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بسم الله الرحامن الرحيم

مبناســبة الذكــرى الثالثــني إلنشــاء املجلــس الدســتوري، ويف إطار نــرش الثقافة الدســتورية، 
يطيــب يل أن أســتهل هــذه الوثيقــة الجامعــة لــكل اجتهــادات املجلــس الدســتوري ملــدة 
ــجله  ــا أس ــذي أول م ــز، وال ــم املوج ــذا التقدي ــا (1989 – 2019)، به ــني (30) عام ثالث
مــن خاللــه، وقفــة إجــالل وإكبــار ألجيــال مــن أعضــاء املجلــس الدســتوري وموظفــني 
ســاهموا بإخــالص وجــد واجتهــاد، رغــم كل الظــروف الصعبــة منــذ إنشــائه ســنة 1989، 

يف الرقــي بــه إىل مــا وصــل إليــه اليــوم. 
متثــل هــذه الوثيقــة الجامعــة ألعــامل املجلــس الدســتوري خــالل ثالثــني (30) عامــا أداة 
ــاد الدســتوري  ــني باالجته ــني واملهتم ــون وكل الباحث ــل بالنســبة للمختصــني يف القان عم
الــذي أضحــى ميــس كافــة فــروع القانــون، ويعنــى بالحقــوق والحريــات الفرديــة 

ــة. والجامعي
ــف كل  ــع وتصني ــم تجمي ــن، ت ــن مجلدي ــون م ــي تتك ــة، والت ــة الجامع ــذه الوثيق يف ه
اآلراء والقــرارات واإلعالنــات الصــادرة عــن املجلــس الدســتوري، مرتبــة حســب التسلســل 

الزمنــي وتــم التهميــش لهــا مبرجعهــا يف الجريــدة الرســمية.
ــات  ــرارات وإعالن ــرض ق ــة لع ــة الجامع ــن هــذه الوثيق ــاين م ــد الث ــص املجل ــم تخصي ت
املجلــس الدســتوري التــي أصدرهــا مبناســبة مراقبتــه صحــة عمليــات االســتفتاء، وانتخاب 
رئيــس الجمهوريــة، واالنتخابــات الترشيعيــة وإعــالن نتائــج هــذه العمليــات، وفصلــه يف 
ــرارات  ــة إىل ق ــات، باإلضاف ــذه العملي ــة له ــج املؤقت ــي تلقاهــا حــول النتائ الطعــون الت

اســتخالف نــواب الربملــان.    
ــني واملهتمــني  ــل تســاعد الباحث ــة عم ــف وثيق ــون هــذا املؤل ــى أن يك ــام، أمتن ويف الخت
مبتابعــة تطــور أبحــاث القانــون الدســتوري بوجــه عــام والقضــاء الدســتوري بوجــه خاص.
رئيس املجلس الدستوري

كامل فنيش





On the occasion of the 30th

I have the honor to  

                                                                                         Kamel FENICHE
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سنة 1996

سنة 1996
إعـالن مـؤرخ يف 20 رجـب  عام 1417  املــــوافــــق أول ديسمرب سنة 1996 يتعلق بنتائج 

استفتاء 17 رجب عام 1417 املـوافق 28 نوفمرب سنة 1996 يف تعديل الّدستور. 
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الّدستور، ال سيام املادة 153 (الفقرة 2) منه، 
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 5 محــرم عــام 1410 املوافــق  7 غشــت ســنة 1989 الــذي يحــّدد 

إجــراءات عمــل املجلــس الّدســتوري، املعــّدل، الســيّام املــادة 39 منــه، 
- ومبقتــىض القانــون رقــم 13-89 املــؤرخ يف 5 محــرم عــام 1410 املوافــق 7 غشــت ســنة 1989، 

واملتضمــن قانــون االنتخابــات، املعــّدل واملتّمــم، 
ــت  ــق 7 غش ــام 1410 املواف ــرم ع ــؤرخ يف 5 مح ــم 143-89 امل ــايس رق ــوم الرئ ــىض املرس - ومبقت
ســنة 1989 واملتعلــق بالقواعــد الخاصــة بتنظيــم املجلــس الدســتوري والقانــون األســايس لبعــض 

موظفيــه، 
ــق  ــام 1417 املواف ــة ع ــؤرخ يف أول جــامدى الثاني ــم 348-96 امل ــايس رق ــىض املرســوم الرئ - ومبقت
14 أكتوبــر ســنة 1996 و املتضمــن اســتدعاء مجمــوع الناخبــني والناخبــات لالســتفتاء املتعلــق 

مبــرشوع تعديــل الّدســتور، 
- وبعــد اإلطــالع عــىل الّنتائــج املدّونــة يف محــارض اللّجــان االنتخابيــة الوالئيــة واللّجنــة االنتخابيــة 

املكلفــة بــاإلرشاف عــىل تصويــت املواطنــني الجزائريــني املقيمــني بالخــارج، 
- وبعد االستامع للمقّررين، 

- واعتبــارا أن نتائــج اإلقــرتاع لبلديــة مرحــوم واليــة ســيدي بلعبــاس، أرســلت للمجلــس الدســتوري، 
بعــد تلقيــه محــرض اللّجنــة االنتخابيــة الوالئيــة خالفا ألحــكام املادة 116 مــن قانــون اإلنتخابات، 

مــام يتعــني عــدم اإلعتــداد بهــا يف النتائــج النهائيــة لإلقرتاع، 
- واعتبــارا أنــه بعــد تصحيــح األخطــاء املاديــة وإدخــال التعديــالت و اإللغــاء التــي يراهــا رضوريــة، 

فــإن نتائــج اإلقــرتاع تضبــط وفــق الجــدول امللحــق بهــذا اإلعــالن، 
- وبالّنتيجة، 

يعلن : 
  أن نتائــج اإلســتفتاء املتعلــق مبــرشوع تعديــل الّدســتور املعــروض عــىل الشــعب الجزائــري بتاريــخ 

17 رجــب عــام 1417 املوافــق 28 نوفمــرب ســنة 1996 هــي كاآليت : 
- الّناخبون املسّجلون : 574 434 16 

- عدد  املصّوتني : 514 111 13 
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- عدد األصوات املعّرب عنها : 027 750 12 
- «نعم» : 919 785 10 

- «ال» : 108 964 1 
ينرش هذا اإلعالن يف الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الّدميقراطيّة الّشعبيّة. 

بهــذا تــداول املجلــس الّدســتوري يف جلســاته بتاريــخ 18 و 19 و20 رجــب عــام 1417 املوافــق 29 
و30 نوفمــرب وأول ديســمرب 1996.

رئيس املجلس الدستوري
سعيد بو الشعري
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سنة 1999
إعـالن رقم 02/إ.م د/99 مـؤرخ يف09 جامدى الثانية عـام 1420 املوافق  19 سبتمرب سنة 1999، 

يتعلق بنتائج إستفتاء يوم 16 سبتمرب سنة 1999 
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور، السيام الفقرة الثانية من املادة 163 منه، 
ــدد  ــذي يح ــنة 1989، ال ــت س ــق 7غش ــام 1410 املواف ــرم ع ــؤرخ يف 5مح ــام امل ــىض النظ - ومبقت

ــه،  ــادة 41 من ــيام امل ــم، الس ــدل واملتم ــتوري، املع ــس الدس ــل املجل ــراءات عم إج
ــر رقــم07-97 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997، و  - ومبقتــىض األم
ــه،  ــات، الســيام املــواد مــن 168 إىل 171 من املتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخاب
- ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 143-89 املــؤرخ يف 5محــرم عــام 1410 املوافــق 7 غشــت ســنة 
ــض  ــايس لبع ــون األس ــتوري والقان ــس الدس ــم املجل ــة بتنظي ــد الخاص ــق بالقواع 1989 ، و املتعل

ــه،  موظفي
ــق أول  ــام 1420 املواف ــاين ع ــع الث ــؤرخ يف 19 ربي ــم 169-99 امل ــايس رق ــىض املرســوم الرئ - ومبقت
غشــت ســنة 1999و املتضمــن إســتدعاء هيئــة الناخبــني لالســتفتاء يــوم 16 ســبتمرب ســنة 1999، 
ــق  ــام 1420 املواف ــاين ع ــع الث ــؤرخ يف 21 ربي ــم 178-99 امل ــذي رق ــوم التنفي - ومبقتــىض املرس
ــم-97 ــر رق ــن األم ــادة 166 م ــكام امل ــق أح ــات تطبي ــدد كيفي ــذي يح ــنة 1999 ، ال ــت س 3 غش

07 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997و املتضمــن القانــون العضــوي 
ــات،  ــام االنتخاب ــق بنظ املتعل

ــق 3  ــام 1420 املواف ــاين ع ــع الث ــؤرخ يف 21 ربي ــم 179-99 امل ــذي رق ــوم التنفي ــىض املرس - ومبقت
غشــت ســنة 1999، الــذي يحــدد نــص أوراق التصويــت الواجــب اســتعاملها يف االســتفتاء يــوم 16 

ســبتمرب ســنة 1999 ومميزاتهــا التقنيــة، الســيام املــادة 3 منــه، 
ــق  ــام 1420 املواف ــامدى األوىل ع ــؤرخ يف 12 ج ــم 204-99 امل ــذي رق ــوم التنفي ــىض املرس - ومبقت
24 غشــت ســنة 1999، الــذي يحــدد رشوط تصويــت املواطنــني الجزائريــني املقيمــني بالخــارج يف 

االســتفتاء وكيفيــات ذلــك، 
- ومبقتــىض القــرار املــؤرخ يف 22 ربيــع الثــاين عــام 1420 املوافــق 4 غشــت ســنة 1999، و املتعلــق 

باملميــزات التقنيــة لورقــة التصويــت التــي تســتعمل يف االســتفتاء يــوم 16 ســبتمرب ســنة 1999، 
- ومبقتــىض القــرار املــؤرخ يف 6 جــامدى األوىل عــام 1420 املوافــق 18 غشــت ســنة 1999، و املتضمن 
تعيــني قضــاة رؤســاء وأعضــاء يف اللجــان االنتخابيــة الوالئيــة واللجنــة االنتخابيــة املكلفــة بجمــع 
نتائــج تصويــت املواطنــني الجزائريــني املقيمــني بالخــارج يف اســتفتاء يــوم 16 ســبتمرب ســنة 1999، 
- ومبقتــىض القــرار الــوزاري املشــرتك املــؤرخ يف 3 جــامدى األوىل عــام 1420 املوافــق 15 غشــت ســنة 



15

سنة 1999

1999 ، و الــذي يرخــص لرؤســاء املراكــز الدبلوماســية والقنصليــة بتقديــم تاريــخ افتتــاح االقــرتاع 
املتعلــق باســتفتاء يــوم 16 ســبتمرب ســنة 1999، 

- ومبقتــىض القــرار املــؤرخ يف 19 جــامدى األوىل عــام 1420 املوافــق 31 غشــت ســنة 1999، 
الــذي يرخــص للوزيــر محافــظ الجزائــر الكــربى وللــوالة بتقديــم تاريــخ افتتــاح االقــرتاع املتعلــق 

ــوم 16 ســبتمرب ســنة 1999،  باســتفتاء ي
ــة  ــة املكلف ــة االنتخابي ــة واللجن ــة الوالئي ــز اللجــان االنتخابي ــد اإلطــالع عــىل محــارض تركي - وبع

ــارج،  ــني بالخ ــني املقيم ــني الجزائري ــت املواطن ــىل تصوي ــاإلرشاف ع ب
- وبـعـد االستامع لألعضاء املقررين، 

- اعتبــارا أنــه بعــد تصحيــح األخطــاء املاديــة، و إدخــال التعديــالت الرضورية، فــإن نتائج االســتفتاء 
تضبــط وفــق الجــدول امللحــق بهــذا اإلعالن، 

       - وبالنتيجة، 
       يــــــعـــــــلـــــن: 

  أن نتائــج االســتفتاء حــول «املســعى العــام لرئيــس الجمهوريــة الرامــي إىل تحقيــق الســلم والوئام 
املــدين « و املعــروض عــىل الشــعب الجزائــري بتاريــخ 06 جــامدى الثانيــة عــام 1420 املوافــق 

16 ســبتمرب ســنة 1999 هــي كاآليت: 
           17.512 .726        - النـــاخبون املسجلـون : 

          14.890.895       - النــاخبون املصـوتون : 
 105.324       - األصوات املــــلغــــاة : 

                      14.785.571       - األصوات املـعرب عـنها: 
   14.583.075       - املصــــــوتـون بـ «نعم» : 

      - املـصـــــوتـــون بـ «ال» :  202.496        
   ينرش هذا اإلعالن يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 

ــام 1420  ــة ع ــخ 07، 08 و 09 جــامدى الثاني ــس الدســتوري يف جلســاته بتاري ــداول املجل ــذا ت به
املوافــق ســبتمرب ســنة 1999،

رئيس املجلس الدستوري
سعيد بو الشعري
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سنة 2005
إعالن رقــم 01 / إ.م د/ 05 مؤرخ فــــي 27 شعبان عـام 1426 املـوافـق أول أكتوبر سنــة 
2005 ، يتعلـق بنتائج استفتـاء 29 سبتمرب 2005 حول امليثاق من أجل السلم و املصالحة 

الوطنية
إن املجلس الدستوري، 

بناء عىل الدستور ، ال سيام املادة 163 الفقرة الثانية منه، 
و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000 ، املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري ، الســيام املــواد مــن 44 إىل 48 منــه، 
ــارس ســنة 1997 ،  ــق  6 م ــم 07-97 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافـ ــر رق و مبقتــىض األم
املتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل و املتمــم، الســيام املــواد مــن 168 

إىل 171 منــه،
و مبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 05 ــــ278 املــؤرخ يف 9 رجــب عــام 1426 املوافــق 14 غشــت 
ســنة 2005 ، و املتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني لالســتفتاء املتعلــق باملصالحــة الوطنيــة يــوم 

ــبتمرب 2005، ــس 29 س الخمي
ــاين عــام 1420 املوافــق 3  ــع الث و مبقتــىض املرســوم التنفيــذي رقــم  99 - 178 املــؤرخ يف 21 ربي
ــم 97-07  ــر رق ــن األم ــادة 166 م ــكام امل ــق أح ــات تطبي ــدد كيفي ــذي يح ــنة 1999 ال ــت س غش
ــوي  ــون العض ــن القان ــنة 1997،  املتضم ــارس س ــق 6 م ــام 1417 املواف ــوال ع ــؤرخ يف 27 ش امل

ــات،  ــام االنتخاب ــق بنظ املتعل
و مبقتــىض املرســوم التنفيــذي رقــم -99 204 املــؤرخ يف 12 جــامدي األوىل عــام 1420 املوافــق 24 

غشــت 1999 
و مبقتــىض املرســوم التنفيــذي رقــم 05 - 288 املــؤرخ يف 11 رجــب عــام 1426 املوافــق 16 غشــت 
ســنة 2005 الــذي يحــدد نــص أوراق التصويــت التــي تســتعمل يف االســتفتاء املتعلــق باملصالحــة 

الوطنيــة و مميزاتهــا التقنيــة، الســيام املــادة الثانيــة منــه،
ــق  ــنة 2005 و املتعل ــت س ــق 16 غش ــام 1426 املواف ــب ع ــؤرخ يف 11 رج ــرار امل ــىض الق و مبقت
باملميــزات التقنيــة لورقــة التصويــت التــي تســتعمل يف االســتفتاء املتعلــق باملصالحــة الوطنيــة، و 
مبقتــىض القــرار املــؤرخ يف 15 رجــب عــام 1426 املوافــق 20 غشــت ســنة 2005 ، يتضمــن تعيــني 
ــج تصويــت  ــة املكلفــة بجمــع نتائ ــة االنتخابي ــة و اللجن ــة الوالئي قضــاة رؤســاء اللجــان االنتخابي

املواطنــني الجزائريــني املقيمــني بالخــارج ، يف االســتفتاء املتعلــق باملصالحــة الوطنيــة،
و مبقتــىض القــرار الــوزاري املشــرتك املــؤرخ يف 22 رجــب عــام 1426 املوافــق 27 غشــت ســنة 2005 
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الــذي يرخــص لرؤســاء املراكــز الدبلوماســية   والقنصليــة تقديـــم تاريــخ افتتـــاح االقــرتاع الخــاص 
باالستفتـــاء املتعلــق باملصالحــة الوطنية،

ــنة  ــبتمرب س ــق 12 س ــام 1426 املواف ــؤرخ يف 8 شــعبان ع ــوزاري املشــرتك امل ــرار ال ــىض الق و مبقت
ــني  ــت املواطن ــج تصوي ــع نتائ ــة بجم ــة املكلف ــة االنتخابي ــاء يف اللجن ــني أعض ــن تعي 2005 يتضم
الجزائريــني املقيمــني بالخــارج يف االســتفتاء املتعلــق باملصالحــة الوطنيــة يــوم الخميــس 29 ســبتمرب 

،2005
ــة  ــان االنتخابي ــن طــرف  اللج ــدة م ــت املع ــج التصوي ــز نتائ ــىل محــارض تركي ــد االطــالع ع و بع
ــني  ــني املقيم ــني  الجزائري ــت املواطن ــج تصوي ــع نتائ ــة بجم ــة املكلف ــة االنتخابي ــة و اللجن الوالئي

ــارج، بالخ
و بعد االستامع ألعضاء املجلس الدستوري املقررين،

و اعتبارا أن املجلس الدستوري مل يخطر بأي احتجاج أو طعن يف صحة عمليات التصويت، 
واعتبــارا أنــه بعــد تصحيــح األخطــاء املاديــة، و إدخــال التعديــالت الرضوريــة، فــإن نتائج االســتفتاء 

تضبــط وفــق الجــدول امللحــق بهــذا اإلعالن،
و بالنتيجة،

يـعـــــلـــــن:  
ــىل  ــروض ع ــة» املع ــة الوطني ــلم و املصالح ــل الس ــن أج ــاق م ــول « امليث ــتفتاء ح ــج االس أن نتائ
الشــعب الجزائــري بتاريــخ 25 شعبـــان عـــام 1426 املوافــــق 29 ســبتمرب ســنة 2005 هــي كاآليت:

18.313.594 الناخبون املسجلون : 
14.606.344 الناخبون املصوتون : 
3.707.250 الناخبون املمتنعون : 

% 79,76 نسبة املشاركة : 
171.231 األصوات امللغاة : 

14.435.113 األصوات املعرب عنها : 
املصوتون « نعم» :14.057.371 و هو ما يعادل  % 97,38
املصوتون « ال» :  377.748       و هو ما يعادل  % 2,62

ينرش هذا اإلعالن يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريخ 26 و27 شعبـــان عــام 1426 املوافق 

30 ســبتمرب و أول أكتوبر ســنة 2005 .
رئيس املجلس الدستوري

سعيد بو الشعري
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جدول يتضمن نتائج استفتاء 29 سبتمرب 2005 حول امليثاق من أجل السلم و املصالحة الوطنية
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سنة 1995
قرار مؤرخ يف 16 جامدى األوىل عام 1416 املوافق 11 أكتوبر سنة 1995 يتضمن طريقة ترتيب 

املرتشحني إلنتخاب رئيس الجمهورية.
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور ، السيام املواد 68، 70 و 153 منه، 
- بنــاء عــىل النظــام املحــدد إلجــراءات عمــل املجلــس الدســتوري، املــؤرخ يف الثامــن عــرش محــرم 

عــام 1410 املوافــق عرشيــن غشــت ســنة 1989، 
ــايس رقــم 89 - 143 املــؤرخ يف 5 محــرم عــام 1410 املوافــق 7 غشــت  ــاء عــىل املرســوم الرئ - بن
ســنة 1989 يتعلــق بالقواعــد الخاصــة بتنظيــم املجلــس الدســتوري و القانــون األســايس لبعــض 

موظفيــه، 
ــاين 1416عــام املوافــق 17  ــع الث ــايس رقــم 95 - 268 املــؤرخ يف 22 ربي ــاء عــىل املرســوم الرئ - بن

ــة.  ــني لالنتخــاب لرئاســة الجمهوري ــة الناخب ســبتمرب ســنة 1995 يتضمــن إســتدعاء هيئ
يقــــــرر 

املــادة االوىل : ترتــب قامئــة املرتشــحني إلنتخــاب رئيــس الجمهوريــة حســب الحــروف األبجديــة 
أللقابهــم . 

ــة  ــة الدميقراطي ــة الجزائري ــمية للجمهوري ــدة الرس ــرار يف الجري ــذا الق ــرش ه ــة : ين ــادة الثاني امل
ــعبية.  الش

حرر بالجزائر يف 16 جامدى االوىل عام 1416 املوافق 11 أكتوبر سنة 1995.
رئيس املجلس الدستوري

سعيد بو الشعري

سنة 1995
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 قرار مؤرخ يف 19 جامدى االوىل عام 1416 املوافق 14 أكتوبر سنة 1995 يتضمن تحديد قامئة 
املرتّشحني النتخاب رئيس الجمهورية.

إن املجلس الدستوري، 
- بناء عىل الدستور، السيام املواد 68و 70 و 153 ( الفقرة 2 ) منه، 

- و مبقتــىض النظــام املحــدد الجــراءات عمــل املجلــس الدســتوري، املــؤرخ يف 5 محــرم عــام 1410 
املوافــق 7 غشــت ســنة 1989، املعــدل، الســيام املــواد 21و 22و23 و 24 منــه، 

- و مبقتـــىض القانـــون رقـــم 89 - 13 املــؤرخ يف 5 محــرم عــام 1410 املوافــق 7 غشــت ســنة 1989، 
املعــدل و املتمــم، و املتضمــن قانــون االنتخابــات، 

ــايس رقــم 89 - 143 املــؤرخ يف 5 محــرم عــام 1410 املوافــق 7 غشــت  - و مبقتــىض املرســوم الرئ
ــايس  ــون األس ــتوري و القان ــس الدس ــم املجل ــة بتنظي ــد الخاص ــق بالقواع ــنة 1989 و املتعل س

ــه،  لبعــض موظفي
- و مبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 95 - 268 املــؤرخ يف 22 ربيــع الثــاين عــام 1416 املوافــق 17 

ســبتمرب ســنة 1995 و املتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة، 
- و بنــاء عــىل قــرار املجلــس الدســتوري املــؤرخ يف 16 جــامدى االوىل عــام 1416 املوافــق 11 أكتــور 
ســنة 1995 و املتضمــن طريقــة ترتيــب املرتشــحني النتخــاب رئيــس الجمهوريــة والــذي مبوجبــه 

اعتمــد الرتتيــب حســب الحــروف األبجديــة أللقــاب املرتشــحني، 
  - و بعد سامع املقررين، 

- و بعد التأكد، طبقا ألحكام النصوص املذكورة أعاله، من صحة الرتشيحات، 
  يقــــــــــــرر : 

املــادة االوىل : تحــدد قامئــة املرتشــحني النتخــاب رئيــس الجمهوريــة املرتبــة طبقــا لقــرار املجلــس 
الدســتوري املذكــور أعــاله، كــام يــأيت : 

السيد : بوكروح نور الّدين، 
السيد : زروال اليمني، 
السيد : سعدي سعيد، 

السيد : نحناح محفوظ، 
املادة 2 : ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 

ــق 14  ــام 1416 املواف ــامدى االوىل ع ــوم 19 ج ــته ي ــتوري يف جلس ــس الدس ــداول املجل ــك ت بذل
ــنة 1995.  ــر س أكتوب

رئيس املجلس الدستوري
سعيد بو الشعري
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سنة 1999
قرار رقم 02/ ق م. د/ 99 مؤرخ يف09 ذي القعدة عام 1419 املوافق 25 فرباير سنة 1999 

يتضمن طريقة ترتيب املرتشحني النتخاب رئيس الجمهورية.
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور ، ال سيام املواد 71، 73 و 163 منه، 
- و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 5 محــرم عــام 1410 املوافــق 7 غشــت ســنة 1989 و الــذي يحــدد 

إجــراءات عمــل املجلــس الدســتوري، املعـــــدل و املتمــم، 
- و مبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 143-89 املــؤرخ يف 5 محــرم عــام 1410 املوافــق 7 غشــت ســنة 
1989، و املتعلــق بالقواعــد الخاصــة بتنظيــم املجلــس الدســتوري و القانــون األســايس لبعــض 

موظفيــه، 
- و مبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 38-99 املــؤرخ يف 26 شــوال عــام 1419 املوافــق 12 فربايــر ســنة 

1999، و املتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني لالنتخــاب لرئاســة الجمهورية. 
يـــقـــــــــرر: 

ــة  ــة حســب الحــروف األبجدي ــب قامئــة املرتشــحني النتخــاب رئيــس الجمهوري املــادة األوىل: ترت
أللقابهــم. 

الــــامدة الثانـــية: ينــرش هــذا القــرار يف الجريــدة الرســمية للجــمهـــــورية الجزائريــة الدميقراطية 
الشــعبية. 

حرر يف الجزائر يوم09 ذي القعدة عام 1419 املــــوافـــــق 25 فــبـــرايـــــر ســنـــة 1999 
رئيس املجلس الدستوري

سعيد بو الشعري
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سنة 1999

قرار رقم 03/ ق م. د/ 99 مؤرخ يف23 ذي القعدة عام 1419املوافق 11 مارس سنة 1999 
يتضمن تحديد قامئة املرتّشحني النتخاب رئيس الجمهورية

إن املجلس الدستوري، 
- بناء عىل الدستور، ال سيام املواد 71، 73 و 163 (الفقرة2) منه، 

- و مبقتــىض النظــام املحــدد إلجــراءات عمــل املجلس الدســتوري، املــؤرخ يف 5 محرم عــام 1410 املوافق 
7 غشــت ســنة 1989، املعـــــدل و املتمم، ال ســيام املواد 22و24،23و و25 منه، 

- ومبقتــىض األمــر رقــم 07-97 املــؤرخ يف 27 شــّوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 واملتضمــن 
القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابات، 

- و مبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 143-89 املــؤرخ يف 5 محــرم عام 1410 املوافق 7 غشــت ســنة 1989، 
و املتعلــق بالقواعــد الخاصــة بتنظيــم املجلس الدســتوري و القانون األســايس لبعض موظفيه، 

ــر ســنة  - و مبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 38-99 املــؤرخ يف 26 شــوال عــام 1419 املوافــق 12 فرباي
1999، و املتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة، 

  - وبنــاء عــىل قــرار املجلــس الدســتورّي رقــم 02/ق.م د/99 املــؤرخ يف 9 ذي القعــدة عــام 1419 املوافق 
25 فربايــر ســنة 1999 واملتضمــن طريقــة ترتيــب املرتّشــحني النتخــاب رئيــس الجمهوريــة والــذي 

مبوجبــه اعتمــد الرتتيــب حســب الحــروف األبجديــة أللقــاب املرتشــحني، 
- وبــعـد سـمـاع املقرّرين ، 

- وبعد التأكد من صحة الرتشيحات، طبقا ألحكام النصوص املذكورة أعاله، 
يـــقـــــــــرر : 

ــس  ــرار املجل ــا لق ــة طبق ــة املرتب ــس الجمهوري ــة املرتشــحني النتخــاب رئي ــادة األوىل : تحــدّد قامئ امل
ــأيت :  ــام ي ــاله، ك ــور أع الدســتوري املذك

الســيد :   آيت أحمد محند والحسني، 
الســيد :   بوتفليقة عبد العزيز، 

الســيد :   حمروش مولود،    
الســيد :   خطيب يوسف، 

الســيد :   سعد جاب الله عبد الله     
الســيد :   سيفي مقداد، 

الســيد :   طالب إبراهيمي أحمد. 
 الــامدة الثانـية: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجــمهـــورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته بتاريــخ 21،20، 22و23 ذي القعــدة عــام 1419 املوافــق 
10،9،8 و11مــارس ســنة 1999 

رئيس املجلس الدستوري
سعيد بو الشعري
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سنة 2004

سنة 2004
قرار رقم06 /ق.م د /04 مؤرخ يف 03 محرم عام 1425 املوافق 24 فرباير سنة 2004 يحدد 

طريقة ترتيب املرتشحني  النتخاب  رئيس الجمهورية
إن املجلس الدستوري، 

-  بناء عىل الدستور، السيام املادتان 73 و 163 منه،
-  و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف  25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000، املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري،
-  و مبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم04 19- املــؤرخ يف 16  ذي الحجــة عــام 1424 املوافــق07 فربايــر 

ســنة 2004، و املتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني لالنتخــاب لرئاســة الجمهورية،
يقــــرر ما يأيت : 

املــادة األوىل :  يرتــب املرتشحــــــــون النتخــاب رئيس الجمهورية املقرر يـــــــوم 8 ابريل سنـــــــة 
2004 ، حســب الحــروف الهجائيــة أللقابهم.

املادة الثانية :  ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 03 محــرم عــام 1425 املوافــق 24 

فربايــر ســنة 2004.
رئيس املجلس الدستوري

محمد بجاوي
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سنة 2004

قرار رقم 07/ ق.م د/ 04  مؤرخ يف9 محرم عام 1425 املوافق أول مارس سنة 2004 يتضمن 
قبول ترشح لالنتخاب لرئاسة الجمهورية

إن املجلس الدستوري، 
- بناء عىل الدستور، ال سيام املادتان 73 و 163 منه،

- و مبقتــىض األمــر رقــم 07-97 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 و 
املتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل و املتمــم، الســيام املــواد 154 

ــه، (الفقــرة األوىل)، 157،  158 (الفقــرة األوىل) و 158 مكــرر و  159 و 160 و161 من
- و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000،املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، 
- و مبقتــىض املرســـــــــوم الرئــايس رقــم 19-04 املــؤرخ يف 16 ذي الحجــة عــام 1424 املوافــــــــق 

7 فربايــر ســنة 2004، و املتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة،
- و بعــد اإلطــالع عــىل ملــف الرتشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة، املــودع لــدى كتابــة ضبــط 
املجلــس الدســتوري مــن طــرف الســيد بــن فليــس عــيل بتاريــخ 22 فرباير 2004ســنة و املســجل 

تحت رقــم01/04، 
- و بعد التحقيق،

- و بعد االستامع إىل العضو املقرر،
- و بعد املداولة،

 - اعتبــارا أن ملــف ترشــح الســيد بــن فليــس عــيل  جــاء مســتوفيا للــرشوط القانونيــة املحــددة 
يف املــواد 73 مــن الدســتور، و 157و 158 (الفقــرة األوىل)و 159 و 175 مــن  األمــر رقــم -97 07  

املذكــور أعــاله .
و بالنتيجة 

 يــقــرر ما يأيت :
 أوال :  قبــول ترشــح الســيد بــن فليــس عــيل لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة املقــرر يــــــــــوم 8 

أبريــل ســنة 2004.
ثانيا :  يبلغ هذا القرار إىل املعني باألمر.

ثالثا : ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 9 محــرم عــام 1425 املوافــق أول 

مــارس ســنة 2004.
رئيس املجلس الدستوري

محمد بجاوي
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سنة 2004

قرار رقم 08/ ق.م د/ 04  مؤرخ يف9 محرم عام 1425 املوافق أول مارس سنة 2004 يتضمن 
قبول ترشح  لالنتخاب لرئاسة الجمهورية

إن املجلس الدستوري، 
- بناء عىل الدستور، ال سيام املادتان 73و 163 منه،

ــارس ســنة 1997،  ــق 6 م ــام 1417 املواف ــؤرخ يف 27 شــوال ع ــم 07-97 امل ــر رق ــىض األم - و مبقت
املتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل و املتمــم، الســيام املــواد 154 

ــه، ــرر و 159 و 160 و161 من ــرة األوىل) و 158  مك ــرة األوىل)و  157و  158 (الفق (الفق
- و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000،املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، 
- و مبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 19-04 املــؤرخ يف 16 ذي الحجــة عــام 1424 املوافــق 7 فربايــر 

ســنة 2004، واملتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة،
- و بعــد اإلطــالع عــىل ملــف الرتشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة ،املــودع لــدى كتابــة ضبــط 
املجلــس الدســتوري مــن طــرف الســيد بوتفليقــة عبــد العزيــز بتاريــخ 22 فربايــر ســنة 2004 و 

املســجل تحــت رقــم02 /04، 
- و بعد التحقيق،

- و بعد االستامع إىل العضو املقرر،
- و بعد املداولة،

ــة  ــرشوط القانوني ــتوفيا لل ــاء مس ــز ج ــد العزي ــة عب ــيد بوتفليق ــح الس ــف ترش ــارا أن مل - اعتب
ــر  ــن  األم ــرة األوىل) و 159 و 175 م ــتور، و 157، 158 (الفق ــن الدس ــواد 73 م ــددة يف امل املح

ــاله . ــور أع ــم -97 07  املذك رق
و بالنتيجة 

يــقـــرر ما يأيت : 
أوال:  قبــول ترشــح الســيد بوتفليقــة عبــد العزيــز  لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة  املقــرر يــوم 8 

أبريــل ســنة 2004.
ثانيا:  يبلغ هذا القرار إىل املعني باألمر.

  ثالثا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 9 محــرم عــام 1425 املوافــق أول 

مــارس ســنة 2004.
رئيس املجلس الدستوري

محمد بجاوي
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سنة 2004

قرار رقم 09/ ق.م د/ 04  مؤرخ يف9 محرم عام 1425  املوافق أول مارس سنة 2004  يتضمن 
قبول ترشح لالنتخاب لرئاسة الجمهورية

إن املجلس الدستوري، 
- بناء عىل الدستور، ال سيام املادتان73 و 163 منه،

- ومبقتــىض األمــر رقــم 07-97 املؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافق 6 مارس ســنة 1997،املتضمن 
القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل و املتمــم، الســيام املــواد 154 (الفقــرة 

األوىل)و  157و  158 (الفقــرة األوىل) و 158  مكــرر و 159 و 160 و161 منــه،
- و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000،املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، 
- و مبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 19-04 املــؤرخ يف 16 ذي الحجــة عــام 1424 املوافــق 7 فربايــر 

ســنة 2004، و املتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة،
- و بعــد اإلطــالع عــىل ملـــــــف الرتشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة، املــــــــودع لــدى كتابــة 
ضبــط املجلــس الدستـــــــوري مــن طــرف السيــــــــد ســعد جــاب اللــه عبــد اللــه  بتاريــخ 23 

فربايــر 2004 و املســجل تحــت رقــم03/04، 
- و بعد التحقيق،

- و بعد االستامع إىل العضو املقرر،
- و بعد املداولة،

- اعتبــارا أن ملــف ترشــح الســيد ســعد جــاب اللــه عبــد اللــه جــاء مســتوفيا للــرشوط القانونيــة 
ــر  ــرة األوىل) و 159 و 175 مــن  األم املحــددة يف املــواد 73 مــن الدســتور، و 157و 158 (الفق

رقــم -97 07  املذكــور أعــاله .
و بالنتيجة ،

يــــقـــــرر ما يأيت : 
ــرر  ــة املق ــة الجمهوري ــاب لرئاس ــه لالنتخ ــد الل ــه عب ــاب الل ــعد ج ــيد س ــح الس ــول ترش أوال:  قب

يــــــوم 8 أبريــل ســنة 2004.
ثانيا:  يبلغ هذا القرار إىل املعني باألمر.

ثالثا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 9 محــرم عــام 1425املوافــق أول 

مــارس ســنة 2004.
رئيس املجلس الدستوري

محمد بجاوي
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سنة 2004

قرار رقم 10/ ق.م د/ 04  مؤرخ يف9 محرم عام 1425 املوافق أول مارس سنة 2004 يتضمن 
قبول ترشح  لالنتخاب لرئاسة الجمهورية

إن املجلس الدستوري، 
- بناء عىل الدستور، ال سيام املادتان 73و 163 منه،

ــارس ســنة 1997،  ــق 6 م ــام 1417 املواف ــؤرخ يف 27 شــوال ع ــم 07-97 امل ــر رق ــىض األم - و مبقت
املتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل و املتمــم، الســيام املــواد 154 

ــه، ــرر و 159 و 160 و161 من ــرة األوىل) و 158 مك ــرة األوىل)و 157و 158 (الفق (الفق
- و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000، املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، 
- و مبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 19-04 املــؤرخ يف 16 ذي الحجــة عــام 1424 املوافــق 7 فربايــر 

ســنة 2004، املتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة،
- و بعــد اإلطــالع عــىل ملــف الرتشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة ،املــودع لــدى كتابــة ضبــط 
املجلـــــــس الدســتوري مــــــــن طــرف الســيدة لويــزة حنــون بتاريـــــــخ 23 فرباير ســنة 2004 

و املســجل تحت رقــم04/04، 
- و بعد التحقيق،

- و بعد االستامع إىل العضو املقرر،
- و بعد املداولة،

- اعتبــارا أن ملــف ترشــح الســيدة لويــزة حنــون جــاء مســتوفيا للــرشوط القانونيــة املحــددة يف 
املــواد 73 مــن الدســتور، و 157و 158 (الفقــرة األوىل)و 159 و 175 مــن  األمــر رقــم -97 07  

املذكــور أعــاله .
 و بالنتيجة،
يــــقـــــرر

أوال:  قبــــــول ترشــح الســيدة لويــزة حنــــــون  لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة  املقــرر يــــــــوم 8 
أبريــل 2004.

ثانيا:  يبلغ هذا القرار إىل املعني باألمر.
ثالثا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 9 محــرم عــام 1425 املوافــق أول 
مــارس ســنة 2004.

رئيس املجلس الدستوري
محمد بجاوي
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قرار رقم 11/ ق.م د/ 04 مؤرخ يف9 محرم عام 1425 املوافق أول مارس سنة 2004 يتضمن 
قبول ترشح لالنتخاب لرئاسة الجمهورية

إن املجلس الدستوري، 
- بناء عىل الدستور، ال سيام املادتان 73و 163 منه،

- و مبقتــىض األمــر رقــم 07-97 املؤرخ يف 27 شــوال عام 1417 املوافق 6 مارس ســنة 1997،املتضمن 
القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل و املتمــم، الســيام املــواد 154 (لفقــرة 

األوىل) و 157 و 158 (الفقــرة األوىل) و  158  مكــرر و 159 و  160 و161 منــه،
- و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000،املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، 
- و مبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 19-04 املــؤرخ يف 16 ذي الحجــة عــام 1424 املوافــق 7 فربايــر 

ســنة 2004، و املتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة،
- و بعــد اإلطــالع عــىل ملــف الرتشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة ،املــودع لــدى كتابــة ضبــط 
املجلــس الدســتوري مــن طــرف السيـــــــد رباعــني عــيل فـــــوزي  بتاريــخ 23 فربايــر ســنة 2004  

و املســجل تحت رقــم06/04، 
- و بعد التحقيق،

- و بعد االستامع إىل العضو املقرر،
- و بعد املداولة،

- اعتبــارا أن ملــف ترشــح الســيد رباعــني عــيل فــوزي جــاء مســتوفيا للــرشوط القانونيــة املحــددة 
يف املــواد 73 مــن الدســتور، و 157، 158 (الفقــرة األوىل) و 159 و 175 مــن  األمــر رقــم -97 07  

املذكــور أعــاله .
و بالنتيجة، 

 يــــقـــــرر ما يأيت : 
أوال:  قبــول ترشــح الســيد رباعــني عــيل فــوزي  لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة املقــرر يــوم 8 أبريــل 

.2004 سنة 
ثانيا:  يبلغ هذا القرار إىل املعني باألمر.

ثالثا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 9 محــرم عــام 1425 املوافــق أول 

مــارس ســنة 2004.
رئيس املجلس الدستوري

محمد بجاوي
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قرار رقم 12 / ق.م د/ 04  مؤرخ يف 9 محرم عام 1425 املوافق أول مارس سنة 2004  يتضمن  
رفض  ترشح  لالنتخاب لرئاسة الجمهورية.

إن املجلس الدستوري، 
- بناء عىل الدستور، ال سيام املادتان  73  و 163 منه،

- و مبقتــىض األمــر رقــم 07-97 املــؤرخ يف 27  شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس  سنـــــــة 1997، 
املتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعـــــــدل و املتمــم،  الســيام املــواد، 

154 (الفقــرة األوىل)و 157، 158 (الفقــرة األوىل)و 158 مكــرر و 159 و 160 منــه،
و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000، املحــدد   -

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري،
ــؤرخ يف 16 ذي الحجــة عــام 1424 املوافــق 7  - و مبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 19-04 املــــــ

ــة، ــني لالنتخــاب لرئاســة الجمهوري ــة الناخب ــر ســنة 2004، و املتضمــن اســتدعاء هيئ فرباي
- و بعــد اإلطــالع عــىل ملــف الرتشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة ، املــودع لــدى كتابــة ضبــط 
ــنة2004    ــر س ــخ 23  فرباي ــوىس بتاري ــوايت م ــد ت ــرف السيــــ ــن ط ــتوري مــــ ــس الدس املجل

ــم 07/04،  ــت رق ــجل تح واملس
- و بعد التحقيق،

- و بعد االستامع إىل العضو املقرر،
- و بعد املداولة،

- اعتبــارا أن املؤســس الدســتوري حــدد مبوجــب املــادة 73 من الدســتور الــرشوط الواجــب توافرها 
ــب  ــرى مبوج ــد رشوط أخ ــرشع تحدي ــول امل ــة، وخ ــة الجمهوري ــاب لرئاس ــح لالنتخ يف املرتش

القانــون،
- و اعتبــارا أن املــرشع اشــرتط مبوجــب املادتــني 10-157 و  159 مــن القانــون العضــوي املتعلــق 
ــع ألعضــاء  ــا 600 توقي ــم إم ــة، تقدي ــات، للرتشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوري بنظــام االنتخاب
منتخبــني داخــل مجالــس بلديــة أو والئيــة أو برملانيــة عــىل األقــل، و إمــا 75000 توقيــع فــردي 

عــىل األقــل لناخبــني مســجلني يف القامئــة االنتخابيــة، 
- و اعتبــارا أن الســيد تــوايت مــوىس مل يتحصــل عــىل النصــاب القانــوين املحــدد بـــ75000 اســتامرة 
لتقدميــه 73567 اســتامرة صحيحــة فقــط خاصــة بالناخبــني ، كــام أنــه مل يتحصــل عــىل النصــاب 

القانــوين املحــدد بـــ 600 اســتامرة لتقدميــه 441 اســتامرة صحيحــة فقــط خاصــة باملنتخبــني ، 
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و بالنتيجة،
يـقــرر ما يأيت : 

أوال: رفض ترشح السيد توايت موىس.
ثانيا: يبلغ هذا القرار إىل املعني باألمر.

ثالثا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 09 محــرم عــام 1425املوافــق  أول  

مــارس ســنة 2004،
رئيس املجلس الدستوري

محمد بجاوي
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قرار رقم 13/ ق.م د/ 04 مؤرخ يف9 محرم عام 1425 املوافق أول مارس سنة 2004  يتضمن 
قبول ترشح  لالنتخاب لرئاسة الجمهورية.

إن املجلس الدستوري، 
- بناء عىل الدستور، ال سيام املادتان 73 و  163 منه،

- و مبقتــىض األمــر رقــم 07-97 املؤرخ يف 27 شــوال عام 1417 املوافق 6 مارس ســنة 1997،املتضمن 
القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل و املتمــم، الســيام املــواد 154 (الفقــرة 

األوىل) و 157و 158 (الفقــرة األوىل) و 158 مكــرر و 159 و 160 و161 منــه،
- و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000،املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، 
- و مبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 19-04 املــؤرخ يف 16 ذي الحجــة عــام 1424 املوافــق 7 فربايــر 

ســنة 2004، و املتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة،
- و بعــد اإلطــالع عــىل ملــف الرتشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة ،املــودع لــدى كتابــة ضبــط 
ــنة 2004 و  ــر س ــاريخ 23 فرباي ــعيد  بتــــ ــعدي س ــن طــرف الســيد س ــتوري م ــس الدس املجل

ــم08 /04،  املســجل تحــت رق
- و بعد التحقيق،

- و بعد االستامع إىل العضو املقرر،
- و بعد املداولة،

- اعتبــارا أن ملــف ترشــح الســيد ســعدي ســعيد جــاء مســتوفيا للــرشوط القانونيــة املحــددة يف 
املــواد 73 مــن الدســتور، و 157، 158 الفقــرة األوىل، 159 و 175 مــن  األمــر رقــم -97 07  املذكــور 

أعــاله .
و بالنتيجة

يــــقـــــرر
أوال:  قبــول ترشــح الســيد ســعدي ســعيد لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة املقــرر يــــــــــوم 8 أبريل 

.2004
ثانيا:  يبلغ هذا القرار إىل املعني باألمر.

ثالثا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 9 محــرم عــام 1425 املوافــق أول 

مــارس ســنة 2004.
رئيس املجلس الدستوري

محمد بجاوي
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قرار رقم 14/ ق.م د/ 04  مؤرخ يف 09 محرم عام 1425  املوافق أول مارس سنة 2004 يتضمن 
رفض ترشح  لالنتخاب لرئاسة الجمهورية

إن املجلس الدستوري، 
-  بناء عىل الدستور، ال سيام املادتان 73 و 163 منه،

ــارس ســنة 1997،  ــق 6 م ــام 1417 املواف ــؤرخ يف 27 شــوال ع ــم 07-97 امل ــر رق ــىض األم - و مبقت
املتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل و املتمــم، الســيام املــواد، 154 

ــه، ــرة األوىل) و 158 مكــرر و 159 و 160 من ــرة األوىل) 157و 158 (الفق (الفق
- و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000، املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري،
- و مبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 19-04 املــؤرخ يف 16 ذي الحجــة عــام 1424 املوافــق 7 فربايــر 

ســنة 2004، و املتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة،
- و بعــد اإلطــالع عــىل ملــف الرتشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة، املــودع لــدى كتابــة ضبــط 
املجلــس الدســتوري مــن طــرف الســيد غــزايل أحمــد  بتاريــخ 23  فربايــر ســنة 2004 املســجل 

تحــت رقــم 09/04، 
- و بعد التحقيق،

- و بعد االستامع إىل العضو املقرر،
- و بعد املداولة،

- اعتبــارا أن املؤســس الدســتوري حــدد مبوجــب املــادة 73 من الدســتور الــرشوط الواجــب توافرها 
ــب  ــرى مبوج ــد رشوط أخ ــرشع تحدي ــول امل ــة، وخ ــة الجمهوري ــاب لرئاس ــح لالنتخ يف املرتش

القانــون،
- و اعتبــارا أن املــرشع اشــرتط مبوجــب املادتــني 10-157 و 159 مــن القانــون العضــوي املتعلــق 
بنظــام االنتخابــات، للرتشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة ، تقديــم 75000 توقيــع فــردي عــىل 
األقــل لناخبــني مســجلني يف القامئــة االنتخابيــة، ويجــب أن تجمــع عــرب 25 واليــة عــىل األقــل أال 
يقــل العــدد األدىن مــن التوقيعــات املطلوبــة يف كل واليــة مــن هــذه  الواليــات املقصــودة عــن 

1500 توقيــع ،  
- و اعتبــــــارا أن الســيد غــزايل أحمــــــد مل يتحصــــــل عــىل النصــــــاب القانــوين املحــدد بــــــ 
75000 اســتامرة لتقدميــه 68658 اســتامرة صحيحــة، ومل يتحصــل عــىل 1500 اســتامرة أو أكــرث 

ــات 41 التــي قــدم فيهــا اســتامرات، ــة فقــط مــن بــني الوالي إالّ  يف  21 والي
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- و بالنتيجة،
يــــقــــرر

أوال:   رفض ترشح السيد غزايل أحمد.
ثانيا: يبلغ هذا القرار إىل املعني باألمر.

ثالثا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 09 محــرم عــام 1425 املوافــــــق  

أول  مــارس ســنة 2004،

رئيس املجلس الدستوري
محمد بجاوي
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قرار رقم 15/ ق.م د/ 04 مؤرخ يف 9 محرم عام 1425 املوافق أول مارس سنة 2004 يتضمن 
رفض ترشح لالنتخاب لرئاسة الجمهورية

إن املجلس الدستوري، 
- بناء عىل الدستور، ال سيام املادتني، 73 و 163 منه،

ــارس ســنة 1997،  ــق 6 م ــام 1417 املواف ــؤرخ يف 27 شــوال ع ــم 07-97 امل ــر رق ــىض األم - و مبقت
املتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل و املتمــم، الســيام املــواد، 154 

ــه، ــرة األوىل) 158 مكــرر و 159 و 160 من ــرة األوىل)و 157و158 (الفق (الفق
- و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000، املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري،
- و مبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 19-04 املــؤرخ يف 16 ذي الحجــة عــام 1424 املوافــق 7 فربايــر 

ســنة 2004، و املتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة،
- و بعــد اإلطــالع عــىل ملــف الرتشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة، املــودع لــدى كتابــة ضبــط 
املجلــس الدســتوري مــــــن طــرف السيـــــد إبراهيمـــــــي أحمــد طالــب، بتاريــخ23 فربايـــــر 

2004 و املســجل تحــت رقــم10/04، 
- و بعد التحقيق،

- و بعد االستامع إىل العضو املقرر،
- و بعد املداولة،

- اعتبــارا أن املؤســس الدســتوري حــدد مبوجــب املــادة 73 من الدســتور الــرشوط الواجــب توافرها 
ــب  ــرى مبوج ــد رشوط أخ ــرشع تحدي ــول امل ــة، وخ ــة الجمهوري ــاب لرئاس ــح لالنتخ يف املرتش

القانــون،
- و اعتبــارا أن املــرشع اشــرتط مبوجــب املادتــني 10-157 و  159 مــن القانــون العضــوي املتعلــق 
ــف الرتشــح بـــ 75000  ــاق مل ــة، إرف ــات، للرتشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوري بنظــام االنتخاب
ــرب 25  ــع ع ــىل أن تجم ــة، ع ــة االنتخابي ــني مســجلني يف القامئ ــل لناخب ــىل األق ــردي ع ــع ف توقي
ــة مــن هــذه  ــة يف كل والي ــة عــىل األقــل و أال يقــل العــدد االدين مــن التوقيعــات املطلوب والي

ــع ، ــات عــن 1500 توقي الوالي
ــدد  ــوين املح ــاب القان ــىل النص ــل ع ــب مل يتحص ــد طال ــي أحم ــيد االبراهيم ــارا أن الس - و اعتب
بـــ75000 اســتامرة لتقدميــه 73942 اســتامرة صحيحــة فقــط، ومل يتحصــل عــىل 1500 اســتامرة 

ــا اســتامرات، ــدم فيه ــي ق ــات 43 الت ــني الوالي ــة مــن ب إال يف 24 والي
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و بالنتيجة،
يــــقــــرر ما يأيت : 

أوال: رفض ترشح السيد إبراهيمي أحمد طالب.
ثانيا: يبلغ هذا القرار إىل املعني باألمر.

ثالثا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 9 محــرم عــام 1425املوافــق أول 

مــارس ســنة 2004،
رئيس املجلس الدستوري

محمد بجاوي
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قرار رقم 16 / ق .م د /04 مؤرخ يف 9 محرم عام 1425 املوافق أول مارس سنة 2004  يحدد 
قامئة املرتشحني النتخاب رئيس الجمهورية

إن املجلس الدستوري، 
 - بناء عىل الدستور، السيام املادتان  73و 163 منه،

ــنة 1997 و  ــارس س ــق 6 م ــام 1417 املواف ــوال ع ــؤرخ يف 27 ش ــم 07-97 امل ــر رق ــىض األم - و مبقت
ــات، املعــدل و املتمــم، ــق بنظــام االنتخاب ــون العضــوي املتعل املتضمــن القان

ــو ســنة 2000، املحــدد  ــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يوني - و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربي
لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري،

- و مبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 19-04 املــؤرخ يف 16 ذي الحجــة عــام 1424 املوافــق 07  فربايــر 
ســنة 2004، و املتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة،

- وبنــاء عــىل قــرار املجلــس الدســتوري رقــم 06 /ق.م د / 04 املــؤرخ يف 03 محــرم عــام 1425 املوافــق 
24 فربايــر ســنة 2004، املحــدد لطريقــة ترتيــب املرتشــحني النتخــاب رئيــس الجمهوريــة، حســب 

الحــروف الهجائيــة أللقاب املرتشــحني،
- و بعــد اإلطّــالع عــىل طلبــات الترصيــح بالرتشــيح لرئاســة الجمهوريــة ، املودعــة مــن طــرف الســيدة 
و الســادة اآلتيــة أســامؤهم ، مرتبــني حســب تاريــخ و توقيــت إيــداع ملفاتهــم :  بــن فليــس عــيل 
، بوتفليقــة عبــد العزيــز ، ســعد جــاب اللــه عبــد اللــه ، حنــون لويــزة ، رباعــني عــيل فــوزي ، تــوايت 

مــوىس ، ســعدي ســعيد ، غــزايل أحمــد و إبراهيمــي أحمــد طالــب ،  
- وبنــاء عــىل قــرار املجلــس الدســتوري رقــم 07 / ق.م د/04 املــؤرخ يف9 محرم عــام 1425 املوافق أول 
مــارس ســنة 2004 ، املتضمــن قبــول ترشــح الســيد بن فليــس عيل لالنتخــاب لرئاســة الجمهورية ، 

- و بنــاء عــىل قــرار املجلــس الدســتوري رقــم 08 / ق.م د/04 املــؤرخ يف 9 محــرم عــام 1425 املوافــق 
أول مــارس ســنة 2004 ، املتضمــن قبــول ترشــح الســيد بوتفليقــة عبدالعزيــز لالنتخــاب لرئاســة 

الجمهوريــة ،
- و بنــاء عــىل قــرار املجلــس الدســتوري رقــم 09 / ق.م د/04 املــؤرخ يف 9 محــرم عــام 1425 املوافــق 
أول مــارس ســنة 2004 ، املتضمــن قبــول ترشــح الســيد ســعد جــاب اللــه   عبــد اللــه لالنتخــاب 

لرئاســة الجمهوريــة ،
- و بنــاء عــىل قــرار املجلس الدســتوري رقــم 10 / ق.م د/04 املؤرخ يف 9 محرم عــام 1425 املوافق أول 

مارس ســنة 2004 ، املتضمن قبول ترشــح الســيدة حنون لويزة لالنتخاب لرئاســة الجمهورية ، 
- و بنــاء عــىل قــرار املجلــس الدســتوري رقــم 11 / ق.م د/04 املــؤرخ يف 9 محــرم عــام 1425 املوافــق 
أول مــارس ســنة 2004 ، املتضمــن قبــول ترشــح الســيد رباعــني عــيل فــوزي لالنتخــاب لرئاســة 

الجمهوريــة ،
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- و بنــاء عــىل قــرار املجلــس الدســتوري رقــم 12 / ق.م د/04 املــؤرخ يف 9 محــرم عــام 1425 املوافــق 
أول مــارس ســنة 2004 ، املتضمــن رفــض ترشــح الســيد تــوايت مــوىس لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة،

 - و بنــاء عــىل قــرار املجلــس الدســتوري رقــم 13 / ق.م د/04 املــؤرخ يف 9 محــرم عــام 1425 
املوافــق أول مــارس ســنة 2004 ، املتضمــن قبــول ترشــح الســيد ســعدي ســعيد لالنتخــاب لرئاســة 

ــة ، الجمهوري
- و بنــاء عــىل قــرار املجلــس الدســتوري رقــم 14/ ق.م د/04 املــؤرخ يف 9 محــرم عــام 1425 املوافــق 
أول مــارس ســنة 2004 ، املتضمــن رفــض ترشــح الســيد غــزايل أحمــد لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة،

- و بنــاء عــىل قــرار املجلــس الدســتوري رقــم 15 / ق.م د/04 املــؤرخ يف 9 محــرم عــام 1425 املوافــق 
أول مــارس ســنة 2004 ، املتضمــن رفــض ترشــح الســيد إبراهيمــي أحمــد طالــب لالنتخاب لرئاســة 

، الجمهورية 
- و بعد املداولة،
يقـــرر ما يأيت :

املادة األوىل : تحدد قامئة املرتشحني لالنتخاب لرئاسة الجمهورية ،كام يأيت :
  السيد  بن فليس عيل،

السيد  بوتفليقة عبد العزيز،
السيدة  حنون لويزة،

السيد  رباعني عيل فوزي،
 السيد  سعد جاب الله عبد الله،

السيد   سعدي سعيد.
املادة الثانية:  ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 9 محــرم عــام 1425 املوافــق  أول 
مــارس ســنة 2004.

رئيس املجلس الدستوري
محمد بجاوي
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سنة 2009
قرار رقم 01 / ق . م د/ 09 مؤرخ يف 05 ربيع األول عام 1430 املوافـق 02 مارس سنة 2009، 

يتضمن قبول ترشح لالنتخاب لرئاسة الجمهورية
إن املجلس الدستوري، 

بناء عىل الدستور ، السيام املادتان 73 و 163 منه ،
ومبقتــىض األمــر رقــم 97 – 07 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 و 
ــات، املعــدل و املتمــم، الســيام املــواد 154  ــق بنظــام االنتخاب ــون العضــوي املتعل املتضمــن القان

(الفقــرة األوىل) و 157 و 158 (الفقــرة األوىل) و 158 مكــرر و 159 و160 و 161 و 175 منــه،
و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيـــو ســنة 2000 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل واملتمــم، 
و مبقتــىض املرســوم الرئاســـي رقــم 09 - 60 املــؤرخ يف 11 صفـــر عــام 1430 املوافـــق 7 فرباير ســنة 

2009 و املتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني النتخــاب رئيــس الجمهوريــة،
ــر  ــق 04 يناي ــام 1430 املواف ــرم ع ــؤرخ يف 07 مح ــم 04-09 امل ــذي رق ــوم التنفي ــىض املرس ومبقت
ســنة 2009 الــذي يحــدد إجــراءات اكتتــاب التوقيعــات الشــخصية يف صالــح املرتشــحني لالنتخــاب 

ــق عليهــا، ــة والتصدي لرئاســة الجمهوري
ومبقتــىض القــرار املــؤرخ يف 8 محــرم عــام 1430املوافــق 5 يناير ســنة 2009 الذي يحــدد املواصفات 
التقنيــة للمطبــوع الفــردي الكتتــاب التوقيعــات الشــخصية يف صالــح املرتشــحني لالنتخــاب لرئاســة 

الجمهورية،
ــط  ــة ضب ــدى كتاب ــة، املــودع ل ــف الرتشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوري و بعــد االطــالع عــىل مل
ــر ســنة 2009 و املســجل  ــخ 19 فرباي ــوايت مــوىس بتاري ــس الدســتوري مــن طــرف الســيد ت املجل

ــم 01/09، تحــت رق
وبعد التحقيق،

 وبعد االستامع إىل العضو املقرر،
و بعد املداولة،

ــة املحــددة يف  ــرشوط القانوني ــوايت مــوىس جــاء مســتوفيا لل ــف ترشــح الســيد ت ــارا أن مل - اعتب
املــواد 73 مــن الدســتور و 157 و 158 (الفقــرة األوىل) و 159 و 175 مــن األمــر رقــم 97 – 07 

املذكــور أعــاله،
و بالنتيجة،

يقـرر ما يأتـي :
أوال : قبول ترشح السيد توايت موىس النتخاب لرئاسة الجمهورية املقرر يوم   9 أبريل 2009.



45

سنة 2009

ثانيا : يبلغ هذا القرار إىل املعني باألمر .
ثالثا : نرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية .

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة خــالل الفــرتة مــن 29 صفــر إىل 5 ربيــع 
ــر إىل 2 مــارس ســتة 2009. األول عــام 1430 املوافــق 24 فرباي

رئيس املجلس الدستوري
بوعالم بسايح
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قرار رقم 02 / ق . م د/ 09 مؤرخ يف 05  ربيع األول عام 1430 املوافـق 02  مارس سنة 2009، 
يتضمن قبول ترشح لالنتخاب لرئاسة الجمهورية

إن املجلس الدستوري، 
بناء عىل الدستور ، السيام املادتني 73 و 163 منه ،

ومبقتــىض األمــر رقــم 97 – 07 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 و 
ــات، املعــدل و املتمــم، الســيام املــواد 154  ــق بنظــام االنتخاب ــون العضــوي املتعل املتضمــن القان
ــه، ــرر و 159 و160 و 161 و 175 من ــرة األوىل) و 158 مك ــرة األوىل ) و 157 و 158 ( الفق ( الفق

و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيـــو ســنة 2000 املحــدد 
لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل واملتمــم، 

و مبقتــىض املرســوم الرئاســـي رقــم 09 - 60 املــؤرخ يف 11 صفـــر عــام 1430 املوافـــق 7 فرباير ســنة 
2009 و املتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني النتخــاب رئيــس الجمهوريــة،

ــر  ــق 04 يناي ــام 1430 املواف ــرم ع ــؤرخ يف 07 مح ــم 04-09 امل ــذي رق ــوم التنفي ــىض املرس ومبقت
ســنة 2009 الــذي يحــدد إجــراءات اكتتــاب التوقيعــات الشــخصية يف صالــح املرتشــحني لالنتخــاب 

ــق عليهــا، ــة والتصدي لرئاســة الجمهوري
ومبقتــىض القــرار املــؤرخ يف 8 محــرم عــام 1430املوافــق 5 يناير ســنة 2009 الذي يحــدد املواصفات 
التقنيــة للمطبــوع الفــردي الكتتــاب التوقيعــات الشــخصية يف صالــح املرتشــحني لالنتخــاب رئاســة 

الجمهورية،
ــط  ــة ضب ــدى كتاب ــة، املــودع ل ــف الرتشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوري و بعــد االطــالع عــىل مل
ــر ســنة 2009 و  ــخ 22 فرباي ــد بتاري ــس الدســتوري مــن طــرف الســيد يونــيس محمــد جهي املجل

ــم 02/09، املســجل تحــت رق
وبعد التحقيق،

وبعد االستامع إىل العضو املقرر،
و بعد املداولة،

- اعتبــارا أن ملــف ترشــح الســيد يونــيس محمــد جهيــد جــاء مســتوفيا للــرشوط القانونيــة املحددة 
يف املــواد 73 مــن الدســتور و 157 و 158 ( الفقــرة األوىل ) و 159  و 175 مــن األمــر رقــم 97 

– 07 املذكــور أعــاله،
و بالنتيجة،

 يقـرر ما يأتـي :
ــوم  9  ــرر ي ــة املق ــد النتخــاب لرئاســة الجمهوري ــول ترشــح الســيد يونــيس محمــد جهي أوال : قب

ــل ســنة 2009. أبري



47

سنة 2009

ثانيا : يبلغ هذا القرار إىل املعني باألمر .
ثالثا : ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية .

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة خــالل الفــرتة مــن 29 صفــر إىل 5 ربيــع 
ــر إىل 2 مــارس ســنة 2009. األول عــام 1430 املوافــق 24 فرباي

رئيس املجلس الدستوري
بوعالم بسايح
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قرار رقم 03 /ق.م د/09 مؤرخ يف 05 ربيع األول عام 1430 املوافـق   02 مارس سنة  2009 
يتضمن رفض ترشح لالنتخاب لرئاسة الجمهورية

إن املجلس الدستوري، 
- بناء عىل الدستور، ال سيام املادتان 73 و 163 منه،

ومبقتــىض األمــر رقــم 97 – 07 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 و 
املتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل و املتمــم، الســيام املــواد 154 
ــه،       ــرر و 159 و160 و 161 و 175 من ــرة األوىل) و 158 مك ــرة األوىل) و 157 و 158 (الفق (الفق
- و مبقتــىض  النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل و املتمــم،
- و مبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 60-09 املــؤرخ يف 11 صفــر عــام 1430 املوافــق 7 فربايــر ســنة 

2009 و املتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني النتخــاب رئيــس الجمهوريــة،
     - و مبقتــىض املرســوم التنفيــذي رقــم 04-09 املــؤرخ يف 7 محــرم عــام 1430 املوافــق 4 
ينايــر ســنة 2009 الــذي يحــدد إجــراءات اكتتــاب التوقيعــات الشــخصية يف صالــح املرتشــحني 

ــا، ــق عليه ــة و التصدي ــة الجمهوري ــاب لرئاس لالنتخ
      - ومبقتــىض القــرار املــؤرخ يف 08 محــرم 1430 املوافــق 05 يناير ســتة 2009 املحدد للمواصفات 
ــاب  ــحني لالنتخ ــح املرتش ــخصية يف صال ــات الش ــاب التوقيع ــردي الكتت ــوع الف ــة للمطب التقني

لرئاســة الجمهوريــة،
    - و بعــد اإلطــالع عــىل ملــف الرتشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة املــودع لــدى كتابــة ضبــط 
املجلــس الدســتوري مــن طــرف الســيد زغــدود عــيل بتاريــخ 22 فربايــر ســنة 2009 و املســجل 

تحــت رقــم 03 / 09،
      - و بعد التحقيق،

 و بعد االستامع إىل العضو املقرر،
- و بعد املداولة،

- اعتبــارا أن املــادة 159 مــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات أوجبــت عــىل املرتشــح، 
فضــال عــن الــرشوط املحــددة يف املــادة 73 مــن الدســتور و يف أحــكام نفــس القانــون، أن يقــدم 
إمــا قامئــة تتضمــن 600 توقيــع ألعضــاء منتخبــني داخــل مجالــس بلديــة أو والئيــة أو برملانيــة 
عــىل األقــل موزعــة عــرب 25 واليــة عــىل األقــل و إمــا قامئــة تتضمــن 75000 توقيــع فــردي عــىل 
األقــل لناخبــني مســجلني يف قامئــة انتخابيــة عــىل أن تجمــع عــرب 25 واليــة عــىل األقــل و ينبغــي 
ــات املقصــودة عــن  ــة مــن الوالي ــة يف كل والي أن ال يقــل الحــد األدىن مــن التوقيعــات املطلوب

1500 توقيــع.
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ــة عــرش  ــا بعــد املراقب ــع للمنتخبــني رفضــت منه ــارا أن املرتشــح قــدم 118 اســتامرة توقي - واعتب
(10) لعــدم اســتفائها الــرشوط القانونيــة فهــو بذلــك  مل يبلــغ الحــد األدىن املطلــوب املحــدد يف 

املــادة 159 أعــاله،
- و بالنتيجة،
يقرر ما يأيت :

 أوال : رفض ترشح السيد زغدود عيل . 
 ثانيا : يبلغ هذا القرار إىل املعني باألمر.

ثالثا : ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة خــالل الفــرتة مــن 29 صفــر إىل 05 ربيــع 

األول عــام 1430 املوافــق 24 فربايــر إىل 02 مــارس ســنة 2009.
رئيس املجلس الدستوري

بوعالم بسايح



50

سنة 2009

قرار رقم 04 / ق . م د/ 09 مؤرخ يف 05  ربيع األول عام 1430 املوافـق 02  مارس سنة 2009، 
يتضمن قبول ترشح لالنتخاب لرئاسة الجمهورية .

إن املجلس الدستوري، 
بناء عىل الدستور ، السيام املادتيان 73 و 163 منه ،

ومبقتــىض األمــر رقــم 97 – 07 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 و 
ــات، املعــدل و املتمــم، الســيام املــواد 154  ــق بنظــام االنتخاب ــون العضــوي املتعل املتضمــن القان

(الفقــرة األوىل) و 157 و 158 (الفقــرة األوىل) و 158 مكــرر و 159 و160 و 161 و 175 منــه،
و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيـــو ســنة 2000 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل واملتمــم، 
و مبقتــىض املرســوم الرئاســـي رقــم 09 - 60 املــؤرخ يف 11 صفـــر عــام 1430 املوافـــق 7 فرباير ســنة 

2009 و املتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني النتخــاب رئيــس الجمهوريــة،
ــر  ــق 04 يناي ــام 1430 املواف ــرم ع ــؤرخ يف 07 مح ــم 04-09 امل ــذي رق ــوم التنفي ــىض املرس ومبقت
ســنة 2009 الــذي يحــدد إجــراءات اكتتــاب التوقيعــات الشــخصية يف صالــح املرتشــحني لالنتخــاب 

ــق عليهــا، ــة والتصدي لرئاســة الجمهوري
ومبقتــىض القــرار املــؤرخ يف 8 محــرم عــام 1430املوافــق 5 يناير ســنة 2009 الذي يحــدد املواصفات 
التقنيــة للمطبــوع الفــردي الكتتــاب التوقيعــات الشــخصية يف صالــح املرتشــحني لالنتخــاب لرئاســة 

الجمهورية،
ــط  ــة ضب ــدى كتاب ــة، املــودع ل ــف الرتشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوري و بعــد االطــالع عــىل مل
املجلــس الدســتوري مــن طــرف الســيدة حنــون لويــزة بتاريــخ 23 فربايــر ســنة 2009 و املســجل 

تحــت رقــم 04/09،
وبعد التحقيق،

 وبعد االستامع إىل العضو املقرر،
و بعد املداولة،

- اعتبــارا أن ملــف ترشــح الســيدة حنــون لويــزة جــاء مســتوفيا للــرشوط القانونيــة املحــددة يف 
املــواد 73 مــن الدســتور و 157 و 158 (الفقــرة األوىل) و 159  و 175 مــن األمــر رقــم 97 – 07 

املذكــور أعــاله،
و بالنتيجة،

 يقـرر ما يأتـي :
أوال : قبــول ترشــح الســيدة حنــون لويــزة النتخــاب لرئاســة الجمهوريــة املقــرر يــوم 9 أبريــل ســنة 

.2009
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ثانيا : يبلغ هذا القرار إىل املعنية باألمر .
ثالثا : ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية .

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة خــالل الفــرتة مــن 29 صفــر إىل 5 ربيــع 
ــر إىل 2 مــارس ســنة 2009. األول عــام 1430 املوافــق 24 فرباي

رئيس املجلس الدستوري
بوعالم بسايح
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قرار رقم 05 /ق.م د/09 مؤرخ يف 05 ربيع األول عام 1430 املوافـق 02 مارس سنة  2009 
يتضمن رفض ترشح لالنتخاب لرئاسة الجمهورية  .

إن املجلس الدستوري، 
- بناء عىل الدستور، ال سيام املادتان 73 و 163 منه،

ومبقتــىض األمــر رقــم 97 – 07 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 و 
ــات، املعــدل و املتمــم، الســيام املــواد 154  ــق بنظــام االنتخاب ــون العضــوي املتعل املتضمــن القان

(الفقــرة األوىل) و 157 و 158 (الفقــرة األوىل) و 158 مكــرر و 159 و160 و 161 و 175 منــه،
- و مبقتــىض  النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل و املتمــم،
 - و مبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 60-09 املــؤرخ يف 11 صفــر عــام 1430 املوافــق 7 فربايــر ســنة 

2009 و املتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني النتخــاب رئيــس الجمهوريــة،
 - و مبقتــىض املرســوم التنفيــذي رقــم 04-09 مــؤرخ يف 7 محــرم عــام 1430 املوافــق 4 ينايــر ســنة 
ــح املرتشــحني لالنتخــاب  ــات الشــخصية يف صال ــاب التوقيع ــذي يحــدد إجــراءات اكتت 2009 ال

لرئاســة الجمهوريــة و التصديــق عليهــا،
 - ومبقتــىض القــرار املــؤرخ يف 08 محــرم 1430 املوافــق 05 ينايــر ســنة 2009 الــذي يحــددا 
ــحني  ــح املرتش ــخصية يف صال ــات الش ــاب التوقيع ــردي الكتت ــوع الف ــة للمطب ــات التقني ملواصف

ــة، ــة الجمهوري ــاب لرئاس لالنتخ
     - و بعــد اإلطــالع عــىل ملــف الرتشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة املــودع لــدى كتابــة ضبــط 
املجلــس الدســتوري مــن طــرف الســيد بوعزيــز رشــيد بتاريــخ 23 فربايــر ســنة 2009 و املســجل 

تحــت رقــم 05 / 09،
- و بعد التحقيق،

- و بعد االستامع إىل العضو املقرر،
- و بعد املداولة،

- اعتبــارا أن املــادة 159 مــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات أوجبــت عــىل املرتشــح 
فضــال عــن الــرشوط املحــددة يف املــادة 73 مــن الدســتور و يف أحــكام نفــس القانــون، أن يقــدم 
إمــا قامئــة تتضمــن 600 توقيــع ألعضــاء منتخبــني داخــل مجالــس بلديــة أو والئيــة أو برملانيــة 
عــىل األقــل موزعــة عــرب 25 واليــة عــىل األقــل و إمــا قامئــة تتضمــن 75000 توقيــع فــردي عــىل 
األقــل لناخبــني مســجلني يف قامئــة انتخابيــة عــىل أن تجمــع عــرب 25 واليــة عــىل األقــل و ينبغــي 
ــات املقصــودة عــن  ــة مــن الوالي ــة يف كل والي أن ال يقــل الحــد األدىن مــن التوقيعــات املطلوب

1500 توقيــع.



53

سنة 2009

ــك  ــتامرة و ذل ــدد ب 75000 اس ــوين املح ــاب القان ــىل النص ــل ع ــح مل يتحص ــارا أن املرتش - واعتب
ــاله، ــادة 159 أع ــكام امل ــا ألح ــة خالف ــع صحيح ــتامرة توقي ــوى 4842اس ــه س بتقدمي

و بالنتيجة،
 يقرر ما يأيت :

 أوال : رفض ترشح السيد بوعزيز رشيد . 
 ثانيا : يبلغ هذا القرار إىل املعني بأمر. 

ثالثا : ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
هــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة خــالل الفــرتة مــن 29 صفــر إىل 05 ربيــع 

األول عــام 1430 املوافــق 24 فربايــر إىل 02 مــارس ســنة 2009.
رئيس املجلس الدستوري

بوعالم بسايح
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قرار رقم 06 / ق . م د/ 09 مؤرخ يف 05  ربيع األول عام 1430 املوافـق 02  مارس سنة 2009، 
يتضمن قبول ترشح لالنتخاب لرئاسة الجمهورية .

إن املجلس الدستوري، 
بناء عىل الدستور ، السيام املادتان 73 و 163 منه ،

ومبقتــىض األمــر رقــم 97 – 07 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 و 
ــات، املعــدل و املتمــم، الســيام املــواد 154  ــق بنظــام االنتخاب ــون العضــوي املتعل املتضمــن القان
ــه، ــرر و 159 و160 و 161 و 175 من ــرة األوىل) و 158 مك ــرة األوىل ) و 157 و 158 ( الفق ( الفق

و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيـــو ســنة 2000 املحــدد 
لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل واملتمــم، 

و مبقتــىض املرســوم الرئاســـي رقــم 09 - 60 املــؤرخ يف 11 صفـــر عــام 1430 املوافـــق 7 فرباير ســنة 
2009 و املتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني النتخــاب رئيــس الجمهوريــة،

ــر  ــق 04 يناي ــام 1430 املواف ــرم ع ــؤرخ يف 07 مح ــم 04-09 امل ــذي رق ــوم التنفي ــىض املرس ومبقت
ســنة 2009 الــذي يحــدد إجــراءات اكتتــاب التوقيعــات الشــخصية يف صالــح املرتشــحني لالنتخــاب 

ــق عليهــا، ــة والتصدي لرئاســة الجمهوري
ومبقتــىض القــرار املــؤرخ يف 8 محــرم عــام 1430املوافــق 5 يناير ســنة 2009 الذي يحــدد املواصفات 
التقنيــة للمطبــوع الفــردي الكتتــاب التوقيعــات الشــخصية يف صالــح املرتشــحني لالنتخــاب لرئاســة 

الجمهورية،
ــط  ــة ضب ــدى كتاب ــة، املــودع ل ــف الرتشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوري و بعــد اإلطــالع عــىل مل
املجلــس الدســتوري مــن طــرف الســيد بوتفليقــة عبــد العزيــز بتاريــخ 23 فربايــر ســنة 2009 و 

ــم 06/09، املســجل تحــت رق
وبعد التحقيق،

 وبعد االستامع إىل العضو املقرر،
و بعد املداولة،

ــة  ــرشوط القانوني ــتوفيا لل ــاء مس ــز ج ــد العزي ــة عب ــيد بوتفليق ــح الس ــف ترش ــارا أن مل - اعتب
املحــددة يف املــواد 73 مــن الدســتور و 157 و 158 ( الفقــرة األوىل ) و 159  و 175 مــن األمــر 

ــاله، ــور أع ــم 97 – 07 املذك رق
و بالنتيجة،

يقـرر ما يأتـي :
ــة املقــرر يــوم  9  أوال : قبــول ترشــح الســيد بوتفليقــة عبــد العزيــز النتخــاب لرئاســة الجمهوري

ــل ســنة 2009. أبري
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ثانيا : يبلغ هذا القرار إىل املعني باألمر .
ثالثا : ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية .

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة خــالل الفــرتة مــن 29 صفــر إىل 5 ربيــع 
ــر إىل 2 مــارس ســنة 2009. األول عــام 1430 املوافــق 24 فرباي

رئيس املجلس الدستوري
بوعالم بسايح
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قرار رقم 07 /ق.م د/09 مؤرخ يف 05 ربيع األول عام 1430 املوافـق   02 مارس سنة  2009 
يتضمن رفض ترشح لالنتخاب لرئاسة الجمهورية .

إن املجلس الدستوري، 
- بناء عىل الدستور، ال سيام املادتان 73 و 163 منه،

ــنة 1997  ــارس س ــق 6 م ــام 1417 املواف ــوال ع ــؤرخ يف 27 ش ــم 07-97 امل ــر رق ــىض األم - و مبقت
واملتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل و املتمـــم،  ال ســيام املــواد 
ــرر و 159 و 160 و 161 و 175  ــرة األوىل) و 158 مك ــرة األوىل) و 157 و 158 (الفق 154 (الفق

منــه،
- و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل و املتمــم،
 - و مبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 60-09 املــؤرخ يف 11 صفــر عــام 1430 املوافــق 7 فربايــر ســنة 

2009 و املتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني النتخــاب رئيــس الجمهوريــة،
 - و مبقتــىض املرســوم التنفيــذي رقــم 04-09 املــؤرخ يف 7 محــرم عــام 1430 املوافــق 4 ينايــر ســنة 
ــح املرتشــحني لالنتخــاب  ــات الشــخصية يف صال ــاب التوقيع ــذي يحــدد إجــراءات اكتت 2009 ال

لرئاســة الجمهوريــة و التصديــق عليهــا،
 - ومبقتــىض القــرار املــؤرخ يف 08 محــرم 1430 املوافــق 05 ينايــر ســنة 2009 الــذي يحــدد 
ــح املرتشــحني  ــاب التوقيعــات الشــخصية يف صال ــوع الفــردي الكتت ــة للمطب للمواصفــات التقني

ــة، ــة الجمهوري ــاب لرئاس لالنتخ
- و بعــد اإلطــالع عــىل ملــف الرتشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة املــودع لــدى كتابــة ضبــط 
املجلــس الدســتوري مــن طــرف الســيد بوعشــة عمــر بتاريــخ 23 فربايــر ســنة 2009 و املســجل 

تحــت رقــم 07 / 09،
- و بعد التحقيق،

- و بعد االستامع إىل العضو املقرر،
- و بعد املداولة،

- اعتبــارا أن املــادة 159 مــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، أوجبــت عــىل املرتشــح 
فضــال عــن الــرشوط املحــددة يف املــادة 73 مــن الدســتور و يف أحــكام نفــس القانــون، أن يقــدم 
إمــا قامئــة تتضمــن 600 توقيــع ألعضــاء منتخبــني داخــل مجالــس بلديــة  أو والئيــة أو برملانيــة 
عــىل األقــل موزعــة عــرب 25 واليــة عــىل األقــل، و إمــا قامئــة تتضمــن  75000 توقيــع  فــردي 
عــىل األقــل لناحبــني مســجلني يف قامئــة انتخابيــة عــىل أن تجمــع  عــرب 25 واليــة عــىل األقــل و 
ينبغــي أن ال يقــل العــدد األدىن مــن التوقيعــات املطلوبــة يف كل واليــة مــن الواليــات املقصــودة 
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عــن 1500 توقيــع،
- واعتبــارا أن االســتامرات الصحيحــة املقدمــة مــن طــرف املرتشــح مل تبلــغ ســوى 49.180 اســتامرة 
لناخبــني كــام مل يتحصــل عــىل الحــد األدىن املطلــوب إال يف 16 واليــة فهــو بذلــك مل يبلــغ الحــد 

األدىن مــن التوقيعــات املحــدد باملــادة 159 أعــاله.
- و بالنتيجة،
يقرر ما يأيت :

أوال : رفض ترشح السيد بوعشة عمر 
 ثانيا : يبلغ هذا القرار إىل املعني باألمر.

 ثالثا : ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة خــالل الفــرتة مــن 29 صفــر إىل 05 ربيــع 

األول عــام 1430 املوافــق 24 فربايــر إىل 02 مــارس ســنة 2009.
رئيس املجلس الدستوري

بوعالم بسايح
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قرار رقم 08 /ق.م د/09 مؤرخ يف 05 ربيع األول عام 1430 املوافـق  02 مارس سنة 2009 
يتضمن رفض ترشح لالنتخاب لرئاسة الجمهورية

إن املجلس الدستوري، 
بناء عىل الدستور، ال سيام املادتان 73 و 163 منه،

ــنة 1997 و  ــارس س ــق 6 م ــام 1417 املواف ــوال ع ــؤرخ يف 27 ش ــم 07-97 امل ــر رق ــىض األم و مبقت
املتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل و املتمــم، ال ســيام املــواد 154 ( 
ــه، ــرر و 159 و 160  و 161  و 175 من ــرة األوىل) و 158 مك ــرة األوىل) و 157 و 158 ( الفق الفق

ــو ســنة 2000 املحــدد  ــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يوني و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربي
لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل و املتمــم،

و مبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 60-09 املــؤرخ يف 11 صفــر عــام 1430 املوافــق 7 فربايــر ســنة 
2009 واملتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني النتخــاب رئيــس الجمهوريــة،

و مبقتــىض املرســوم التنفيــذي رقــم 04-09 املــؤرخ يف 7 محــرم عــام 1430 املوافــق 4 ينايــر ســنة 
2009،الــذي يحــدد إجــراءات اكتتــاب التوقيعــات الشــخصية يف صالــح املرتشــحني لالنتخاب لرئاســة 

الجمهوريــة و التصديــق عليهــا، 
ــدد  ــذي يح ــنة 2009، ال ــر س ــق 5 يناي ــام 1430 املواف ــرم ع ــؤرخ يف 8 مح ــرار امل ــىض الق و مبقت
املواصفــات التقنيــة للمطبــوع الفــردي الكتتــاب التوقيعــات الشــخصية يف صالــح املرتشــحني 

لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة،
ــط  ــة ضب ــدى كتاب ــودع ل ــة امل ــف الرتشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوري ــد اإلطــالع عــىل مل و بع
املجلــس الدســتوري،  مــن طــرف الســيد هــادف محمــد بتاريــخ 23 فربايــر ســنة 2009، و املســجل 

تحــت رقــم 08/09،
وبعد التحقيق،

 وبعد االستامع إىل العضو املقرر،
وبعد املداولة،

اعتبــارا أن املــادة 159 مــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات أوجبــت عــىل املرتشــح 
فضــال عــن الــرشوط املحــددة يف املــادة 73 مــن الدســتور و يف أحــكام نفــس القانــون، أن يقــدم 
إمــا قامئــة تتضمــن 600 توقيــع ألعضــاء منتخبــني داخــل مجالــس بلديــة أو والئيــة أو برملانيــة عــىل 
األقــل موزعــة عــرب 25 واليــة عــىل األقــل و إمــا قامئــة تتضمــن 75000 توقيــع فــردي عــىل األقــل 
لناخبــني مســجلني يف قامئــة انتخابيــة عــىل أن تجمــع عــرب 25 واليــة عــىل األقــل و ينبغــي أن ال يقــل 

الحــد األدىن مــن التوقيعــات املطلوبــة يف كل واليــة مــن الواليــات املقصــودة عــن 1500 توقيــع،
ــرشوط  ــتويف ال ــة، تس ــرب 26 والي ــة ع ــتامرة، موزع ــوى 39557 اس ــدم س ــح مل يق ــارا أن املرتش اعتب
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القانونيــة، و أنــه مل يحصــل عــىل الحــد األدىن القانــوين إال يف 14 واليــة خالفــا ألحــكام املــادة 159 
أعــاله.

وبالنتيجة،
يقرر ما يأتـي:

أوال: رفض ترشح السيد هادف محمد. 
ثانيا: يبلغ هذا القرار إىل املعني.

ثالثا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة خــالل الفــرتة مــن 29 صفــر إىل 05 ربيــع 

األول عــام 1430 املوافــق 24 فربايــر إىل 02 مــارس ســنة 2009.
رئيس املجلس الدستوري

بوعالم بسايح
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قرار رقم 09 / ق . م د/ 09 مؤرخ يف 05  ربيع األول عام 1430 املوافـق 02  مارس سنة 2009، 
يتضمن قبول ترشح لالنتخاب لرئاسة الجمهورية .

إن املجلس الدستوري، 
بناء عىل الدستور ، السيام املادتان 73 و 163 منه ،

ومبقتــىض األمــر رقــم 97 – 07 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 و 
ــات، املعــدل و املتمــم، الســيام املــواد 154  ــق بنظــام االنتخاب ــون العضــوي املتعل املتضمــن القان

(الفقــرة األوىل) و 157 و 158 (الفقــرة األوىل) و 158 مكــرر و 159 و160 و 161 و 175 منــه،
و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيـــو ســنة 2000 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل واملتمــم، 
و مبقتــىض املرســوم الرئاســـي رقــم 09 - 60 املــؤرخ يف 11 صفـــر عــام 1430 املوافـــق 7 فرباير ســنة 

2009 و املتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني النتخــاب رئيــس الجمهوريــة،
ــر  ــق 04 يناي ــام 1430 املواف ــرم ع ــؤرخ يف 07 مح ــم 04-09 امل ــذي رق ــوم التنفي ــىض املرس ومبقت
ســنة 2009 الــذي يحــدد إجــراءات اكتتــاب التوقيعــات الشــخصية يف صالــح املرتشــحني لالنتخــاب 

ــق عليهــا، ــة والتصدي لرئاســة الجمهوري
ومبقتــىض القــرار املــؤرخ يف 8 محــرم عــام 1430املوافــق 5 يناير ســنة 2009 الذي يحــدد املواصفات 
التقنيــة للمطبــوع الفــردي الكتتــاب التوقيعــات الشــخصية يف صالــح املرتشــحني لالنتخــاب لرئاســة 

الجمهورية،
ــط  ــة ضب ــدى كتاب ــة، املــودع ل ــف الرتشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوري و بعــد االطــالع عــىل مل
ــنة 2009 و  ــر س ــخ 23 فرباي ــوزي بتاري ــيل ف ــني ع ــيد رباع ــرف الس ــن ط ــتوري م ــس الدس املجل

ــم 09/09، ــت رق ــجل تح املس
وبعد التحقيق،

 وبعد االستامع إىل العضو املقرر،
و بعد املداولة،

- اعتبــارا أن ملــف ترشــح الســيد رباعــني عــيل فــوزي جــاء مســتوفيا للــرشوط القانونيــة املحــددة 
يف املــواد 73 مــن الدســتور و 157 و 158 ( الفقــرة األوىل ) و 159  و 175 مــن األمــر رقــم 97 

– 07 املذكــور أعــاله،
و بالنتيجة،

يقـرر ما يأتـي :
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أوال : قبــول ترشــح الســيد رباعــني عــيل فــوزي النتخــاب لرئاســة الجمهوريــة املقــرر يــوم  9 أبريــل 
.2009 سنة 

ثانيا : يبلغ هذا القرار إىل املعني باألمر .
ثالثا : ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية .

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة خــالل الفــرتة مــن 29 صفــر إىل 5 ربيــع 
ــر إىل 2 مــارس ســنة 2009. األول عــام 1430 املوافــق 24 فرباي

رئيس املجلس الدستوري
بوعالم بسايح
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قرار رقم 10 / ق . م د/ 09 مؤرخ يف 05  ربيع األول عام 1430 املوافـق 02  مارس سنة 2009، 
يتضمن قبول ترشح لالنتخاب لرئاسة الجمهورية .

إن املجلس الدستوري، 
بناء عىل الدستور ، السيام املادتان 73 و 163 منه ،

ومبقتــىض األمــر رقــم 97 – 07 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 و 
ــات، املعــدل و املتمــم، الســيام املــواد 154  ــق بنظــام االنتخاب ــون العضــوي املتعل املتضمــن القان

(الفقــرة األوىل) و 157 و 158 (الفقــرة األوىل) و 158 مكــرر و 159 و160 و 161 و 175 منــه،
و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيـــو ســنة 2000 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل واملتمــم، 
و مبقتــىض املرســوم الرئاســـي رقــم 09 - 60 املــؤرخ يف 11 صفـــر عــام 1430 املوافـــق 7 فرباير ســنة 

2009 و املتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني النتخــاب رئيــس الجمهوريــة،
ــر  ــق 04 يناي ــام 1430 املواف ــرم ع ــؤرخ يف 07 مح ــم 04-09 امل ــذي رق ــوم التنفي ــىض املرس ومبقت
ســنة 2009 الــذي يحــدد إجــراءات اكتتــاب التوقيعــات الشــخصية يف صالــح املرتشــحني لالنتخــاب 

ــق عليهــا، ــة والتصدي لرئاســة الجمهوري
ومبقتــىض القــرار املــؤرخ يف 8 محــرم عــام 1430املوافــق 5 يناير ســنة 2009 الذي يحــدد املواصفات 
التقنيــة للمطبــوع الفــردي الكتتــاب التوقيعــات الشــخصية يف صالــح املرتشــحني لالنتخــاب رئاســة 

الجمهورية،
ــط  ــة ضب ــدى كتاب ــة، املــودع ل ــف الرتشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوري و بعــد االطــالع عــىل مل
املجلــس الدســتوري مــن طــرف الســيد محنــد أوســعيد بلعيــد بتاريــخ 23 فربايــر ســنة 2009 و 

ــم 10/09، املســجل تحــت رق
وبعد التحقيق،

 وبعد االستامع إىل العضو املقرر،
و بعد املداولة،

ــة  ــرشوط القانوني ــتوفيا لل ــاء مس ــد ج ــعيد بلعي ــد أوس ــيد محن ــح الس ــف ترش ــارا أن مل - اعتب
املحــددة يف املــواد 73 مــن الدســتور و 157 و 158 ( الفقــرة األوىل ) و 159 و 175 مــن األمــر 

ــاله، ــور أع ــم 97 – 07 املذك رق
و بالنتيجة،

يقـرر ما يأتـي :
أوال : قبــول ترشــح الســيد محنــد أوســعيد بلعيــد لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة املقــرر يــوم  9 

أبريــل ســنة 2009.
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ثانيا : يبلغ هذا القرار إىل املعني باألمر .
ثالثا : ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية .

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة خــالل الفــرتة مــن 29 صفــر إىل 5 ربيــع 
ــر إىل 2 مــارس ســتة 2009 األول عــام 1430 املوافــق 24 فرباي

رئيس املجلس الدستوري
بوعالم بسايح
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قرار رقم 11 /ق.م د/09 مؤرخ يف 05 ربيع األول عام 1430 املوافـق 02 مارس سنة 2009  
يتضمن رفض ترشح لالنتخاب لرئاسة الجمهورية.

إن املجلس الدستوري، 
بناء عىل الدستور، السيام املادتان 73 و 163 منـه ، 

و مبقتضـــى األمــر رقــم 97 – 07 املــؤرخ يف 27 شــوال عـــام 1417 املوافـــق 6 مــارس ســنة 1997 و 
املتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل و املتمــم ، الســيام املــواد 154 ( 
الفقــرة األوىل ) و 157 و 158 (الفقــرة األوىل) و 158 مكــرر و 159  و 160 و 161 و 175 منــه ، 

ــو ســنة 2000 املحــدد  ــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يوني و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربي
لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل و املتمــم،

و مبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 09 – 60 املــؤرخ يف 11 صفــر عــام 1430 املوافــق 7 فربايــر ســنة 
2009 و املتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني النتخــاب رئيــس الجمهوريــة،

و مبقتــىض املرســوم التنفيــذي رقــم 04-09 املــؤرخ يف 7 محــرم 1430 املوافــق 04 ينايــر ســنة 2009  
ــح املرتشــحني لالنتخــاب لرئاســة  ــعات الشــخصية يف صال ــاب التوقيـ ــذي يحــدد إجــراءات اكتت ال

الجمهوريــة و التصديــق عليهــا ،
و مبقتــىض  القــرار الــوزاري  املــؤرخ يف  8 محــرم عــام 1430  املوافــق 05 ينايــر ســنة 2009 
الــذي يحــدد املواصفــات التقنيــة  للمطبــوع الفــردي الكتتــاب التوقيعــات الشــخصية  يف صالـــح 

ــة، ــة الجمهوري ــاب  لرئاس ــحني لالنتخ املرتش
ــط  ــة ضب ــدى كتاب ــة املــودع ل ــف الرتشــح لالنتخــاب لرئاســة  الجمهوري و بعــد اإلطــالع عــىل مل
املجلــس الدســتوري مــن طــرف الســيد بوناطــريو لــوط، بتاريــخ 23 فربايــر ســنة 2009  و املســجل 

تحــت رقــم  11/ 09 ،
و بعد التحقيق،

و بعد االستامع إىل العضو املقرر،
و بعد املداولة،

ــادة 159 مــن القانــون  العضــوي  املتعلــق بنظــام االنتخابــات ،  أوجبـــت علـــى  ــارا  أن املـ اعتب
املرتشــح فضــال عــن الــرشوط املحــددة يف املــادة 73 من الدســتور  و فـــي  أحكـــام  نفـــس  القانون 
، أن يقـــدم إمـــا  قامئة  تتضمن 600  توقيـــع ألعضـــاء منتخبيـــن داخل مجالس بلدية أو والئية أو 
برملانيـــة علـــى  األقـــل،  موزعـــة  عبـر  25 والية علـــى األقل، و إمـا قامئـة  تتضمـن 75000 توقـيع 
فــردي عــىل األقـــل ، لناخبــني مســجلني يف قامئــة انتخابية علـــى أن  تجمـــع  عبـــر 25 واليـــة علـــى 
األقـــل، و ينبغـــي أن ال يقـــل  الحـــد األدىن من التوقيعـــات املطلوبـــة يف كـل واليـــة  من الواليـات  

املقصـــودة  عـن 1500  توقيـع،
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و اعتبــارا أن املرتشـــح قــدم 1665 اســتامرة توقيــع للناخبــني فقــط، مــن بينهـــا 545 اســتامرة توقيع 
مرفوضة لعـــدم استفائها الرشوط القانونية، و بذلك  لـــم  يبلـــغ الحــــد األدىن املّحـــدد فـــي املـادة  

159 أعـاله،
وبالنتيجة،

يقـرر ما يـأيت :
أوال : رفض  ترشح  السيد بوناطريو لـوط.

ثانيا : يبلغ هذا القرار إىل املعني باألمر.
ثالثا : ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة خــالل الفــرتة مــن 29 صفــر إىل 05 ربيــع 
األول عــام 1430 املوافــق 24 فربايــر إىل 02 مــارس ســنة 2009.

رئيس املجلس الدستوري
بوعالم بسايح
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قرار رقم 12 /ق.م د/09 مؤرخ يف 05 ربيع األول عام 1430 املوافـق 02 مارس سنة 2009 
يتضمن رفض ترشح لالنتخاب لرئاسة الجمهورية.

إن املجلس الدستوري، 
- بناء عىل الدستور، ال سيام املادتان 73 و 163 منه،

ــنة 1997  ــارس س ــق 6 م ــام 1417 املواف ــوال ع ــؤرخ يف 27 ش ــم 07-97 امل ــر رق ــىض األم - و مبقت
واملتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام اإلنتخابــات، املعــدل و املتمـــــم، ال ســيام املــواد 
ــرر و 159 و 160 و 161 و 175  ــرة األوىل) و 158 مك ــرة األوىل) و 157 و 158 (الفق 154 (الفق

منــه،
- و مبقتــىض  النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل و املتمــم،
     - و مبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 60-09 املــؤرخ يف 11 صفــر عــام 1430 املوافــق 7 فربايــر 

ســنة 2009 واملتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني النتخــاب رئيــس الجمهوريــة،
     - و مبقتــىض املرســوم التنفيــذي رقــم 04-09 مــؤرخ يف 7 محــرم عــام 1430 املوافــق 4 ينايــر 
ســنة 2009 الــذي يحــدد إجــراءات اكتتــاب التوقيعــات الشــخصية يف صالــح املرتشــحني لالنتخاب 

لرئاســة الجمهوريــة و التصديــق عليهــا،
     - و مبقتــىض القــرار املــؤرخ يف 08 محــرم 1430 املوافــق 05 ينايــر 2009 الــذي يحــدد املواصفات 
ــاب  ــحني لالنتخ ــح املرتش ــخصية يف صال ــات الش ــاب التوقيع ــردي الكتت ــوع الف ــة للمطب التقني

لرئاســة الجمهوريــة،
     - و بعــد اإلطــالع عــىل ملــف الرتشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة املــودع لــدى كتابــة ضبــط 
املجلــس الدســتوري مــن طــرف الســيد ضويفــي أعمــر بتاريــخ 23 فربايــر ســنة 2009 واملســجل 

تحــت رقــم 12 / 09 ،
وبعد التحقيق،

وبعد االستامع إىل العضو املقرر،
وبعد املداولة.

- اعتبــارا أن املــادة 73 مــن الدســتور تشــرتط عــىل املرتشــح النتخــاب لرئاســة الجمهوريــة أن يكــون 
عمــره أربعــني ســنة كاملــة يــوم االنتخــاب،

- اعتبــارا أن املــادة 159 مــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، أوجبــت عــىل املرتشــح 
فضــال عــن الــرشوط املحــددة يف املــادة 73 مــن الدســتور و يف أحــكام هــذا القانــون، أن يقــدم 
إمــا قامئــة تتضمــن 600 توقيــع ألعضــاء منتخبــني داخــل مجالــس بلديــة أو والئيــة أو برملانيــة 
ــردي  ــع  ف ــا قامئــة تتضمــن 75000 توقي ــل، و إم ــة عــىل األق ــل موزعــة عــرب 25 والي عــىل األق
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عــىل األقــل لناحبــني مســجلني يف قامئــة انتخابيــة عــىل أن تجمــع  عــرب 25 واليــة عــىل األقــل و 
ينبغــي أن ال يقــل الحــد األدىن مــن التوقيعــات املطلوبــة يف كل واليــة مــن الواليــات املقصــودة 

عــن 1500 توقيــع،
ــن  ــه م ــل املرتشــح و املســلمة ل ــن قب ــة م ــالد املقدم ــن شــهادة املي ــت م ــه ثب ــارا أن      - و اعتب
بلديــة أوالد ابراهيــم- واليــة املديــة، أنــه مــزداد بتاريــخ 01/02/1971 فهــو بذلــك مل يســتوف 

ــن، رشط الس
ــع و خمســني )  ــة و أرب ــك ســوى 854 ( مثامنائ ــارا أن املرتشــح مل يقــدم، فضــال عــن ذل     - واعتب
اســتامرة توقيــع خاصــة بالناخبــني مل تبــق منهــا بعــد خضوعهــا للمراقبــة ســوى 668 صحيحــة و 

شــملت واليتــني فقــط و مل يبلــغ بذلــك الحــد األدىن املحــدد باملــادة 159 أعــاله.
وبالنتيجة،

يقرر ما يأيت :
أوال : رفض ترشح السيد ضويفي أعمر.

ثانيا : يبلغ هذا القرار إىل املعني باألمر.
ثالثا : ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة خــالل الفــرتة مــن 29 صفــر إىل 05 ربيــع 
األول عــام 1430 املوافــق 24 فربايــر إىل 02 مــارس ســنة 2009.

رئيس املجلس الدستوري
بوعالم بسايح



68

سنة 2009

قرار رقم 13 /ق.م د/09 مؤرخ يف 05 ربيع األول عام 1430 املوافـق 02 مارس سنة 2009  
يتضمن رفض ترشح لالنتخاب لرئاسة الجمهورية.

إن املجلس الدستوري، 
بناء عىل الدستور ، السيام املادتان 73 و 163 منه ،

ــنة 1997  ــارس س ــق 6 م ــام 1417 املواف ــوال ع ــؤرخ يف 27 ش ــم 97 – 07 امل ــر رق ــىض األم ومبقت
ــم، الســيام املــواد 154  ل و املتمَّ واملتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات،     املعــدَّ
ــه، ــرر و 159 و 160 و 161 و 175من ــرة األوىل) و 158 مك ــرة األوىل ) و 157 و 158 ( الفق ( الفق

ــو ســنة 2000 املحــدد  ــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيـ ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربي
ــم،  ل واملتمَّ ــس الدســتوري، املعــدَّ لقواعــد عمــل املجل

ومبقتــىض املرســوم الرئاســـي رقــم 09 - 60 املــؤرخ يف 11 صفـــر عــام 1430 املوافـــق 7 فربايــر ســنة 
2009 و املتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني النتخــاب رئيــس الجمهوريــة،

ــر  ــق 04 يناي ــام 1430 املواف ــرم ع ــؤرخ يف 07 مح ــم 04-09 امل ــذي رق ــوم التنفي ــىض املرس ومبقت
ســنة 2009 الــذي يحــدد إجــراءات اكتتــاب التوقيعــات الشــخصية يف صالــح املرتشــحني لالنتخــاب 

ــق عليهــا، ــة والتصدي لرئاســة الجمهوري
ــذي يحــدد املواصفــات  ــر 2009 ال و مبقتــىض القــرار املــؤرخ يف 08 محــرم 1430 املوافــق 05 يناي
التقنيــة للمطبــوع الفــردي الكتتــاب التوقيعــات الشــخصية يف صالــح املرتشــحني لالنتخــاب لرئاســة 

الجمهوريــة،
ــط  ــة ضب ــدى كتاب ــودع ل ــة، امل ــة الجمهوري ــف الرتشــح لالنتخــاب لرئاس ــىل مل ــد اإلطــالع ع وبع
املجلــس الدســتوري مــن طــرف الّســيد رشيــف عــامر، بتاريــخ 23 فربايــر ســنة 2009 و املســجل 

ــم 13/09، تحــت رق
وبعد التحقيق،

وبعد االستامع إىل العضو املقّرر،
    وبعد املداولة،

ــن  ــة م ــات تضــع جمل ــق بنظــام االنتخاب ــون العضــوي املتعل ــن القان ــادة 157 م ــارا أن امل - اعتب
ــة، ــة الجمهوري ــاب لرئاس ــح لالنتخ ــا يف املرتش ــب توفره ــرشوط الواج ال

ــن ملــف ترشــحه نســخة كاملــة مــن شــهادة امليــالد  - واعتبــارا أن املرتشــح رشيــف عــامر مل يُضمِّ
وشــهادة الجنســية الجزائريــة لزوجــه، ومل ينــرش الترصيــح مبمتلكاتــه العقاريــة واملنقولــة داخــل 
الوطــن وخارجــه يف يوميتــني وطنيتــني، ومل يقــدم شــهادة تثبــت عــدم تــورط أبويــه يف أعــامل 

مناهضــة لثــورة أول نوفمــرب 1954، ومل يثبــت يف ترصيــح رشيف أنــه يديــن باإلســالم،  
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- واعتبــارا أن املــادة 159 مــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات أوجبــت عــىل املرتشــح 
، فضــال عــن الــرشوط املحــددة يف املــادة 73 مــن الدســتور ويف أحــكام نفــس القانــون ، أن يقــدم 
إمــا قامئــة تتضمــن 600 توقيــع ألعضــاء منتَخبــني داخــل مجالــس بلديــة أو والئيــة أو برملانيــة 
عــىل األقــل، موزعــة عــرب 25 واليــة عــىل األقــل، وإمــا قامئــة تتضمــن 75000 توقيــع فــردي عــىل 
األقــل لناخبــني مســجلني يف قامئــة انتخابيــة ، عــىل أن تُجَمــع عــرب 25 واليــة عــىل األقــل ،وينبغــي 
ــات املقصــودة عــن  ــة مــن الوالي ــة يف كل والي أن ال يقــل الحــّد األدىن مــن التوقيعــات املطلوب

1500 توقيــع،
- واعتبــارا أن املرتشــح مل يقــدم ولــو اســتامرة واحــدة مــن اســتامرات التوقيعــات املنصــوص عليهــا 

يف املــادة 159 أعــاله، باإلضافــة إىل عــدم اســتيفائه الــرشوط املذكــورة أعــاله،
وبالنتيجة،

 يقـرر ما يأتـي :
أوال: رفض ترشح الّسيد رشيف عامر. 

ثانيا : يُبلغ هذا القرار إىل املعني باألمر .
ثالثا : يُنرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية .

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة خــالل الفــرتة مــن 29 صفــر إىل 05 ربيــع 
األول عــام 1430 املوافــق 24 فربايــر إىل 02 مــارس ســنة 2009.

رئيس املجلس الدستوري
بوعالم بسايح
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قرار رقم 14 / ق. م د/ 09 مؤرخ يف 05 ربيع األول عام 1430 املوافق 02 مارس سنة 2009، 
يحدد قامئة املرتشحني لالنتخاب لرئاسة الجمهورية .

إن املجلس الدستوري، 
بناء عىل الدســتور ، الســيام املادتني 73 و 163 منه ،

ومبقتــىض األمــر رقــم 97 – 07 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 
ــات، املعــدل و املتمــم، ــق بنظــام االنتخاب ــون العضــوي املتعل واملتضمــن القان

ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيـــو ســنة 2000 املحــدد 
لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل   واملتمــم، الســيام املــادة 28 منــه،

ومبقتــىض املرســوم الرئاســـي رقــم -09 60 املــؤرخ يف 11 صفـــر عام 1430 املوافـــق 7 فرباير ســنة 
2009 واملتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني النتخــاب رئيــس الجمهوريــة،

وبعــد اإلطــالع عــىل طلبــات الترصيــح بالرتشــح لرئاســة الجمهوريــة، املودعــة مــن طــرف 
املرتشــحني املرتبــة أســامؤهم فيــام يــأيت، حســب تاريــخ وتوقيــت إيــداع ملفاتهــم، وهــم الســيدة 
والســادة: تــوايت مــوىس و يونــيس محمــد جهيــد و زغــدود عــيل و حنــون لويــزة و بوعزيــز رشــيد 
ــد  ــوزي و محن ــيل ف ــني ع ــد و رباع ــادف محم ــر و ه ــة عم ــز و بوعش ــد العزي ــة عب و بوتفليق

ــوط  وضويفــي اعمــر و رشيــف عــامر،  ــد  و بوناطــريو ل أوســعيد بلعي
وبنــاء عــىل قــرارات املجلــس الدســتوري املرقمــة كاآليت 05 /ق.م د/09، و 07 /ق. م د/09، و 11 
/ق. م د/09، و 03 /ق.م د/09، و 13 /ق.م د/09، و 12 /ق. م د/09، و 08 /ق. م د/09  املؤرخة 
ــوايل، رفــض  ــة، عــىل الت ــع األول عــام 1430 املوافــق 02 مــارس ســنة 2009 واملتضمن يف 05 ربي
ترشــح الســادة بوعزيــز رشــيد و بوعشــة عمــر و بوناطــريو لــوط و زغــدود عــيل و رشيــف عــامر 

و ضويفــي أعمــر و هــادف محمــد، النتخــاب لرئاســة الجمهوريــة، 
وبنــاء عــىل قــرارات املجلــس الدســتوري املرقمــة كاآليت 06 /ق. م د/09 و01 / ق. م د/09 و04 
/ ق. م د/09، و09 /ق.م د/09،  و 10 / ق.م د/09، و 02 /ق. م د/09 املؤرخــة يف 05 ربيــع 
األول عــام 1430 املوافــق 02 مــارس ســنة 2009 واملتضمنــة، عــىل التــوايل، قبــول ترشــح الســيدة 
والســادة بوتفليقــة عبــد العزيــز و تــوايت مــوىس و حنــون لويــزة و رباعــني عــيل فــوزي و محنــد 

أوســعيد بلعيــد  و يونــيس محمــد جهيــد، النتخــاب لرئاســة الجمهوريــة،
وبعد املداولة،

 يقـرر ما يأتـي :
ــة املرتبــني حســب الحــروف  املــادة األوىل : تحــدد قامئــة املرتشــحني النتخــاب لرئاســة الجمهوري

الهجائيــة أللقابهــم، كــام يــأيت :
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السيد بوتفليقة عبد العزيز،
السيد توايت موىس،

السيدة حنون لويزة،
السيد رباعني  عيل فوزي،

السيد محند اوسعيد بلعيد،
السيد يونيس محمد جهيد.

املادة 2: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة خــالل الفــرتة مــن 29 صفــر إىل 5 ربيــع 

ــر إىل  2 مــارس ســنة 2009 األول عــام 1430 املوافــق 24 فرباي
رئيس املجلس الدستوري

بوعالم بسايح



72

سنة 2014

سنة 2014
قرار رقم 03 /ق.م د/ 14 مؤرخ يف  11  جامدى األوىل عام 1435 املوافق 13 مارس سنة 2014 

يتضمن قبول ترشح لالنتخاب لرئاسة الجمهورية.
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور، ال سيام املادتان 73 و163 منه،                                    
- و مبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
ــرة األوىل) و136 و137  ــواد 132 و133 (الفق ــيام امل ــات، ال س ــام االنتخاب ــق بنظ 2012 واملتعل
(الـــفقرة األوىل) و138 و139 و140 (الفقرتــان األوىل والثــــانية)  و141  و191 (الفقــرة األوىل) 

منــه،                               
- و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 24 جــامدى األوىل عــام 1433 املوافــق 16 أبريــل ســنة 2012 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري،                                           
- و مبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 08-14 املــؤرخ يف 15 ربيــع األول عــام 1435 املوافــق 17 ينايــر 

ســنة 2014 واملتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني النتخــاب رئيــس الجمهوريــة،  
-  و مبقتــىض املرســوم التنفيــذي رقــم 07-14 املــؤرخ يف 13 ربيــع األول عــام 1435 املوافــق 
ــح املرتشــحني  ــة لصال ــاب التوقيعــات الفردي ــذي يحــدد إجــراءات اكتت ــر ســنة 2014 ال 15 يناي

ــا،                             ــق عليه ــة و التصدي ــة الجمهوري ــاب لرئاس لالنتخ
ــذي  ــنة 2014 ال ــر س ــق 16 يناي ــام 1435 املواف ــع األول ع ــؤرخ يف 14 ربي ــرار امل ــىض الق - و مبقت
يحــدد املواصفــات التقنيــة ملطبــوع اكتتــاب التوقيعــات الفرديــة لصالــح املرتشــحني لالنتخــاب 

ــة،                لرئاســة الجمهوري
- و بعــد اإلطــالع عــىل ملــف الرتشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة املــودع لــدى األمانــة العامــة 
للمجلــس الدســتوري مــن طــرف الســيد مــوىس تــوايت بتاريــخ 26 فربايــر ســنة 2014 و املســجل 

تحــت رقــم  01 ، 
و بعد التحقيق،

و بعد االستامع إىل العضو املقرر،
و بعد املداولة،

ــة املحــددة يف  ــرشوط القانوني ــوايت جــاء مســتوفيا لل ــوىس ت ــف ترشــح الســيد م ــارا أن مل - اعتب
املــادة 73 مــن الدســتور واملــواد 136 و137 (الفقــرة األوىل) و139 و140 (الفقرتــان األوىل 

ــاله،  ــور أع ــم 01-12 املذك ــوي رق ــون العض ــن القان ــرة األوىل) م ــة) و191 (الفق والثاني
- و بالنتيجة،
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 يقرر ما يأيت :
أوال :  قبــول ترشــح الســيد  مــوىس تــوايت  لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة املقــرر يــوم 17 أبريــل 

ســنة 2014.
ثانيا : يبلغ هذا القرار إىل املعني.

ثالثا : ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 
ــخ 8 و9  و10 و 11 جــامدى األوىل  ــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاري بهــذا ت

ــارس ســنة 2014 ــق 10 و11 و12 و13 م ــام 1435 املواف ع
رئيس املجلس الدستوري

  مراد مدليس
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قــــرار رقم 04 /ق.م د/14 مؤرخ يف 11 جامدى األوىل عام 1435 املوافق 13 مارس سنة 2014 
يتضمن قبول ترشح  لالنتخاب لرئاسة الجمهورية

إن املجلس الدستوري، 
- بناء عىل الدستور، ال سيام املادتان 73 و163 منه،

- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 يناير سنــــة 
ــرة األوىل( و136 و137) ــواد 132 و133)الفقـ ــيام املـ ــات، الس ــام االنتخاب ــق بنظ 2012 واملتعل

ــه،  ــة) و141 و191 (الفقــرة األوىل) من ــان األوىل و الثاني الفقــرة األوىل( و138 و139 و140 (الفقرت
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 24 جــامدى األوىل عــام 1433 املوافــق 16 أبريــل ســنة 2012 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري، 
- ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 08-14 املــؤرخ يف 15 ربيــع األول عــام 1435 املوافــق17 ينايــر 

ســنة 2014 واملتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني النتخــاب رئيــس الجمهوريــة،
- ومبقتــىض املرســوم التنفيــذي رقــم 07-14  املــؤرخ يف 13 ربيــع األول عــام 1435 املوافــق 15 يناير 
ســنة 2014 الــذي يحــدد إجــراءات اكتتــاب التوقيعــات الفرديــة لصالــح املرتشــحني لالنتخــاب 

لرئاســة الجمهوريــة والتصديــق عليهــا،
ــذي  ــنة 2014  ال ــر س ــق 16 يناي ــام 1435 املواف ــع األول ع ــؤرخ يف 14 ربي ــرار امل ــىض الق - ومبقت
يحــدد املواصفــات التقنيــة ملطبــوع اكتتــاب التوقيعــات الفرديــة لصالــح املرتشــحني لالنتخــاب 

ــة، لرئاســة الجمهوري
- و بعــد اإلطــالع عــىل ملــف الرتشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة املــودع لــدى األمانــة العامــة 
للمجلــس الدســتوري مــن طــرف الســيد عبــد العزيــز بلعيــد بتاريــخ أّول مــارس ســنة 2014  و 

املســجل تحــت رقــم 02، 
- و بعد التحقيق،

- و بعد االستامع إىل العضو املقرر،
- و بعد املداولة،

- اعتبــارا أن ملــف ترشــح الســيد عبــد العزيــز بلعيــد جــاء مســتوفيا للــرشوط القانونيــة املحــددة 
ــرتان األوىل  ــرة األوىل) و139 و140 (الفقـ ــادة 73 مــن الدســتور واملــواد 136 و137 (الفق يف امل

والثانيــة) و191 (الفقــرة األوىل) مــن القانــون العضــوي رقــم 01-12 املذكــور أعــاله،
 - و بالنتيجة،

  يقـرر ما يأيت :
أوال: قبــول ترشــح الســيد عبــد العزيــز بلعيــد لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة املقــرر يــوم 17 أبريــل 

 .2014 سنة 
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ثانيا:  يبلّغ هذا القرار إىل املعني. 
ثالثا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.  

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 8 و9 و10 و11 جــامدى األوىل عــام 
1435 املوافــق 10 و11 و12 و13 مــارس ســنة 2014. 

رئيس املجلس الدستوري
  مراد مدليس
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قرار رقم 05 /ق. م د / 14  مؤرخ يف 11 جامدى األوىل عام 1435 املوافق 13 مارس سنة 2014  
يتضمن رفض ترشح  لالنتخاب لرئاسة الجمهورية.

إن املجلس الدستوري، 
- بناء عىل الدستور، ال سيام املادتان 73 و 163 منه،

ــر  ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ــر ع ــؤرخ يف 18 صف ــم 01-12 امل ــون العضــوي رق ــىض القان  - و مبقت
ســنة 2012 واملتعلــق بنظــام االنتخابــات، الســيام املــواد 132 و133 (الفقــرة األوىل)  و136 و137 
(الفقــرة األوىل) و138 و139 و140 (الفقرتــان األوىل والثانيــة) و141 و191 (الفقــرة  األوىل) منــه،

- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 24 جــامدى األوىل عــام 1433 املوافــق 16 أبريــل ســنة 2012 املحــدد 
لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري، 

- و مبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 08-14 املــؤرخ يف 15 ربيــع األول عــام 1435 املوافــق 17 ينايــر 
ســنة 2014 واملتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني النتخــاب رئيــس الجمهوريــة، 

- و مبقتــىض املرســوم التنفيــذي رقــم 07-14  املــؤرخ يف 13 ربيــع األول عــام 1435 املوافــق 
ــح املرتشــحني  ــة لصال ــاب التوقيعــات الفردي ــذي يحــدد إجــراءات اكتت ــر ســنة 2014 ال 15 يناي

ــا،  ــق عليه ــة و التصدي ــة الجمهوري ــاب لرئاس لالنتخ
ــذي  ــنة 2014 ال ــر س ــق 16 يناي ــام 1435 املواف ــع األول ع ــؤرخ يف 14 ربي ــرار امل ــىض الق - و مبقت
يحــدد املواصفــات التقنيــة ملطبــوع اكتتــاب التوقيعــات الفرديــة لصالــح املرتشــحني لالنتخــاب 

ــة،  لرئاســة الجمهوري
- و بعــد اإلطــالع عــىل ملــف الرتشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة املــودع لــدى األمانــة العامــة 
للمجلــس الدســتوري مــن طــرف الســيد علـــي زغـــدود بتاريــخ 2 مــارس ســنة 2014 واملســجل 

تحــت رقــم 03، 
- و بعد التحقيق،

- و بعد االستامع إىل العضو املقرر،
- و بعد املداولة،

-اعتبــارا أن املــادة 139 مــن القانــون العضــوي رقــم 01-12  املتعلــق بنظــام االنتخابــات أوجبــت 
ــس  ــني يف مجال ــع فــردي ألعضــاء منتخب ــا قامئــة تتضمــن 600 توقي عــىل املرتشــح أن يقــدم إم
ــة  ــا قامئ ــل، وإم ــىل األق ــة ع ــرب 25 والي ــة ع ــل وموزع ــىل األق ــة ع ــة أو برملاني ــة أو والئي بلدي
تتضمــن 60.000 توقيــع فــردي عــىل األقــل لناخبــني مســجلني يف قامئــة انتخابيــة عــىل أن تجمــع 
عــرب 25 واليــة عــىل األقــل، و ينبغــي أن ال يقــل العــدد األدىن مــن التوقيعــات املطلوبــة يف كل 

واليــة مــن الواليــات املقصــودة عــن 1500 توقيــع، 
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- واعتبــارا أن املرتشــح قـــدم 628 توقيعــا ملنتخبــني بقــي منهــا  بعــد املراقبة إال 169 توقيعا مقبـــوال 
وبذلــك مل يبلــغ العــدد األدىن مــن التوقيعــات املحــدد يف املــادة  139 مــن القانــون العضـــوي 
رقــم 01-12  املذكــور أعــاله، كــام مل يتحصــل عــىل العــدد املطلــوب إال يف 17  واليــة، فهــو بذلــك 

مل يبلــغ العــدد األدىن مــن التوقيعــات املنصــوص عليهــا قانونــا،  
-   و بالنتيجة، 
يـقـرر ما يأيت:  

أوال:  رفض ترشح السيد عيل  زغــدود.
ثانيا:  يبلغ هذا القرار إىل املعني.

ثالثا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 8 و9 و10 و11 جــامدى األوىل عــام 

1435 املوافـــق 10 و11 و12 و13 مـــارس سنة 2014.   
رئيس املجلس الدستوري

  مراد مدليس
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قـرار رقم 06/ق.م د/14 مؤرخ يف 11 جامدى األوىل عام 1435 املوافق13 مارس سنة 2014 
يتضمن قبول ترشح لالنتخاب لرئاسة الجمهورية.

إن املجلس الدستوري، 
 - بناء عىل الدستور ال سيام املادتان 73 و163 منه، 

 - ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
ــرة األوىل) و136 و137  ــواد 132 و133 (الفق ــيام امل ــات، ال س ــام االنتخاب ــق بنظ 2012 واملتعل
(الفقــرة األوىل) و138 و139 و140 (الفقرتــان األوىل والثانيــة) و141 و191 (الفقــرة األوىل) منــه،

 - ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 24 جــامدى األوىل عــام 1433 املوافــق 16 أبريــل ســنة 2012 املحــدد 
لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري،

- ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 08-14 املــؤرخ يف 15 ربيــع األول عــام 1435 املوافــق 17 ينايــر 
ســنة 2014 واملتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني النتخــاب رئيــس الجمهوريــة، 

- ومبقتــىض املرســوم التنفيــذي رقــم 07-14 املــؤرخ يف 13 ربيــع األول عــام 1435 املوافــق 15 ينايــر 
ســنة 2014 الــذي يحــدد إجــراءات اكتتــاب التوقيعــات الفرديــة لصالــح املرتشــحني لالنتخــاب 

لرئاســة الجمهوريــة والتصديــق عليهــا، 
- ومبقتــىض القــرار املــؤرخ يف 14 ربيــع األول عــام 1435 املوافــق 16 ينايــر ســنة 2014 الــذي يحــدد 
املواصفــات التقنيــة ملطبــوع اكتتــاب التوقيعــات الفرديــة لصالــح املرتشــحني لالنتخــاب لرئاســة 

الجمهورية،   
- وبعــد اإلطــالع عــىل ملــف الرتشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة املــودع لــدى األمانــة العامــة 
للمجلــس الدســتوري مــن طــرف الســيدة لويــزة حنــون بتاريــخ 2 مــارس ســنة 2014 واملســجل 

تحــت رقــم 04،  
-       وبعد التحقيق، 

-       وبعد االستامع إىل العضو املقرر،
-       وبعد املداولة،

ــددة  ــة املح ــرشوط القانوني ــتوفيا لل ــاء مس ــون ج ــزة حن ــيدة لوي ــح الس ــف ترش ــارا أن مل - اعتب
ــان األوىل  ــرة األوىل) و139 و140 (الفقرت ــواد 136 و137 (الفق ــن الدســتور، وامل ــادة 73 م يف امل

ــاله، ــور أع ــم 01-12 املذك ــون العضــوي رق ــن القان ــرة األوىل) م ــة) و191 (الفق والثاني
-      وبالنتيجة،

يقـرر ما يأيت:
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أوالً : قبــول ترشــح الســيدة لويــزة حنــون لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة املقــرر يــوم 17 أبريــل 
ســنة 2014.

ثانياً : يبلّغ هذا القرار إىل املعنية.
ثالثاً : ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية  الشعبية.

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 8 و9 و10 و11 جــامدى األوىل عــام 
1435 املوافــق 10 و11 و12 و13 مــارس ســنة 2014.

رئيس املجلس الدستوري
  مراد مدليس
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قــرار رقم 07/ق م.د/14 مؤرخ يف 11 جامدى األوىل عام 1435 املوافـق 13 مارس سنة 2014
يتضمن قبول ترشح لالنتخاب لرئاسة الجمهورية.

إن املجلس الدستوري، 
- بناء عىل الدستور، ال سيام املواد 73 و 74 و 163 منه،

- و مبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافق 12 يناير ســــنة 
2012 واملتعلــق بنظــام االنتخابــات، الســيام املـــــواد 132 و133) الفقــرة األوىل( و136  و137)

الفقــرة األوىل( و138 و139 و140 (الفقرتــان األوىل والثانيــة ) و141 و191 (الفقــرة األوىل) منــه، 
- و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 24 جــامدى األوىل عــام 1433 املوافــق 16 أبريــل ســنة 2012 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري، 
- و مبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 08-14 املــؤرخ يف 15 ربيــع األول عــام 1435 املوافــق 17 ينايــر 

ســنة 2014 واملتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني النتخــاب رئيــس الجمهوريــة،
- و مبقتــىض املرســوم التنفيــذي رقــم 07-14  املــؤرخ يف 13 ربيــع األول عــام 1435 املوافــق 
ــح املرتشــحني  ــة لصال ــاب التوقيعــات الفردي ــذي يحــدد إجــراءات اكتت ــر ســنة 2014 ال 15 يناي

ــا، ــق عليه ــة و التصدي ــة الجمهوري ــاب لرئاس لالنتخ
- ومبقتــىض القــرار املــؤرخ يف 14 ربيــع األول عــام 1435 املوافــق 16 ينايــر ســنة 2014 الــذي يحــدد 
املواصفــات التقنيــة ملطبــوع اكتتــاب التوقيعــات الفرديــة لصالــح املرتشــحني لالنتخــاب لرئاســة 

الجمهورية،
- و بعــد اإلطــالع عــىل ملــف الرتشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة املــودع لــدى األمانــة العامــة 
للمجلــس الدســتوري مــن طــرف الســيد عبــد العزيــز بوتفليقــة بتاريــخ 3 مــارس ســنة 2014 

واملســجل تحــت رقــم 05،
- و بعد التحقيق،

- و بعد االستامع إىل العضو املقرر،
- و بعد املداولة،

- اعتبــارا أن ملــف ترشــح الســيد عبــد العزيــز بوتفليقــة جاء مســتوفيا للــرشوط القانونيــة املحددة 
يف املــادة 73 مــن الدســتور، و املــواد 136 و137 (الفقــرة األوىل) و139 و140 (الفقرتــان األوىل و 

الثانيــة)  و 191 (الفقــرة األوىل) مــن  القانــون العضــوي رقــم 01-12  املذكــور أعــاله،
و بالنتيجة،

يقـرر ما يأيت :
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أوال:  قبــول ترشــح الســيد عبــد العزيــز بوتفليقــة  لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة املقــرر يــوم 17 
أبريــل ســنة 2014.

ثانيا:  يبلغ هذا القرار إىل املعني .
ثالثا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 8 و9 و10 و11 جــامدى األوىل عــام 
1435 املوافــق 10 و11 و12 و13 مــارس ســنة 2014.

رئيس املجلس الدستوري
  مراد مدليس
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قــرار رقم 08 /ق.م د/14 مؤرخ يف 11 جامدى األوىل عام 1435  املوافق 13 مارس سنة  2014 
يتضمن قبول ترشح لالنتخاب لرئاسة الجمهورية.

إن املجلس الدستوري، 
-   بناء عىل الدستور، السيام املادتان 73 و 163 منه،

ــر  -   و مبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 يناي
ســنة 2012 واملتعلــق بنظــام االنتخابــات، ال ســيام املــواد 132 و133(الفقــرة األوىل) و136 و137 
(الفقــرة األوىل) و138 و139  و140 (الفقرتــان األوىل والثانيــة) و141 و191 (الفقــرة األوىل) منــه،

ــنة 2012  ــل س ــق 16 أبري ــام 1433 املواف ــامدى األوىل ع ــؤرخ يف 24 ج ــام امل ــىض النظ -   ومبقت
ــتوري، ــس الدس ــل املجل ــد عم ــدد لقواع املح

-   و مبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 08-14 املــؤرخ يف 15 ربيــع األول عــام 1435 املوافــق 17 ينايــر 
ســنة 2014 و املتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني النتخــاب رئيــس الجمهورية،

-   ومقتــىض املرســوم التنفيــذي رقــم 07-14 املــؤرخ يف 13 ربيــع األول عــام 1435 املوافــق 
ــح املرتشــحني  ــة لصال ــاب التوقيعــات الفردي ــذي يحــدد إجــراءات اكتت ــر ســنة 2014 ال 15 يناي

ــا، ــق عليه ــة والتصدي ــة الجمهوري ــاب لرئاس لالنتخ
ــذي  ــر ســنة 2014 ال ــع األول عــام 1435 املوافــق 16 يناي -   و مبقتــىض القــرار املــؤرخ يف 14 ربي
يحــدد املواصفــات التقنيــة لـــمطبوع اكتتــاب التوقيعــات الفرديــة لصالــح املرتشــحني لالنتخــاب 

لرئاســة الجمهوريــة، 
-   و بعــد االطــالع عــىل ملــف الرتشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة املــودع لــدى األمانــة العامــة 
ــنة 2014 و  ــارس س ــخ 4 م ــس  بتاري ــن فلي ــيل ب ــيد ع ــرف الس ــن ط ــتوري م ــس الدس للمجل

املســجل تحــت رقــم 06،
- و بعد التحقيق،

- و بعد االستامع إىل العضو املقرر،
- و بعد املداولة،

ــة املحــددة  ــن فليــس جــاء مســتوفيا للــرشوط القانوني ــارا أن ملــف ترشــح الســيد عــيل ب - اعتب
يف املــادة 73 مــن الدســتور و املــواد 136 و137 ( الفقــرة األوىل) و139 و140 (الفقرتــان األوىل 

والثانيــة) و191 (الفقــرة األوىل) مــن القانــون العضــوي رقــم 01-12 املذكــور أعــاله،  
- و بالنتيجة، 
يقرر ما يأيت:

أوالَ: قبــول ترشــح الســيد عــيل بــن فليــس لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة املقــرر يــوم 17 أبريــل 
ســنة 2014.
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ثانياَ: يبلغ هذا القرار إىل املعني .
ثالثاَ: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 8 و9 و10 و11 جــامدى األوىل عــام 
1435 املوافــق 10 و11 و12 و13 مــارس ســنة 2014.

رئيس املجلس الدستوري
  مراد مدليس
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قــرار رقم 09/ق.م د/14 مؤرخ يف 11 جامدى األوىل عام 1435 املوافق 13 مارس سنة 
2014يتضمن رفض ترشح  لالنتخاب لرئاسة الجمهورية.

إن املجلس الدستوري، 
- بناء عىل الدستور، ال سيام املادتان 73 و163 منه،

- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 يناير ســــنة 
2012 و املتعلــق بنظــام االنتخابــات، الســيام املـــــواد 132 و 133) الفقــرة األوىل( و136 و137 )
الفقــرة األوىل (و138 و139 و 140 (الفقرتــان األوىل والثانيــة) و141 و191 (الفقــرة األوىل) منــه، 
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 24 جــامدى األوىل عــام 1433 املوافــق 16 أبريــل ســنة 2012 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري، 
- و مبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 08-14 املــؤرخ يف 15 ربيــع األول عــام 1435 املوافــق 17 ينايــر 

ســنة 2014 واملتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني النتخــاب رئيــس الجمهوريــة،
- ومبقتــىض املرســوم التنفيــذي رقــم 07-14  املــؤرخ يف 13 ربيــع األول عــام 1435 املوافــق 15 يناير 
ســنة 2014 الــذي يحــدد إجــراءات اكتتــاب التوقيعــات الفرديــة لصالــح املرتشــحني لالنتخــاب 

لرئاســة الجمهوريــة والتصديــق عليهــا،
- ومبقتــىض القــرار املــؤرخ يف 14 ربيــع األول عــام 1435 املوافــق 16 ينايــر ســنة 2014 الــذي يحــدد 
املواصفــات التقنيــة ملطبــوع اكتتــاب التوقيعــات الفرديــة لصالــح املرتشــحني لالنتخــاب لرئاســة 

الجمهورية،
- و بعــد اإلطــالع عــىل ملــف الرتشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة املــودع لــدى األمانــة العامــة 
للمجلــس الدســتوري مــن طــرف الســيد محفــوظ عــدول  بتاريــخ 4 مارس ســنة 2014 واملســجل 

تحــت رقــم 07،  
- و بعد التحقيق،

- و بعد االستامع إىل العضو املقرر،
- و بعد املداولة، 

- اعتبــارا أن املــادة 139 مــن القانــون العضــوي رقــم 01-12 املتعلــق بنظــام االنتخابــات، أوجبــت 
ــس  ــني يف مجال ــع فــردي ألعضــاء منتخب ــا قامئــة تتضمــن 600 توقي عــىل املرتشــح أن يقــدم إم
ــة  ــا قامئ ــل، وإم ــىل األق ــة ع ــرب 25 والي ــة ع ــل وموزع ــىل األق ــة ع ــة أو برملاني ــة أو والئي بلدي
تتضمــن 60.000 توقيــع فــردي عــىل األقــل لناخبــني مســجلني يف قامئــة انتخابيــة عــىل أن تجمــع 
عــرب 25 واليــة عــىل األقــل، و ينبغــي أن ال يقــل العــدد األدىن مــن التوقيعــات املطلوبــة يف كل 

واليــة مــن الواليــات املقصــودة عــن 1500 توقيــع،  
ــة 631 1 لعــدم  ــا بعــد املراقب ــارا أن املرتشــح قــدم 595 19 توقيعــا لناخبــني رفضــت منه - واعتب
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اســتيفائها الــرشوط القانونيــة، فهــو بذلــك مل يبلــغ الحــد األدىن املطلــوب املحــدد يف املــادة 139 
مــن القانــون العضــوي رقــم 01-12 املذكــور أعــاله. 

 - و بالنتيجة،
يقرر ما يأيت:

أوال:  رفض ترشح السيد محفوظ عدول.  
ثانيا:  يبلّغ هذا القرار إىل املعني .  

ثالثا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 8 و9 و10 و11 جــامدى األوىل عــام 

1435 املوافــق 10 و11 و12 و13 مــارس ســنة 2014.
رئيس املجلس الدستوري

  مراد مدليس
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قــرار رقم 10/ق.م د/14 مؤرخ يف 11 جامدى األوىل عام 1435 املوافق 13 مارس سنة 2014 
يتضمن رفض ترشح لالنتخاب لرئاسة الجمهورية.

إن املجلس الدستوري، 
-   بناء عىل الدستور، السيام املادتان 73 و163 منه، 

ــر  -   و مبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 يناي
ســنة 2012 واملتعلــق بنظــام االنتخابــات، ال ســيام املــواد 132 و133 (الفقــرة األوىل) و136 و137 
(الفقــرة األوىل) و138 و139 و140 (الفقرتــان األوىل و الثانيــة ) و141 و191 (الفقــرة األوىل) 

منــه ،
ــنة 2012  ــل س ــق 16 أبري ــام 1433 املواف ــامدى األوىل ع ــؤرخ يف 24 ج ــام امل ــىض النظ -   و مبقت

ــتوري، ــس الدس ــل املجل ــد عم املحــدد لقواع
-   ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 08-14 املــؤرخ يف 15 ربيــع األول عــام 1435 املوافــق 17 ينايــر 

ســنة 2014  واملتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني النتخــاب رئيــس الجمهوريــة،
-  ومبقتــىض املرســوم التنفيــذي رقــم 07-14 املــؤرخ يف 13 ربيــع األول عــام 1435 املوافــق 15 يناير 
ســنة 2014 الــذي يحــدد إجــراءات اكتتــاب التوقيعــات الفرديــة لصالــح املرتشــحني لالنتخــاب 

لرئاســة الجمهوريــة والتصديــق عليهــا،
ــذي  ــنة 2014 ال ــر س ــق 16 يناي ــام 1435 املواف ــع األول ع ــؤرخ يف 14 ربي ــرار امل ــىض الق -  ومبقت
يحــدد املواصفــات التقنيــة لـــمطبوع اكتتــاب التوقيعــات الفرديــة لصالــح املرتشــحني لالنتخــاب 

ــة ، لرئاســة الجمهوري
-   وبعــد االطــالع عــىل ملــف الرتشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة املــودع لــدى األمانــة العامــة 
للمجلــس الدســتوري مــن طــرف الســيد عــيل بــن واري  بتاريــخ 4 مــارس ســنة 2014  واملســجل 

تحــت رقــم 08، 
- و بعد التحقيق،

- و بعد االستامع إىل العضو املقرر،
- و بعد املداولة،

ــب  ــرشوط الواج ــتور ال ــن الدس ــادة 73 م ــب امل ــدد مبوج ــتوري ح ــس الدس ــارا أن املؤس -  اعتب
ــرى  ــد رشوط أخ ــرشع تحدي ــّول امل ــة، وخ ــة الجمهوري ــاب لرئاس ــح لالنتخ ــا يف املرتش توافره

ــون، ــب القان مبوج
ــه،  ــادة 136 من ــات يف امل ــام االنتخاب ــق بنظ ــم 01-12 املتعل ــوي رق ــون العض ــارا أن القان -  واعتب
أوجــب عــىل املرتشــح أن يرفــق طلــب  الترصيــح برتشــحه مبلــف يحتــوي عــىل وثائــق تهــدف 
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أساســا إىل إثبــات توفــر رشوط الرتشــح املنصــوص عليهــا يف املــادة 73 مــن الدســتور، باإلضافــة 
ــون العضــوي، إىل رشوط أخــرى حددهــا القان

ــواردة يف املــادة 73 مــن  ــع الــرشوط ال ــه ثبــت أن ملــف املرتشــح مل يســتوف جمي ــارا أن -  واعتب
ــم 12 – 01  املذكــور أعــاله، ــون العضــوي رق ــادة 136 مــن القان الدســتور، و امل

- واعتبــارا أن املــادة 139 مــن القانــون العضــوي رقــم 01-12 املذكــور أعــاله، أوجبــت عىل املرتشــح 
أن يقــدم إمــا قامئــة تتضمــن 600 توقيــع فــردي ألعضــاء منتخبــني يف مجالــس بلديــة أو والئيــة 
أو برملانيــة عــىل األقــل، وموزعــة عــرب 25 واليــة عــىل  األقــل، وإمــا قامئــة تتضمــن 60000 توقيــع 
فــردي عــىل األقــل لناخبــني مســجلني يف القامئــة، ويجــب أن تجمــع عــرب 25 واليــة عــىل األقــل، 
وينبغــي أال يقــل العــدد األدىن مــن التوقيعــات املطلوبــة يف كل واليــة مــن الواليــات املقصــودة 

عــن 1500 توقيــع،

- واعتبــارا فضــال عــن ذلــك، أن املرتشــح مل يقــدم ســوى 53204 توقيــع خــاص بالناخبــني مل يبق منها 
بعــد خضوعهــا للمراقبــة ســوى 23012 توقيعــا، وبذلــك مل يبلــغ العــدد األدىن مــن التوقيعــات 
املحــدد يف املــادة 139 مــن القانــون العضــوي رقــم 01-12 املذكــور أعــاله، كــام ثبــت أن عــدد 
ــا  ــدم منه ــة ق ــل 26 والي ــن أص ــة م ــرشة (14)  والي ــع ع ــة بأرب ــة الخاص ــات الصحيح التوقيع

توقيعــات، مل تبلــغ العــدد األدىن لــكل واليــة املنصــوص عليــه قانونــا،  
- و بالنتيجة،
يقرر ما يأيت:

 أوالَ: رفض ترشح السيد عيل بن واري.
ثانياَ: يبلّغ هذا القرار إىل املعني .

ثالثاَ: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 8 و9 و10 و11 جــامدى األوىل عــام 

1435 املوافــق 10 و11 و12 و13 مــارس ســنة 2014.
رئيس املجلس الدستوري

  مراد مدليس
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قــــرار رقم 11/ ق. م د/ 14 مؤرخ يف 11 جامدى األوىل عام 1435 املوافق 13 مارس سنة 
2014يتضمن قبول ترشح  لالنتخاب لرئاسة الجمهورية.

إن املجلس الدستوري، 
- بناء عىل الدستور، ال سيام املادتان 73 و163 منه،

ــر  ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ــر ع ــؤرخ يف 18 صف ــم 01-12 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - و مبقت
ســنة 2012 واملتعلــق بنظــام االنتخابــات، الســيام املــواد 132 و133 (الفقــرة األوىل)  و136 و137 
(الفقــرة األوىل) و138 و139 و140 (الفقرتــان األوىل والثانيــة) و141 و191 (الفقــرة األوىل) منــه،

- و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 24 جــامدى األوىل عــام 1433 املوافــق 16 أبريــل ســنة 2012 املحــدد 
لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري، 

- و مبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 08-14 املــؤرخ يف 15 ربيــع األول عــام 1435 املوافــق17 ينايــر 
ســنة 2014 واملتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني النتخــاب رئيــس الجمهوريــة، 

- و مبقتــىض املرســوم التنفيــذي رقــم 07-14  املــؤرخ يف 13 ربيــع األول عــام 1435 املوافــق 
ــح املرتشــحني  ــة لصال ــاب التوقيعــات الفردي ــذي يحــدد إجــراءات اكتت ــر ســنة 2014 ال 15 يناي

ــا،  ــق عليه ــة والتصدي ــة الجمهوري ــاب لرئاس لالنتخ
ــذي  ــنة 2014 ال ــر س ــق 16 يناي ــام 1435 املواف ــع األول ع ــؤرخ يف 14 ربي ــرار امل ــىض الق - و مبقت
يحــدد املواصفــات التقنيــة ملطبــوع اكتتــاب التوقيعــات الفرديــة لصالــح املرتشــحني لالنتخــاب 

ــة،  لرئاســة الجمهوري
- و بعــد اإلطــالع عــىل ملــف الرتشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة املــودع لــدى األمانــة العامــة 
ــارس ســنة 2014  ــخ 4 م ــني بتاري ــوزي رباع ــي ف ــن طــرف الســيد علـ ــس الدســتوري م للمجل

واملســجل تحــت رقــم 09، 
- و بعد التحقيق،

- و بعد االستامع إىل العضو املقرر،
- و بعد املداولة، 

- اعتبــارا أن ملــف ترشــح الســيد عــيل فــــوزي رباعــني جــاء مســتوفيا للــرشوط القانونيــة املحــددة 
ــان األوىل  ــرة األوىل) و139 و140(الفقرت ــواد 136 و137 (الفق ــتور، وامل ــن الدس ــادة 73 م يف امل

والثانيــة) و191 (الفقــرة األوىل) مــن  القانــون العضــوي رقــم 01-12  املذكــور أعــاله،
-   و بالنتيجة، 
يـقـرر ما يأيت:

أوال:  قبــول ترشــح الســيد عــيل فـــوزي رباعيـــن لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة املقــرر يــوم  17 
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ــل ســنة 2014.  أبري
ثانيا:  يبلّغ هذا القرار إىل املعني.

ثالثا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.  
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 8 و9 و10 و11 جــامدى األوىل عــام 

1435 املوافق 10 و11 و12 و13 مـــــارس ســنة 2014. 
رئيس املجلس الدستوري

  مراد مدليس
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قـــرار رقم 12 /ق.م د/14 مؤرخ يف 11 جامدى األوىل عام 1435 املوافـق13 مارس سنة 2014 
يتضمن رفض ترشح  لالنتخاب لرئاسة الجمهورية.

إن املجلس الدستوري، 
- بناء عىل الدستور، ال سيام املادتان 73 و163 منه،

- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012 واملتعلــق بنظــام االنتخابــات، الســيام املــواد 132 و133)الفقــرة األوىل( و136 و137)

ــه،  ــرة األوىل) من ــة) و141 و191 (الفق ــان األوىل والثاني ــرة األوىل( و138 و139 و140(الفقرت الفق
-ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 24 جــامدى األوىل عــام 1433 املوافــق 16 أبريــل ســنة 2012، املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري، 
-ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 08-14 املــؤرخ يف 15 ربيــع األول عــام 1435 املوافــق17 ينايــر 

ســنة 2014 واملتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني النتخــاب رئيــس الجمهوريــة،
-ومبقتــىض املرســوم التنفيــذي رقــم 07-14  املــؤرخ يف 13 ربيــع األول عــام 1435 املوافــق 15 ينايــر 
ســنة 2014 الــذي يحــدد إجــراءات اكتتــاب التوقيعــات الفرديــة لصالــح املرتشــحني لالنتخــاب 

لرئاســة الجمهوريــة والتصديــق عليهــا،
-ومبقتــىض القــرار املــؤرخ يف 14 ربيــع األول عــام 1435 املوافــق 16 ينايــر ســنة 2014 الــذي يحــدد 
املواصفــات التقنيــة ملطبــوع اكتتــاب التوقيعــات الفرديــة لصالــح املرتشــحني لالنتخــاب لرئاســة 

الجمهورية،
 -وبعــد اإلطــالع عــىل ملــف الرتشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة املــودع لــدى األمانــة العامــة 
للمجلــس الدســتوري مــن طــــــرف الســيد محمــد بــن حمــو بتاريــخ 4 مــارس  ســنة 2014 و 

املســجل تحــت رقــم 10،
- وبعد التحقيق،

- وبعد االستامع إىل العضو املقرر،
- وبعد املداولة،

- اعتبــارا أن املــادة 139 مــن القانــون العضــوي رقــم 12 - 01 املتعلــق بنظــام االنتخابــات أوجبــت 
عــىل املرتشــح أن يقــدم إمــا قامئــة تتضمــن 600 توقيــع فــردي ألعضــاء منتخبــني يف مجـــــالس 
بلــــــدية أو والئيــــــة أو برملانيــة عــىل األقــل وموزعــة عــرب 25 واليــة عــىل األقــل، وإمــا قامئــة 
تتضمــن 60.000 توقيــع فــردي عــىل األقــل لناخبــني مســجلني يف قامئــة انتخابيــة، عــىل أن تجمــع 
عــرب 25 واليــة عــىل األقــل، وينبغــي أن ال يقــل العــدد األدىن مــن التوقيعــات املطلوبــة يف كل 

واليــة مــن الواليــات املقصــودة عــن 1500 توقيــع، 
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-واعتبــارا أن املرتشــح الســيد محمــد بــن حمــو مل يقــدم ســوى 596 توقيعــا ملنتخبــني، مل يبــق منهــا 
ــغ العــدد األدىن مــن التوقيعــات املحــدد  ــك مل يبل ــة ســوى 467 توقيعــا، فهــو بذل بعــد املراقب

باملــادة 139 مــن القانــون العضــوي رقــم 01-12 املذكــور أعــاله،  
 - وبالنتيجة،
يقرر ما يأيت:

 أوال :  رفض ترشح السيد محمد  بن حمـو.
ثـانيا :  يبلغ هذا القرار إىل املعني.

ثالثــا:  ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
 بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 8 و9 و10 و11 جــامدى األوىل عــام 

1435 املوافــق 10 و11 و12 و13 مــارس ســنة 2014. 
رئيس املجلس الدستوري

  مراد مدليس
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قرار رقم 13/ق.م د/14 مؤرخ يف11 جامدى األوىل عام 1435 املوافق 13 مارس سنة 2014 
يتضمن رفض ترشح  لالنتخاب لرئاسة الجمهورية.

إن املجلس الدستوري، 
- بناء عىل الدستور، السيام املادتان 73 و163 منه،

- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
ــرة األوىل( و136 و137 ) ــواد 132 و133(الفق ــيام امل ــات، الس ــام االنتخاب ــق بنظ 2012 واملتعل
ــه، ــة) و141 و191 (الفقــرة األوىل) من ــان األوىل والثاني الفقــرة األوىل( و138 و139 و140(الفقرت

- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 24 جــامدى األوىل عــام 1433 املوافــق 16 أبريــل ســنة 2012، املحــدد 
لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري، 

- ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 08-14 املــؤرخ يف 15 ربيــع األول عــام 1435 املوافــق 17 ينايــر 
ســنة 2014 واملتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني النتخــاب رئيــس الجمهوريــة،

- ومبقتــىض املرســوم التنفيــذي رقــم 07-14 املــؤرخ يف 13 ربيــع األول عــام 1435 املوافــق 15 ينايــر 
ســنة 2014 والــذي يحــدد إجــراءات اكتتــاب التوقيعــات الفرديــة لصالــح املرتشــحني لالنتخــاب 

لرئاســة الجمهوريــة والتصديــق عليهــا،
- ومبقتــىض القــرار املــؤرخ يف 14 ربيــع األول عــام 1435 املوافــق 16 ينايــر ســنة 2014 الــذي يحــدد 
املواصفــات التقنيــة ملطبــوع اكتتــاب التوقيعــات الفرديــة لصالــح املرتشــحني لالنتخــاب لرئاســة 

الجمهورية،
- وبعــد اإلطــالع عــىل ملــف الرتشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة، املــودع لــدى األمانــة العامــة 
للمجلــس الدســتوري مــن طــرف الســيد الصــادق طــامش بتاريــخ 4 مارس ســنة 2014 واملســجل 

تحــت رقــم 11، 
- و بعد التحقيق،

- و بعد االستامع إىل العضو املقرر،
- و بعد املداولة، 

- اعتبــارا أن املــادة 139 مــن القانــون العضــوي رقــم 12 - 01 املتعلــق بنظــام االنتخابــات، أوجبــت 
عــىل املرتشــح  أن يقــدم إمــا قامئــة تتضمــن 600 توقيــع فــردي ألعضــاء منتخبــني يف مجالــس 
ــة  ــا قامئ ــل، وإم ــىل األق ــة ع ــرب 25 والي ــة ع ــل وموزع ــىل األق ــة ع ــة أو برملاني ــة  أو والئي بلدي
تتضمــن 60.000 توقيــع فــردي عــىل األقــل لناخبــني مســجلني يف قامئــة إنتخابيــة عــىل أن تجمــع 
عــرب 25 واليــة عــىل األقــل، و ينبغــي أن ال يقــل الحــد األدىن مــن التوقيعــات املطلوبــة يف كل 

واليــة مــن الواليــات املقصــودة عــن 1500 توقيــع،



93

سنة 2014

- واعتبــارا أن املرتشــح مل يقــدم ســوى 8860 توقيعــا لناخبــني مــن أصــل 15868 توقيعــا مرصحــا 
بــه عنــد اإليــداع ،

ــا  ــغ ســوى 5426 توقيع ــة مــن طــرف املرتشــح مل تبل ــارا أن التوقيعــات الصحيحــة املقدم - واعتب
لناخبــني، كــام مل يتحصــل عــىل الحــد األدىن املطلــوب مــن التوقيعــات إال يف واليــة واحــدة، فهــو 
بذلــك مل يبلــغ الحــد األدىن مــن التوقيعــات املحــدد باملــادة 139 مــن القانــون العضــوي رقــم 

01-12 املذكــور أعــاله، 
 - و بالنتيجة،
يقرر ما يأيت:

أوال:  رفض ترشح السيد الصادق طامش.  
ثانيا:  يبلّغ هذا القرار إىل املعني.

ثالثا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 8 و9 و10 و11 جــامدى األوىل عــام 

1435 املوافــق  10 و11 و12 و13 مــارس ســنة 2014.
رئيس املجلس الدستوري

  مراد مدليس
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قــرار رقم 14/ ق.م د /14 مؤرخ يف 11 جامدى األوىل عام 1435 املوافق 13 مارس سنة 2014 
يتضمن رفض ترشح لالنتخاب لرئاسة الجمهورية.

إن املجلس الدستوري، 
-  بناء عىل الدستور، السيام املادتان 73 و163 منه،

-  ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 12 – 01 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر 
ســنة 2012 واملتعلــق بنظــام االنتخابــات الســيام املــواد 132 و133 (الفقــرة األوىل) و136 و137 
(الفقــرة األوىل) و138 و139 و140 (الفقرتــان األوىل والثانيــة)، و141 و191 (الفقــرة األوىل) منــه،

-  ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 24 جــامدى األوىل عــام 1433 املوافــق 16 أبريــل ســنة 2012 املحــدد 
لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري، 

-  ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 14 – 08 املــؤرخ يف 15 ربيــع األول عــام 1435 املوافــق 17 ينايــر 
ســنة 2014 واملتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبني النتخــاب رئيــس الجمهورية،

ــق  ــام 1435 املواف ــع األول ع ــؤرخ يف 13 ربي ــم 14 – 07 امل ــذي رق ــوم التنفي ــىض املرس -  ومبقت
ــح املرتشــحني  ــة لصال ــاب التوقيعــات الفردي ــذي يحــدد إجــراءات اكتت ــر ســنة 2014 ال 15 يناي

ــا،  ــق عليه ــة والتصدي ــة الجمهوري ــاب لرئاس لالنتخ
ــذي  ــنة 2014 ال ــر س ــق 16 يناي ــام 1435 املواف ــع األول ع ــؤرخ يف 14 ربي ــرار امل ــىض الق -  ومبقت
يحــدد املواصفــات التقنيــة ملطبــوع اكتتــاب التوقيعــات الفرديــة لصالــح املرتشــحني لالنتخــاب 

ــة، لرئاســة الجمهوري
-  وبعــد اإلطــالع عــىل ملــف الرتشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة، املــودع لــدى األمانــة العامــة 
للمجلــس الدســتوري مــن طــرف الســيد عبــد الحكيــم حــامدي بتاريــخ 4 مــارس ســنة 2014 

واملســجل تحــت رقــم  12،
-  وبعد التحقيق،

-  وبعد االستامع إىل العضو املقرر،
-  وبعد املداولة، 

-  اعتبــارا أن املــادة 139 مــن القانــون العضــوي رقــم 01-12 املتعلــق بنظــام االنتخابــات، أوجبــت 
عــىل املرتشــح، أن يقــدم إمــا قامئــة تتضمــن 600 توقيــع فــردي ألعضــاء منتخبــني داخــل مجالــس 
بلديــة أو والئيــة أو برملانيــة عــىل األقــل وموزعــة عــرب 25 واليــة عــىل األقــل، وإمــا قامئــة تتضمن 
60.000 توقيــع فــردي عــىل األقــل لناخبــني مســجلني يف قامئــة انتخابيــة عــىل أن تجمــع عــرب 25 
واليــة عــىل األقــل، وينبغــي أن ال يقــل الحــد األدىن مــن التوقيعــات املطلوبــة يف كل واليــة مــن 

الواليــات املقصــودة عــن 1500 توقيــع،
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-  واعتبــارا أن املرتشــح اعتمــد توقيعــات ملنتخبــني ومل يقــدم ســوى 564 توقيعــا وبقــي منهــا بعــد 
خضوعهــا للمراقبــة ســوى 301 توقيــع صحيحــة شــملت 22 واليــة فقــط ومل يَبْلــغ بذلــك العــدد 
األدىن مــن التوقيعــات املحــدد يف املــادة 139 مــن القانــون العضــوي رقــم 01-12 املذكــور أعــاله.

-  وبالنتيجة،
يقرر ما يأيت:

أوال: رفض ترشح السيد عبد الحكيم حامدي.
ثانيا: يبلغ هذا القرار إىل املعني.

ثالثا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 8 و9 و10 و11 جــامدى األوىل عــام 

1435 املوافــق 10 و11 و12 و13  مــارس ســنة 2014
رئيس املجلس الدستوري

  مراد مدليس
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قــرار رقم 15 /ق.م د/ 14 مؤرخ يف 11 جامدى األوىل عام 1435 املوافـق 13 مارس سنة 2014، 
يحدد قامئـة املرتشحني لالنتخـاب لرئاسة الجمهوريـة.

إن املجلس الدستوري، 
- بناء عىل الدستور ، السيام املادتان 73 و 163 منه ، 

- و مبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 12 – 01 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر 
ســنة 2012 واملتعلــق بنظــام االنتخابــات، 

- و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 24 جــامدى األوىل عــام 1433 املوافــق 16 أبريــل ســنة 2012 املحــدد 
لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، الســيام املــادة 27 منه،  

- و مبقتــىض املرســوم الرئاســـي رقــم 14 - 08 املــؤرخ يف 15 ربيــع األول عــام 1435 املوافـــق 17 
ينايــر ســنة 2014 واملتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني النتخــاب رئيــس الجمهوريـــة، 

ــة، املودعــة مــن  ــح بالرتشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوري ــات الترصي - وبعــد االطــالع عــىل طلب
طــرف املرتشــحني املرتبــة أســامؤهم فيــام يــأيت، حســب تاريــخ وتوقيــت إيــداع ملفاتهــم وهــم 
الســيّدة والســادة: تــوايت مــوىس، بلعيــد عبــد العزيــز،  زغــدود عــيل ، حنــون لويــزة ،  بوتفليقــة 
عبــد العزيــز ، بــن فليــس عــيل، عــدول محفــوظ ، بــن واري عــيل ، رباعــني عــيل فــوزي ، بــن 

حمــو محمــد ، طــامش الصــادق وحــامدي عبــد الحكيــم ، 
- وبنــاء عــىل قــرارات املجلــس الدســتوري املرقمــة كاآليت 05/ق.م د/14    و 09/ق.م د/14 و 
10/ق.م د/14 و 12/ق.م د/14 و 13/ق.م د/14 و 14 /ق.م د/14 املؤرخــة يف 11 جــامدى األوىل 
عــام 1435 املوافــق 13مــارس ســنة 2014 واملتضمنــة عــىل التــوايل، رفــض ترشــح الســادة زغــدود 
عــيل ، عــدول محفــوظ ، بــن واري عــيل ، بــن حمــو محمــد ، طــامش الصــادق وحــامدي عبــد 

الحكيــم لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريـــة،
ــة كاآليت 03/ق .م د/14  و 04/ق. م د/ 14 و  ــتوري املرقم ــس الدس ــرارات املجل ــىل ق ــاء ع - وبن
06 / ق. م د/14 و 07/ق .م د/14 و 08/ق .م د/14 و 11/ق.م د/14 املؤرخــة يف 11 جــامدى 
األوىل عــام 1435 املوافــق 13 مــارس ســنة 2014 واملتضمنــة عــىل التــوايل، قبــول ترشــح الســيدة 
والســادة تــوايت مــوىس،  بلعيــد عبــد العزيــز، حنــون لويــزة ، بوتفليقــة عبــد العزيــز، بــن فليــس 

عــيل، رباعــني عــيل فــوزي لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريـــة،
وبعد املداولة،
يقرر ما يأيت: 

املـــادة األوىل: تحــدد قامئــة املرتشــحني لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريـــة املرتبــني حســب الحــروف 
الهجائيــة أللقابهــم، كــام يــأيت: 
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-      السّيد بلعيد عبد العزيز ،
-      السّيد بن فليس عيل ،

-      السّيد بوتفليقة عبد العزيز ،
-      السّيد توايت موىس ،

-      السّيدة حنون لويزة ،
-      السّيد رباعني عيل فوزي.

املـادة 2:  ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 08 و 09 و 10 و11 جــامدى األوىل 

عــام 1435 املوافــق 10 و 11 و 12 و13 مــارس ســنة 2014
رئيس املجلس الدستوري

  مراد مدليس
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سنة 2019
قرار رقم 07 /ق.م د/19 مؤرخ يف 6 رجب عام 1440 املوافق 13 مارس سنة 2019

إن املجلس الدستوري، 
- بناء عىل الدستور السيام املادة 182 منه،

ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 م ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت
ــات،  ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2016، واملتعل ــت س غش

- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 28 جــامدى الثانيــة عــام1437 املوافــق 6 ابريــل ســنة 2016 املحــدد 
لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري،

ــق 17  ــام 1440 املواف ــامدى األوىل ع ــؤرخ يف 10 ج ــم 08-19 امل ــايس رق ــىض املرســوم الرئ - ومبقت
ــة، ــس الجمهوري ــة النتخــاب رئي ــة االنتخابي جانفــي ســنة 2019، واملتضمــن اســتدعاء الهيئ

ــح  ــف ترش ــن (21) مل ــدا وعرشي ــتوري واح ــس الدس ــة للمجل ــة العام ــدى األمان ــداع ل ــّم إي   ت
ــب  ــب ترتي ــة بحس ــنة 2019، واملتعلق ــل س ــرر يف 18 أبري ــة، املق ــس الجمهوري ــاب رئي النتخ
ايداعهــا، بالســادة: عــّيل زغـــــدود، عبــد الحكيم حمــــادي، عبد العزيــز بلعيد، محفــوظ عدول، 
عبــد القـــادر بــن قرينــة، عــّيل غديــري، عمـــر بوعشــة، رشــيد نقـــاز، عبــد العزيــز بوتفليقــة، 
عبــد الشــفيق صنهاجــي، أحمــد قـورايـــة، عــّيل سكـــوري، عّيل فــوزي رباعيـــن، محمــد بوفراش، 
محســن عــامرة، عيــىس بلهــادي، فرحــات بــن الطبــي، لـــوط بوناطــريو، زروق شــعبان، رؤوف 

عايــب، وحميــد طواهــري،
  -  وبنــاء عــىل املرســوم الرئــايس رقــم 92-19 املــؤرخ يف 4 رجــب عــام 1440 املوافــق 11 مــارس 
ســنة 2019 واملتضمــن ســحب أحــكام املرســوم الرئــايس رقــم 08-19 املؤرخ يف 10 جــامدى األوىل 
عــام 1440 املوافــق 17 جانفــي ســنة 2019، واملتضمــن اســتدعاء الهيئــة االنتخابيــة النتخــاب 

رئيــس الجمهوريــة،
  -   وبعد املداولة،

  -  اعتبــارا ان املرســوم الرئــايس رقــم 92-19 املــؤرخ يف 4 رجــب عــام 1440 املوافــق 11 مارس ســنة 
2019 قــد تضمــن ســحب أحــكام املرســوم الرئــايس رقــم 08-19 املــؤرخ يف 10 جــامدى األوىل 
عــام 1440 املوافــق 17 جانفــي ســنة 2019، واملتضمــن اســتدعاء الهيئــة االنتخابيــة النتخــاب 

رئيــس الجمهوريــة،
   - واعتبــارا أن ســحب أحــكام املرســوم الرئــايس رقــم 08-19 املــؤرخ يف 10 جــامدى األوىل عــام 
1440 املوافــق 17 جانفــي ســنة 2019، واملتضمــن اســتدعاء الهيئــة االنتخابيــة النتخــاب رئيــس 

الجمهوريــة، يجعــل الفصــل يف صّحــة الرتشــيحات املذكــورة أعــاله بــدون موضــوع،
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   -   وبالنتيجة،
 يقرر ما يأيت :

 أوال : الفصــل يف صّحــة الرتشــيحات النتخــاب رئيــس الجمهوريــة الــذي كان مقــّررا يف 18 أبريــل 
ســنة 2019، يصبــح بــدون موضــوع. 

  ثانيــا: تحفــظ ملفــات املعنيــني الواحــد والعرشيــن (21) النتخــاب رئيــس الجمهوريــة املودعــة 
لــدى األمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري يف أرشــيف املجلــس.

  ثالثا : يبلغ هذا القرار إىل املعنيني.
  رابعا : ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

  بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســتيه املنعقدتــني بتاريــخ 5 و6 رجــب عــام 1440 املوافــق 
12 و13مارس ســنة 2019.

رئيس املجلس الدستوري
الطيب بلعيز  
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قــرار رقــم18/ق.م. د/19 مــؤرخ فــي 27 رمضان عــام 1440 املوافــق أّول يونيو سنــة 
2019، يتضمن رفــض ترشح النتخاب رئيس الجمهورية

إن املجلس الدستوري، 
-  بناء عىل الدستور، السيام املادتان 87 و182منه،

ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت
غشــت ســنة 2016، املتعلــق بنظــام االنتخابــات، الســيام املــواد 136 و139 و140 و141 و142 

ــه، ــة) من ــان األوىل والثاني و143 (الفقرت
ــنة 2016  ــل س ــق 06 أبري ــام 1437 املواف ــة ع ــامدى الثاني ــؤرخ يف 28 ج ــام امل ــىض النظ - ومبقت

ــتوري،  ــس الدس ــل املجل ــد عم ــدد لقواع املح
- ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 126-19 املــؤرخ يف 03 شــعبان عــام 1440 املوافــق 09 ابريــل 

ســنة 2019، و املتضمــن اســتدعاء الهيئــة االنتخابيــة النتخــاب رئيــس الجمهوريــة،
ــل  ــذي رقم153-19املــؤرخ يف 24 شــعبان عــام 1440 املوافــق 30 ابري - ومبقتــىض املرســوم التنفي
ســنة 2019، الــذي يحــدد إجــراءات اكتتــاب التوقيعــات الفرديــة لصالــح املرتشــحني لالنتخــاب 

لرئاســة الجمهوريــة والتصديــق عليهــا، 
- ومبقتــىض القــرار املــؤرخ يف 24 جــامدى األوىل عــام 1440 املوافــق 31 جانفــي ســنة 2019، الــذي 
يحــدد املواصفــات التقنيــة ملطبــوع اكتتــاب التوقيعــات الفرديــة لصالــح املرتشــحني لالنتخابــات 

لرئاســة الجمهوريــة،
- وبعــد االطــالع عــىل ملــف الرتشــح النتخــاب رئيــس الجمهوريــة، املــودع لــدى األمانــة العامــة 
للمجلــس الدســتوري مــن طــرف الســيد حــامدي عبــد الحكيــم بتاريــخ 25 مايــو ســنة 2019 

واملســجل تحــت رقــم01،
- وبعد التحقيق،

- وبعداالستامع إىل العضواملقرر،
- وبعداملداولة،

- اعتبــارا أن املــادة 142 مــن القانــون العضــوي رقــم 10-16 املتعلــق بنظــام اإلنتحابــات، توجــب 
عــىل املرتشــح أن يقــدم إمــا قامئــة تتضمــن ســتامئة(600)  توقيــع فــردي ألعضــاء منتخبــني يف 
مجالــس بلديــة أو والئيــة أو برملانيــة عــىل األقــل وموزعــة عــرب خمســة و عرشيــن (25) واليــة 
ــني  ــل لناخب ــردي عــىل األق ــع ف ــف(60.000)  توقي ــة تتضمــن ســتني أل ــا قامئ ــل، وإم عــىل األق
مســجلني يف قامئــة انتخابيــة، ويجــب أن تجمــع عــرب خمســة و عرشيــن (25) واليــة عــىل األقــل، 
وينبغــي أال يقــل العــدد األدىن مــن التوقيعــات املطلوبــة يف كل واليــة مــن الواليــات املقصــودة 

عنألــف و خمســامئة  (1500) توقيــع،



101

سنة 2019

-واعتبــارا أن املرتشــح ّرصح بإيــداع 1352 توقيعــا فرديــا للمنتخبــني موزعــة عــرب 42 واليــة، وبعــد  
املراقبــة والتحقيــق تبــني أنــه مل يقــدم إال 1348 توقيــع، قبــل منهــا 144 توقيعــا فقــط موزعــة 

عــىل 25 واليــة ورفــض 1204 توقيعــات لألســباب األتيــة : 
* عدم تحديد تاريخ و/ أو سلطة إصدار بطاقة إثبات الهوية الوطنية للمنتخب،

* عدم كتابة رقم التسجيل يف القامئة االنتخابية،
* عدم توقيع املنتخب عىل اإلستامرة،

* املصادقة عىل استامرات اكتتاب توقيعات املنتخبني من طرف سلطة غري مؤهلة قانونا،
*عدم وجود املنتخبني يف القامئة الرسمية ألعضاء املجالس الشعبية البلدية والوالئية 

الصادرة عن وزارة الداخلية والجامعات املحلية والتهيئة العمرانية،
وبذلــك يبلــغ عــدد التوقيعــات الصحيحــة للمنتَخبــني الحــد األدىن املطلــوب املحــدد يف املــادة 142 

(املطــة األوىل)مــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات،
وبالنتيجة،

يقرر ما يأيت:
أوال: رفض ترشح السيد حامدي عبدالحكيم.
ثانيا: تبلغ نسخة من هذا القرار إىل املعني.

ثالثا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 21 و24 و27 رمضــان عــام 1440 

املوافــق 26 و29 مايــو وأول يونيــو ســنة 2019.
رئيس املجلس الدستوري

كامل فنيش 
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قــرار رقــم 19/ق.م. د/19مـؤرخ فــي 27 رمضان عــام 1440 املوافــق أول يونيو سنــة 2019، 
يتضمن رفــض ترشح النتخاب رئيس الجمهورية

إن املجلس الدستوري، 
-  بناء عىل الدستور، السيام املادتان 87 و182منه،

ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان -ومبقت
غشــت ســنة 2016، و املتعلــق بنظــام االنتخابــات، الســيام املــواد 136 و139 و140 و141 و142 

ــه، ــان األوىل والثانية)من و143 (الفقرت
ــنة 2016  ــل س ــق 06 أبري ــام 1437 املواف ــة ع ــامدى الثاني ــؤرخ يف 28 ج ــام امل ــىض النظ -ومبقت

ــتوري،  ــس الدس ــل املجل ــد عم ــدد لقواع املح
- ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 126-19 املــؤرخ يف 03 شــعبان عــام 1440 املوافــق 09 ابريــل 

ســنة 2019، املتضمــن اســتدعاء الهيئــة االنتخابيــة النتخــاب رئيــس الجمهوريــة،
ــل  ــذي رقم153-19املــؤرخ يف 24 شــعبان عــام 1440 املوافــق 30 ابري - ومبقتــىض املرســوم التنفي
ســنة 2019، الــذي يحــدد إجــراءات اكتتــاب التوقيعــات الفرديــة لصالــح املرتشــحني لالنتخــاب 

لرئاســة الجمهوريــة والتصديــق عليهــا، 
- ومبقتــىض القــرار املــؤرخ يف 24 جــامدى األوىل عــام 1440 املوافــق 31 جانفــي ســنة 2019، الــذي 
يحــدد املواصفــات التقنيــة ملطبــوع اكتتــاب التوقيعــات الفرديــة لصالــح املرتشــحني لالنتخابــات 

لرئاســة الجمهوريــة،     
- وبعــد االطــالع عــىل ملــف الرتشــح النتخــاب رئيــس الجمهوريــة، املــودع لــدى األمانــة العامــة 
للمجلــس الدســتوري مــن طــرف الســيد طواهــري حميــد بتاريــخ 25 مايو ســنة 2019 واملســجل 

تحــت رقم02،
- وبعد التحقيق،

- وبعد االستامع إىل العضو املقرر،
- وبعد املداولة،

- اعتبــارا أن املــادة 142 مــن القانــون العضــوي رقــم 10-16 املتعلــق بنظــام االنتخابــات، توجــب 
عــىل املرتشــح ان يقــدم إمــا قامئــة تتضمــن ســتة مائــة (600) توقيــع فــردي ألعضــاء منتخبــني يف 
مجالــس بلديــة أو والئيــة أو برملانيــة عــىل األقــل و موزعــة عــرب خمســة و عرشيــن (25) واليــة 
ــني  ــل لناخب ــردي عــىل األق ــع ف ــف (60.000) توقي ــة تتضمــن ســتني ال ــا قامئ ــل، وإم عــىل األق
مســجلني يف القامئــة االنتخابيــة عــىل أن تجمــع عــرب 25 واليــة عــىل األقــل، وينبغــي ان ال يقــل 
ــف و  ــن أل ــودة ع ــات املقص ــن الوالي ــة م ــة يف كل والي ــات املطلوب ــن التوقيع ــدد األدىن م الع

خمســامئة (1500) توقيــع،
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- واعتبارا أن السيد طواهري حميد قد رصح بإيداع 60.150 استامرة، موزعة عىل 20 والية،
وبعد التحقيق تبني انه قد أودع 18.455 استامرة، رُِفضت منها 16.363 لألسباب التالية:

* االستامرات حملت ختم بلدية واحدة (هي بلدية العطاف)،
* االستامرات دون توقيع،

* االستامرات ال تحمل رقم بطاقة التعريف للناخبني،
* االستامرات ال تحمل توقيع املعنيني.

- واعتبــارا أنــه تــم قبــول 2.092 اســتامرة مــن واليــة واحــدة فقــط، ومل تــوزع عــىل 25 واليــة كــام 
هــو منصــوص عليــه يف املــادة 142 مــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات،

وبالنتيجة، 
يقرر ما يأيت:

أوال: رفض ترشح السيد طواهري حميد.             
ثانيا: تبلغ نسخة من هذا القرار إىل املعني.

ثالثا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 21 و24 و27 رمضــان عــام 1440 

املوافــق 26 و29 مايــو وأول يونيــو ســنة 2019.
رئيس املجلس الدستوري

كامل فنيش 
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قــرار رقم 20 / ق. م.  د /19 مؤرخ يف 27 رمضان عام 1440 املوافق أّول يونيو سنة 2019
إن املجلس الدستوري، 

-   بناء عىل الدستور،
-   ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 16 – 10 املــؤرخ يف 22 ذي القعــدة عــام 1437 املوافــق 25 

غشــت ســنة 2016 واملتعلــق بنظــام االنتخابــات، 
ــنة 2016  ــل س ــق 6 ابري ــام 1437 املواف ــة ع ــامدى الثاني ــؤرخ يف 28 ج ــام امل ــىض النظ -   ومبقت

ــتوري، ــس الدس ــل املجل ــد عم ــدد لقواع املح
-   ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 19 – 126 املــؤرخ يف 3 شــعبان عــام 1440 املوافــق 9 أبريــل 

ســنة 2019 واملتضمــن اســتدعاء الهيئــة االنتخابيــة النتخــاب رئيــس الجمهوريــة،
-   وبعــد االطــالع عــىل القــرار رقــم 18/ق. م. د/19 املــؤرخ يف 27 رمضــان عــام 1440 املوافــق أّول 

يونيــو ســنة 2019 واملتضمــن رفــض طلــب ترشــح الســيد حــامدي عبــد الحكيــم، 
-   وبعــد االطــالع عــىل القــرار رقــم 19/ق. م. د/19 املــؤرخ يف27 رمضــان عــام 1440 املوافــق أّول 

يونيــو ســنة 2019 واملتضمــن رفــض طلــب ترشــح الســيد طواهــري حميــد، 
-   وبعد املداولة، 

-   اعتبــارا ان املؤســس الدســتوري خــول املجلــس الدســتوري مهمــة الســهر عــىل احــرتام الدســتور، 
والســهر عــىل صحــة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة طبقــا للفقرتــني األوىل و2 مــن املــادة 182 مــن 

الدستور، 
-   واعتبــارا لقــراري املجلــس الدســتوري املتضمنــان رفــض طلبــي الرتشــح، املذكوريــن أعــاله، ويف 
ظــل غيــاب مرتشــحني آخريــن، واســتحالة اجــراء انتخــاب رئيــس الجمهوريــة يف التاريــخ املقــرر 

يــوم 4 يوليــو ســنة 2019.
 -   واعتبــارا أنــه باإلســتناد إىل روح الدســتور، وضامنــا الســتمرارية ســري املؤسســات الدســتورية، 
أن الوظيفــة األساســية لرئيــس الدولــة هــي تنظيــم إنتخــاب رئيــس الجمهوريــة، وهــي املهمــة 

التــي يتوالهــا حتــى أداء رئيــس الجمهوريــة املنتخــب اليمــني الدســتورية،  
 -  واعتبــارا أن اســتحالة اجــراء انتخــاب رئيــس الجمهوريــة يف التاريــخ املقــرر يف 4 يوليــو 2019، 
ــون العضــوي  ــا للدســتور والقان ــد، وفق ــن جدي ــة م ــة االنتخابي ــام بالعملي ــادة القي ــيض إع يقت

ــات،  املتعلــق بنظــام االنتخاب
-   وبالنتيجة،

يقرر ما يأيت
املــادة األوىل: الترصيــح باســتحالة اجــراء انتخــاب رئيــس الجمهوريــة يف التاريــخ املقــرر يف 4 يوليــو  

 2019 سنة 
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املادة 2: إعادة تنظيم العملية االنتخابية من جديد.
املادة 3: تبلغ نسخة من هذا القرار اىل رئيس الدولة.

املادة 4: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 27 رمضــان عــام 1440 املوافــق أّول 

يونيــو ســنة 2019.
رئيس املجلس الدستوري

كامل فنيش 
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قرار رقم 36 /ق.م د/ 19 مؤرخ يف 12 ربيع األول عام 1441 املوافـق 09 نوفمرب سنة 2019، 
يتضمن املوافقة عىل القامئة  النهائية للمرتشحني لالنتخاب لرئاسة الجمهورية.

إن املجلس الدستوري، 
- بناء عىل الدستور، 

ــم 16 – 10 املــؤرخ يف 22 ذي القعــدة عــام 1437 املوافــق 25  ــون العضــوي رق - ومبقتــىض القان
ــات، املعــدل واملتمــم، غشــت ســنة 2016 واملتعلــق بنظــام االنتخاب

- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 7 رمضــان عــام 1440 املوافــق 12 مايــو ســنة 2019 املحــدد لقواعــد 
عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل واملتمــم، الســيام املــادة 51 منــه، 

- ومبقتــىض املرســوم الرئاســـي رقــم 19 245- املــؤرخ يف 15 محــرم عــام 1441 املوافـــق 15 ســبتمرب 
ســنة 2019 واملتضمــن اســتدعاء الهيئــة االنتخابيــة النتخــاب رئيــس الجمهوريـــة،

- وبنــاء عــىل قــرارات الســلطة الوطنيــة املســتقلة لالنتخابــات املرقمــة كاآليت 1/س.و.م.إ/19 و2/
س.و.م.إ/19 و4/س.و.م.إ/19 و6/س.و.م.إ/19 و8/س.و.م.إ/19 املؤرخــة يف 4 ربيــع األول عــام 
ــز  ــادة ع ــح الّس ــول ترش ــوايل، قب ــىل الت ــة ع ــنة 2019 واملتضمن ــرب س ــق أول نوفم 1441 املواف
الديــن ميهــويب وعبــد القــادر بــن قرينــة وعبــد املجيــد تبــون وعــيل بــن فليــس وعبــد العزيــز 

ــة، بلعيــد، النتخــاب لرئاســة الجمهوري
ــلطة  ــن الس ــادرة ع ــة الص ــة الجمهوري ــاب لرئاس ــيحات النتخ ــض ترش ــرارات رف ــىل ق ــاء ع - وبن
ــنة  ــرب س ــق أول نوفم ــام 1441 املواف ــع األول ع ــخ 4 ربي ــات بتاري ــتقلة لالنتخاب ــة املس الوطني

،2019
- وبنــاء عــىل قــرارات املجلــس الدســتوري املرقمــة كاآليت 27/ق.م د/19  و28/ق.م د/19 و29/ق.م 
د/19 و30/ق.م د/19 و31/ق.م د/19 و32/ق.م د/19 و33/ق.م د/19 و34/ق.م د/19 و35/ق.م 
د/19 املؤرخــة يف 12 ربيــع األول عــام 1441 املوافــق 09 نوفمــرب ســنة 2019 واملتعلقــة برفــض 
ــوايل مــن  ــة، املقدمــة عــىل الت ــرارات رفــض الرتشــح النتخــاب لرئاســة الجمهوري الطعــون يف ق
قبــل الّســادة بلقاســم ســاحيل، وعــيل ســكوري، وعبــد الحكيــم حــامدي، ونــوي خــريش، ومحمــد 

ضيــف، ومحمــد بوعوينــة، وبلعبــاس العبــادي، وفــارس مســدور، ورؤوف عايــب،
- وبعد املداولة،

يقرر ما يأيت:
ــرر  ــة املق ــة للمرتشــحني لالنتخــاب لرئاســة الجمهوري ــة النهائي ــق عــىل القامئ ــادة األوىل: يواف املـ

ــأيت: ــام ي ــم، ك ــة أللقابه ــروف الهجائي ــب الح ــني حس ــمرب 2019، مرتب ــراؤه يف 12 ديس اج
- السّيد بلعيد عبد العزيز،

- السّيد بن فليس عيل،
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- السّيد بن قرينة عبد القادر،
- السّيد تبون عبد املجيد،
- السّيد ميهويب عز الدين.

املادة 2: يبلغ هذا القرار إىل رئيس الدولة وإىل رئيس السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات.
املـادة 3: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 12ربيــع األول عــام 1441 املوافــق 
09 نوفمــرب ســنة 2019

رئيس املجلس الدستوري
كامل فنيش 









111

سنة 1995

سنة 1995
إعالن مؤرخ يف 30 جامدى الثانية عام 1416 املوافق 23 نوفمرب سنة 1995 يتعلق بنتائج إنتخاب 

رئيس الجمهورية.
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور، السيام املواد 68، 70، 71، 72 و 153 ( الفقرة 2 ) منه، 
- و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 5 محــرم عــام 1410 املوافــق 7 غشــت ســنة 1989 الــذي يحــدد 

إجــراءات عمــل املجلــس الدســتوري املعــدل، 
- و مبقتــىض القانــون رقــم 89 - 13 املــؤرخ يف 5 محــرم عــام 1410 املوافــق 7 غشــت ســنة 1989و 
املتضمــن قانــون االنتخابــات، املعــدل و املتمــم، الســيام املــواد 106، 108،109، 113، 115، 116، 

117 و 118 منــه، 
ــايس رقــم 89 - 143 املــؤرخ يف 5 محــرم عــام 1410 املوافــق 7 غشــت  - و مبقتــىض املرســوم الرئ
ــايس  ــون األس ــتوري و القان ــس الدس ــم املجل ــة بتنظي ــد الخاص ــق بالقواع ــنة 1989 و املتعل س

ــه،  لبعــض موظفي
- و مبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 95 - 268 املــؤرخ يف 22 ربيــع الثــاين عــام 1416 املوافــق 17 

ســبتمرب 1995 و املتضمــن إســتدعاء هيئــة الناخبــني لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة، 
- و مبقتــىض املرســوم التنفيــذي رقــم 95 - 303 املــؤرخ يف 12 جــامدى االوىل عــام 1416 املوافــق 7 
أكتوبــر ســنة 1995 الــذي يضبط كيـــفيات تطـــبيق أحكـــام املـــادة 117 مــن قانــون االنتخابات، 

املعــدل، و املتمــم، 
- و مبقتــىض قــرار املجلــس الدســتوري املــؤرخ يف 19 جــامدى األوىل عــام 1416 املوافــق 14 أكتوبــر 

ســنة 1995 و املتضمــن تحديــد قامئــة املرتشــحني إلنتخــاب رئيــس الجمهوريــة، 
-و بعــد اإلطــالع عــىل محــارض اللجــان االنتخابيــة الوالئيــة، و اللجنــة اإلنتخابيــة املكلفــة بــاإلرشاف 

عــىل تصويــت املواطنــني الجزائريــني املقيمــني بالخــارج، 
- و بعــد دراســة الطعــون املرفوعــة اىل املجلــس الدســتوري طبقــا لقانــون االنتخابــات، املعــدل و 
املتمــم، الســيام املــادة 117 منــه، و النظــام املــؤرخ يف 5 محــرم عــام 1410 املوافق 7 غشــت ســنة 
1989، و املحــدد إلجــراءات عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل، الســيام املــواد 26و 27و28و29 
ــات  ــذي يضبــط كيفي ــه، وكــذا املرســوم التنفيــذي رقــم 95 - 303 املذكــور أعــاله، و ال و30 من
تطبيــق أحــكام املــادة 117 مــن قانــون االنتخابــات، املعــدل و املتمــم، الســيام املــواد 2 و 4 و 

5 منــه،   
- و بعد االستامع للمقرّرين، 
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ــاء  ــام بإلغ ــة، و القي ــالت الّرضوري ــال التّعدي ــة، و إدخ ــاء املادي ــح األخط ــراء تصحي ــد إج - و بع
ــة،  ــج النهائي ــط النتائ ــة، و ضب ــات انتخابي عملي

حول العمليات اإلنتخابية : 
- اعتبــارا أن األصــوات املعــرب عنهــا باملكتــب رقــم 501 ( رجــال ) مركــز املرايــل ( متنقــل ) 
بلديــة تيجالبــني، دائــرة وواليــة بومــرداس، هــي 165 صوتــا، و أنــه بعــد إجــراء التحقيــق يــربز 
جليــا مــن الســجل اإلنتخــايب أن أشــخاصا قــد وقعــوا بــدال مــن الناخبــني املســجلني يف الســجل 
اإلنتخــايب، مخالفــة للــامدة 40 مــن قانــون االنتخابــات، املعــدل و املتمــم، و عليــه يرتتــب إلغــاء 

نتائــج التصويــت باملكتــب املذكــور، 
- و اعتبــارا أنــه يتجــىل مــن خــالل ســجل الناخبــني و محــرض املكتــب رقــم 301، بلديــة تيجالبــني، 
ــا  ــني خالف ــع ناخب ــف توقي ــني و تخل ــة للناخب ــة بومــرداس، اســتعامل قامئــة إضافي ــرة ووالي دائ
ألحــكام املادتــني 16 و 45 مــن قانــون االنتخابــات، و عليــه فــإن األصــوات املعــرب عنهــا يف هــذا 

املكتــب، و عددهــا 893 صوتــا، تعتــرب ملغــاة، 
- و اعتبــارا أنــه يتبــني مــن ســجل التوقيعــات الخــاص باملكتــب رقــم 17 ( رجــال )، مــن املركــز 
اإلنتخــايب بنــي ودرن، التابــع لبلديــة ســنجاس، دائــرة وواليــة الشــلف، أن عمليــة فــرز األصــوات 
متــت بعــد األجــل القانــوين، و يف ذلــك مخالفــة ملقتضيــات املــادة 42 مــن قانــون اإلنتخابــات، 
و مــن ثــم فــإن األصــوات املعــرب عنهــا باملكتــب املذكــور و عددهــا 594 صوتــا، تعتــرب ملغــاة، 
- و اعتبــارا للمعاينــة املاديــة التــي قــام بهــا املجلــس الدســتوري، و التــي أظهــرت عــدم تطابــق 
عــدد التوقيعــات مــع عــدد األظرفــة املوجــودة يف الصنــدوق اإلنتخــايب للمكتــب رقــم 3، مركــز 
أوالد فــارس، بلديــة أوالد فــارس، دائــرة أوالد فــارس، واليــة الشــلف، مــام يتعــني إلغــاء األصــوات 
املعــرب عنهــا و عددهــا 627 صوتــا، طبقــا للــامدة 45 مــن قانــون اإلنتخابــات، املعــدل و املتمــم، 
ــه يتبــني مــن مراجعــة الــوكاالت وورقــة عــّد أصــوات الناخبــني و محــرض املكتــب  ــارا أن - و اعتب
ــدة  ــوا بع ــخاصا صوت ــة، أن أش ــة تبس ــرة ووالي ــة، دائ ــة تبس ــس، بلدي ــن بادي ــز اب ــم 9 ملرك رق
وكاالت، مــام يعــد مخالفــة للــامدة 54 مــن قانــون اإلنتخابــات، و حينئــذ يتعــني إلغــاء األصــوات 

ــا،  املعــرب عنهــا باملكتــب املذكــور و عددهــا 170 صوت
- و اعتبــارا، عــالوة عــىل ذلــك، أن عــددا كبــريا مــن الطّعــون املرفوعــة إىل املجلــس الدســتوري تــم 
رفضهــا يف الشــكل لعــدم اســتيفائها الــرشوط القانونيــة، الســيام تلــك الــواردة يف أحــكام املــادة 
117 مــن قانــون االنتخابــات، و املــواد 2، 4 و 5 مــن املرســوم التنفيــذي رقــم 95 - 303 املــؤرخ 

يف 12 جــامدى االوىل عــام 1416 املوافــق 7 أكتوبــر ســنة 1995، و املذكــور أعــاله، 
- و اعتبــارا أنــه ينتــج عــن تدابــري املــادة 117 ( الفقــرة االوىل ) مــن قانــون االنتخابــات، املعــدل 
ــة إخطــار  ــه أعــاله، أن إمكاني ــم 95 - 303 املشــار إلي ــذي رق ــذا املرســوم التنفي و املتمــم، و ك
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املجلــس الدســتوري مخولــة للمرتشــحني و ممثليهــم قانونــا وحدهــم، فــإن اإلحتجاجــات الــواردة 
مــن ناخبــني ال يتمتعــون بهــذه الصفــة تــم رفضهــا، 

حول النتائج النهائية : 
ــات  ــن اإلنتخاب ــدور األول م ــج ال ــإن نتائ ــاء، ف ــل و اإللغ ــح و التعدي ــد التصحي ــه بع ــارا أن -اعتب

ــي كاآليت :  ــية ه الرئاس
- الناخبون املسجلون : 15.969.904 
- الناخبون املصوتون : 12.087.281 
- األصوات املعرب عنها : 11.619.532 
- األغلبـــية املطلقـــة : 5.809.767 

و قد تحصل الّسادة : 
     - بوكروح نور الدين  : 443.144 

- زروال اليمني       : 7.088.618 
- سعدي سعيد       : 1.115.796 

- نحناح محفوظ       : 2.971.974 
و ملــا كان الســيد زروال اليمــني قــد حّصــل يف الــدور األول عــىل األغلبيــة املطلقــة مــن األصــوات 
املعــرب عنهــا ليعلــن انتخابــه وفقــا للــامدة 68 ( الفقــرة 2 ) مــن الدســتور و املــادة 106 مــن قانــون 

اإلنتخابات، 
و بالنتيـــجة، 

  يعــــــــــــلن : 
ــه  ــارش مهمت ــة الشــعبية، و يب ــة الدميقراطي ــة الجزائري ــس للجمهوري أن الســيد زروال اليمــني رئي

فــور أدائــه اليمــني طبقــا للــامدة 72 مــن الدســتور، 
ينرش هذا اإلعالن يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية . 

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته بتاريــخ 17و18و19و20و21و22و23 نوفمــرب ســنة 
 .1995

رئيس املجلس الدستوري
سعيد بو الشعري
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سنة 1999
إعالن رقم 01/إ.م د/ 99 مؤرخ يف 04 محرم عام 1420املوافق 20 أفريل سنة 1999 يتعلق 

بنتائج انتخاب رئيس الجمهورية.
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور، السيام املواد 74،73،71 ،75و163منه، 
ــدد  ــذي يح ــنة 1989 ال ــت س ــق 7غش ــام 1410 املواف ــرم ع ــؤرخ يف 5مح ــام امل ــىض النظ -ومبقت

ــم،  ــدل واملتم ــتوري، املع ــس الدس ــل املجل ــراءات عم إج
  -ومبقتــىض قــرار املجلــس الدســتوري رقــم 03/ق.م.د/99 املــؤرخ يف 23 ذي القعــدة عــام 1419 
املوافــق 11 مــارس ســنة 1999 و املتضمــن تحديــد قامئــة املرتشــحني النتخــاب رئيــس الجمهوريــة، 
-ومبقتــىض األمــر رقــم07-97 املــؤرخ يف 27 شــوال عـــــام 1417 املوافــــــق 6 مــارس ســنة 1997 
واملتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، الســيام املــواد155، 157، 159،158، 

161 (الـفــــقرة األوىل)، 162 ،165،164، 166 و167منــه، 
ــت  ــق 7 غش ــام 1410 املواف ــرم ع ــؤرخ يف 5مح ــم 143-89 امل ــايس رق ــوم الرئ ــىض املرس   -ومبقت
ســنة 1989 واملتعلــق بالقواعــد الخاصــة بتنظيــم املجلــس الدســتوري والقانــون األســايس لبعــض 

موظفيــه، 
  -ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 38-99 املــؤرخ يف 26 شــوال عــام 1419 املوافــق 12 فربايــر ســنة 

1999 واملتضمــن إســتدعاء هيئــة الناخبــني لالنتخــاب لرئاســة الجمهورية، 
  -ومبقتــىض املرســوم التنفيــذي رقــم 56-99 املــؤرخ يف 14ذي القعــدة عــام 1419 املوافــق 2 مــارس 
ســنة 1999 الــذي يحــدد كيفيــات تطبيــق املــادة 166 مــن األمــر رقــم07-97 املـــــؤرخ فـــــــي 
27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 واملتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام 

االنتخابات، 
  -وبعــد اإلطــالع عــىل محــارض اللجــان االنتخابيــة الوالئيــة واللجنــة االنتخابيــة املكلفــة بــاإلرشاف 

عــىل تصويــت املواطنــني الجزائريــني املقيمــني بالخــارج، 
ــق  ــوي املتعل ــون العض ــا للقان ــتوري طبق ــس الدس ــة إىل املجل ــون املرفوع ــة الطع ــد دراس   -وبع
بنظــام االنتخابــات، الســيام املــادة 166 منــه، والنظــام املــؤرخ يف 5 محــرم عــام 1410 املوافــق 
ــم،  ــدل واملتم ــتوري، املع ــس الدس ــل املجل ــراءات عم ــدد إج ــذي يح ــنة 1989 ال ــت س 7 غش
الســيام املـــواد 28،27، 29، 30 و 31 منــه، وكــذا املرســوم الـــتنفيذي رقــم 56-99 املؤرخ يف 14ذي 

القعــدة عــام 1419 املوافــق 2مــارس ســنة 1999 واملذكــور أعــاله، 
  -وبعد االستامع لألعضاء املقررين، 
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ــط  ــام بضب ــة والقي ــالت الرضوري ــال التعدي ــة وإدخ ــاء املادي ــح األخط ــراء تصحي ــد إج   -وبع
النتائــج النهائيــة، 

أوال : حــول العمليات االنتخابية : 
   - اعتبــارا أن الطعــون املرفوعــة إىل املجلــس الدســتوري تــم رفضهــا يف الشــكل لعــدم اســتيفائها 
الــرشوط القانونيــة، الســيام تلــك الــواردة يف أحــكام املــادة 166 من األمــر املتضمن القــــــانون 
ــات، و املــادة 28 مــن النظــام املحــدد إلجــراءات عمــل  ــام االنتخاب العضــوي املتعلــق بنظـــ
املجلــس الدستــــوري، املعـــــــدل و املتمــــم، و املــــواد مــن 2 إىل 5 مــن املرســوم التنفيــذي 
رقــم 56-99 املــؤرخ يف 14 ذي القعــدة عــام 1419 املوافــق 02 مــارس ســنة 1999 و املذكــور 

أعــاله، 
  - و اعتبــارا أنــه ينتــج عــن تدابــري املــادة 166(الفقــرة األوىل) مــن القانــون العضــوي املتعلــق 
بنظــام االنتخابــات، و املــادة 28 مــن النظــام املحــدد إلجــراءات عمــل املجلــس الدســتوري، 
املعـــــــدل و املتمــــم، و كــذا املرســوم التنفيــذي رقــم 56-99، املشــار إليــه أعــاله، أن 
إمكانيــة إخطــار املجلــس الدستـــــوري مخولــــة للمرتشــح أو ممثلــه قانونــا و حدهــام، فــإن 

ــا.  ــم رفضه ــة ت ــذه الصف ــني ال يتمتعــون به ــواردة مــن ناخب االحتجاجــات ال
ثانيــا : حول النتائج النهائية : 

-اعتبــارا أنــه بعــد التصحيــح والتعديــل، فــإن نتائــج الــدور األول مــن االنتخابــات الرئاســية هــي 
كاآليت: 

 17.488.759 -النـــــاخبون املسجـلــــون: 
 10.652.623 -النـــاخبون املصوتـــــون: 
 10.093.611  -األصوات املعرب عنـــها: 

      5.046.807  -األغلــبيــــة املــطــلقـــــة: 
 وقد تحصل املرتشحون: 

       321.179        الســيد : آيت أحمد محند والحســني: 
      7.445.045      السيد : بوتـفــلـــيقة عبد العــزيــــز: 
        314.160      السيد : حــمــــــروش مــولــــــــود: 
        121.414      السيد : خــــطــيـــــب يــــوســـــف: 
        400.080      السيد : سعـــد جـــاب الله عبد الله: 
        226.139      السيد : ســيــفــــــي مــــقــــــــــداد: 
      1.265.594      السيد : طالــــب إبــــراهيمي أحمد: 
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و ملــا كان الســيد بوتفليقــة عبــد العزيــز قــد حصــل يف الــدور األول عــىل األغلبيــة املطلقــة مــن 
األصــوات املعــرب عنهــا ليعلــن انتخابــه وفقــا للــامدة 71 من الدستــــــور و املــادة 167 مــن القانون 

العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، 
  و بالنتيجة، 

يــــعـــــلــــــــن : 
ــة الشــعبية، ويبــارش  ــة الدميقراطي ــة الجزائري ــز رئيــس الجمهوري ــد العزي أن الســيد بوتفليقــة عب

مهمتــه فــور أدائــه اليمــني طبقــا للــامدة 75 مــن الدســتور، 
  ينرش هذا اإلعالن يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته بتـــــاريخ 30 ذي الحجــة عــام 1419 و 1، 2 ، 3 و 4 
محــرم عــــام 1420 املــــــــوافق 16، 17، 18، 19 و 20 أفريــل ســنة 1999. 

رئيس املجلس الدستوري
سعيد بو الشعري
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سنة 2004
إعالن رقم 04/ إ. م د /04 مؤرخ يف 22 صفر عام 1425 املوافق 12 أبريل سنة 2004 ، يتضمن 

نتائج انتخاب رئيس الجمهورية
إن املجلس الدستوري، 

بناء عىل الدستور، السيام املواد 71 و73 و 74 و75 و163 منه
ومبقتــىض األمــر رقــم07-97 املــؤّرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مارس ســنة 1997 واملتضمن 
القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل و املتمــم، الســيام املــواد 155 و 162 و 165 

(الفقــرة األخــرية) و166 و167 منه
ــدد  ــنة 2000 املح ــو س ــق 28 يوني ــام 1421 املواف ــع األول ع ــؤرخ يف 25 ربي ــام امل ــىض النظ ومبقت

ــس الدســتوري لقواعــد عمــل املجل
ــر  ــايس رقــم 19-04 املــؤرخ يف 16 ذي الحجــة عــام 1424 املوافــق 7 فرباي ومبقتــىض املرســوم الرئ

ــة الناخبــني لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة ســنة 2004 واملتضمــن اســتدعاء هيئ
ومبقتــىض قــرار املجلــس الدســتوري رقــم 16/ق. م د/04 املــؤرخ يف 9 محــرم عــام 1425 املوافــق 

أول مــارس ســنة 2004 املحــدد لقامئــة املرتشــحني النتخــاب رئيــس الجمهوريــة 
و بعــد اإلطــالع عــىل محــارض فــرز األصــوات و محــارض اإلحصــاء البلــدي، ومحــارض تركيــز النتائــج 

الوالئيــة و محــرض تركيــز تصويــت املواطنــني الجزائريــني املقيمــني بالخــارج
وبعد دراسة الطعون املرفوعة إىل املجلس الدستوري

وبعد االستامع إىل األعضاء املقررين
وبعد تصحيح األخطاء املادية وإدخال التعديالت الرضورية لضبط النتائج النهائية لالقرتاع 

يــــصـــر ح 
أوال: حول العمليات االنتخابية

اعتبــارا أن الطعــون املرفوعــة إىل املجلــس الدســتوري البالــغ عددهــا 192، مل يرتتـّـب عنهــا أي أثــر 
عــىل النتائــج 

ثانيا: حول النتائج النهائية
ــة  ــس الجمهوري ــاب رئي ــدور األول النتخ ــج ال ــإن نتائ ــل، ف ــح والتعدي ــد التصحي ــه بع ــارا أن اعتب

تضبــط كاآليت
 18.094.555 الناخبون املسجلون : 
 10.508.777 الناخبون املصّوتون : 
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% 58.08 نسبة املشاركة: 
 329.075 األصوات امللغاة: 

 10.179.702 األصوات املعرب عنـها: 
 5.089.852 األغلــبيــة املــطــلقـــة: 

األصوات التي تحصل عليها كل مرتشح، مرتبة ترتيبا تنازليا
 8.651.723 السيد عبد العزيز بوتفليقة : 

 653.951 السيد عيل بن فليس : 
 511.526 السيد عبد الله سعد جاب الله : 
 197.111 السيد سعيد سعدي : 
 101.630 السيدة لويزة حنون : 

63.761 السيد عيل فوزي رباعني : 
و اعتبــارا أنــه وفقــا للــامّدة 71 (الفقــرة الثانيــة) مــن الدســتور، يتــم الفــوز يف االنتخــاب لرئاســة 

الجمهوريــة بالحصــول عــىل األغلبيــة املطلقــة مــن أصــوات الناخبــني املعــرب عنهــا 
و اعتبــارا أن املرتشــح عبــد العزيــز بوتفليقــة تحصــل يف الــدور األول عــىل األغلبيــة املطلقــة مــن 

األصــوات املعــرب عنهــا 
و بالنتيجة، 

يــعـلــن:
السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية 

ويبارش مهمته فور أدائه اليمني طبقا للامدة 75 من الدستور
ينرش هذا اإلعالن يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية

ــام  ــر ع ــخ 19 و 20 و21 و 22 صف ــدة بتاري ــس الدســتوري يف جلســاته املنعق ــداول املجل ــذا ت به
ــنة 2004  ــل س ــق 9 و 10 و 11 و 12 أبري 1425 املواف

رئيس املجلس الدستوري
محمد بجاوي 
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 سنة 2009
إعالن رقم 01 / إ . م د / 09 مـؤرخ يف 17 ربيع الثاين عـام 1430 املوافـق 13 أبريل سنة 2009 ، 

يتضمن نتائـج انتخـاب رئيس الجمهوريـة .
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور ، ال سيام املواد 71 و 73 و 74 و 75 و 163 منه،
- و مبقتــىض األمــر رقــم 97 – 07 املــؤرخ يف 27 شــوال عـــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 و 
املتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات ، املعــدل و املتمــم ، الســيام املــواد 155 

و 162 و 165 ( الفقــرة الخامســة ) و 166 و 167 منــه ، 
- و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عـــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري ، املعــدل و املتمــم ،
- و مبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 09 – 60 املــؤرخ يف 11 صفر عـــام 1430 املوافـــق 7 فرباير ســنة 

2009 و املتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني النتخــاب رئيــس الجمهورية ،
- و مبقتــىض قــرار املجلــس الدســتوري رقــم 14 / ق .م د / 09 املــؤرخ يف 5 ربيــع األول عـــام 1430 

املوافــق 2 مــارس ســنة 2009 املحــدد لقامئــة املرتشــحني لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة،
ــز  ــدي ، و محــارض تركي ــرز األصــوات و محــارض اإلحصــاء البل ــد اإلطــالع عــىل محــارض ف - و بع

ــارج ، ــني بالخ ــني املقيم ــني الجزائري ــت املواطن ــز تصوي ــة و محــرض تركي ــج الوالئي النتائ
- و بعد دراسة الطعون املرفوعة إىل املجلس الدستوري ،

- و بعد االستامع إىل األعضاء املقّررين ،
ــة  ــج النهائي ــط النتائ ــة لضب ــالت الرضوري ــال التعدي ــة و إدخ ــاء املادي ــح األخط ــد تصحي - و بع

ــرتاع ، لالق
يرصح : 

أّوال : حول العمليات االنتخابية :
- اعتبــارا أن الطعــون املرفوعــة إىل املجلــس الدســتوري البالــغ عددهــا 57 واملرفوضــة ، مل ترتــب 

أي أثــر عــىل النتائــج ،
ثانيا : حول النتائج النهائية  لإلقرتاع :

- اعتبــارا أنــه بعــد التصحيــح و التعديــل ، تضبــط نتائــج الــدور األول النتخــاب رئيــس الجمهوريــة 
كاآليت :

،20.595.683 - الناخبون املسجلون : 
،15.356.024 - الناخبون املصوتون : 
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%74,56 - نسبة املشاركة : 
،925.771 - األصوات امللغاة : 

،14.430.253 - األصوات املعرب عنها : 
،7.215.127 - األغلبية املطلقة : 

األصوات التي تحصل عليها كل مرتشح ، مرتبة ترتيبا تنازليـا :  -
،13.019.787 السيد بوتفليقـة عبد العزيـز: 

،649.632 السيدة حنـون لويـزة: 
،294.411 السيد تواتـي موسـى: 
،208.549 السيد يونيس محمـد جهيـد: 
،133.315 السيد محنـد أوسعيـد بلعيد: 
.124.559 السيد رباعيـن عيل فـوزي: 

ــاب  ــوز يف االنتخ ــم الف ــتور ، يت ــن الدس ــة ) م ــرة الثاني ــامدة 71 ( الفق ــا لل ــه وفق ــارا أن - و اعتب
ــا ، ــرب عنه ــني املع ــوات الناخب ــن أص ــة م ــة املطلق ــىل األغلبي ــول ع ــة بالحص ــة الجمهوري لرئاس

- و اعتبــارا أن املرتشــح بوتفليقــة عبــد العزيــز تحصــل يف الــدور األول عــىل األغلبيــة املطلقــة مــن 
األصــوات املعــّرب عنهــا ،

و بالنتيجـة،
يعلـن :

السيد بوتفليقة عبد العزيز رئيسا للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية .
و يبارش مهمته فور أدائه اليمني طبقا للامدة 75 من الدستور .

ينرش هذا اإلعالن يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية .
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلساتـــه املنعقــدة بتاريــخ 16 و17 ربيــع الثــاين عــام 1430 

املوافـــق 12 و13 أبريـــل سنـة 2009 . 
رئيس املجلس الدستوري

بوعالم بسايح
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إعالن رقم 02/ إ.م د/ 14 مـؤرخ يف 22 جامدى الثانية عـام 1435 املوافـق 22 أبريل سنة 2014، 

يتضمن نتائـج انتخـاب رئيس الجمهوريـة.
إن املجلس الدستوري، 

-  بناء عىل الدستور ، ال سيام املواد 71 و 73 و 74 و 75 و 163 منه،
-  و مبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 12 – 01 املــؤرخ يف 18 صفــر عـــام 1433 املوافـــق 12 ينايــر 
ــرة 2)  ــواد 134 و142 و145 و157 (الفق ــيام امل ــات الس ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2012 واملتعل س

ــه،  ــرة 4) و167 من و159 (الفق
ــنة 2012  ــل س ــق 16 أبري ــام 1433 املواف ــامدى األوىل عـ ــؤرخ يف 24 ج ــام امل ــىض النظ -  و مبقت

ــتوري،  ــس الدس ــل املجل ــد عم ــدد لقواع املح
-  و مبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 14 – 08 املــؤرخ يف 15 ربيــع األول عـــام 1435 املوافـــق 17 

ــة، ــة الناخبــني النتخــاب رئيــس الجمهوري ــر ســنة 2014 واملتضمــن اســتدعاء هيئ يناي
ــام  -  و مبقتــىض قــرار املجلــس الدســتوري رقــم 15/ق .م د/ 14 املــؤرخ يف 11 جــامدى األوىل عـ
ــة، 1435 املوافــق 13 مــارس ســنة 2014 املحــدد لقامئــة املرتشــحني لالنتخــاب لرئاســة الجمهوري

-  وبعــد اإلطــالع عــىل محــارض فــرز األصــوات ومحــارض اإلحصــاء البلــدي، ومحــارض تركيــز النتائــج 
املعــدة مــن طــرف اللجــان االنتخابيــة الوالئيــة ومحــرض جمــع النتائــج املعــد مــن طــرف اللجنــة 

االنتخابيــة للمقيمــني يف الخارج،
-  وبعد دراسة الطعون املرفوعة إىل املجلس الدستوري،

-  وبعد االستامع إىل األعضاء املقّررين،
-  وبعد تصحيح األخطاء املادية لضبط النتائج النهائية لالقرتاع،

يّرصح:
أّوال : حول العمليات االنتخابية:

-  اعتبــارا أن الطعــون املرفوعــة إىل املجلــس الدســتوري وعددهــا 94 قــد تــم رفضهــا وال تأثــري لهــا 
بالتــايل عــىل النتائــج.

ثانيا : حول النتائج النهائية لالقرتاع:
ــس  ــاب رئي ــدور األول النتخ ــج ال ــط نتائ ــة، تضب ــاء املادي ــح األخط ــد تصحي ــه بع ــارا أن -  اعتب

كاآليت: الجمهوريــة 
22.880.678 -  الناخبون املسجلون: 

 11.600.984 -  الناخبون املصوتون: 
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50% ,70 -  نسبة املشاركة: 
1.132.136 -  األصوات امللغاة: 

10.468.848 -  األصوات املعرب عنها: 
   5.234.425 -  األغلبية املطلقة: 

-  األصوات التي تحصل عليها كل مرتشح، مرتبة ترتيبا تنازليـا:
8.531.311 السيد بوتفليقـة عبد العزيـز: 
1.288.338 السيد: بن فليس عيل : 

328.030 السيد بلعيد عبد العزيز: 
157.792 السيدة حنون لويزة: 
105.223 السيد رباعيـن عيل فـوزي: 
58.154 السيد توايت موىس: 

-  واعتبــارا أنــه وفقــا للــامدة 71 (الفقــرة الثانيــة) مــن الدستــــور، يتــم الفــوز يف االنتخــاب لرئاســة 
الجمهوريــة بالحصــول عــىل األغلبيــة املطلقــة مــن أصــوات الناخبــني املعــرب عنهــا،

-  واعتبــارا أن املرتشــح بوتفليقــة عبــد العزيــز تحصــل يف الــدور األول عــىل األغلبيــة املطلقــة مــن 
األصــوات املعــّرب عنهــا،      
و بالنتيجـة،يعلـن:

السيد بوتفليقة عبد العزيز رئيسا للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبيـة.
ويبارش مهمته فور أدائه اليمني طبقا للامدة 75 من الدستور .

ينرش هذا اإلعالن يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية .
ــة عــام  بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســتيه املنعقدتــني بتاريــخ 21 و22 جــامدى الثاني

1435 املوافـــق 21 و22 أبريـــل سنـة 2014 . 
رئيس املجلس الدستوري

مراد مدليس 
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إعالن رقم 03/ إ.م د/ 19 مـؤرخ يف 19 ربيع الثاين عـام 1441 املوافـق 16 ديسمرب سنة 2019، 
يتضمن النتائـج النهائية النتخـاب رئيس الجمهوريـة.

إن املجلس الدستوري، 
-  بناء عىل الدستور، ال سيام املواد 85 و87 و88 و89 و182 (الفقرتان 2 و3) منه،

ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان -  ومبقت
ــات، املعــدل واملتمــم، ال ســيام املــواد137 و145  غشــت ســنة 2016 واملتعلــق بنظــام االنتخاب

ــه،  ــرة 4) و172 من ــرة 2) و163 (الفق و148 و160 (الفق
ــدد  ــنة 2019 واملح ــو س ــق 12 ماي ــام 1440 املواف ــان ع ــؤرخ يف 7 رمض ــام املـ ــىض النظـ -  ومبقت
ــواد 52 و53 و54و78 و78  ــيام امل ــم، ال  س ــدل واملتم ــتوري، املع ــس الدس ــل املجل ــد عم لقواع

ــه، ــرر، و80 من مك
-   ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 19 – 245 املــؤرخ يف 15محــرم عــام 1441 املوافــق 15 ســبتمرب 

ســنة 2019 واملتضمــن اســتدعاء الهيئــة االنتخابيــة النتخــاب رئيــس الجمهوريــة،
-  ومبقتــىض قــرار املجلــس الدســتوري رقــم 36/ق. م د/ 19 املــؤرخ يف 12 ربيــع األول عـــام 1441 
املوافــق 09 نوفمــرب ســنة 2019 املتضمــن املوافقــة عــىل القامئــة النهائيــة للمرتشــحني لالنتخــاب 

لرئاســة الجمهوريــة،
-  وبعــد االطــالع عــىل محــارض فــرز األصــوات ومحــارض اإلحصــاء البلــدي، ومحــارض تركيــز النتائــج 
املعــدة مــن طــرف اللجــان االنتخابيــة الوالئيــة ومحــرض تركيــز النتائــج املعــد مــن طــرف اللجنــة 

االنتخابيــة للمقيمــني يف الخارج،
- ونظرا لعدم تلقي املجلس الدستوري أّي طعن يف عمليات التصويت،

-  وبعد االستامع إىل األعضاء املقّررين،
-  وبعد تصحيح األخطاء املادية، تضبط النتائج النهائية لالقرتاع، كاآليت:

23.559.853 -  الناخبون املسجلون عىل مستوى الرتاب الوطني: 
24.464.161 -  العدد اإلجاميل للناخبني املسجلني: 
9.675.515 -  الناخبون املصوتون عىل مستوى الرتاب الوطني: 
9.755.340 -  العدد اإلجاميل للناخبني املصوتني: 

% 41.07 -  نسبة املشاركة عىل مستوى الرتاب الوطني: 
39.88% -  نسبة املشاركة العامة: 

1.244.925 األصوات امللغاة: 
8.510.415 -  األصوات املعرب عنها: 



126

سنة 2014

4.255.209 -  األغلبية املطلقة: 
-  األصوات التي تحّصل عليها كل مرتشح، مرتبة ترتيبا تنازليـا:
السيد تبــون عبد املجيد: 4.947.523 بنسبة 58.13%.

السيد: بن قرينـة عبد القادر: 1.477.836 بنسبة 17.37%
السيد بن فليس علـي: 897.831 بنسبة 10.55%.

السيد ميهـويب عز الدين: 619.225 بنسبة 7.28%.
السيد بلعيــد عبد العزيز: 568.000 بنسبة 6.67%.

-  واعتبــارا أنــه، وفقــا للــامدة 85 (الفقــرة الثانيــة) مــن الدستــــور، يتــم الفــوز يف االنتخاب لرئاســة 
الجمهوريــة بالحصــول عــىل األغلبيــة املطلقــة مــن أصــوات الناخبــني املعــرب عنها،

-  واعتبــارا أن املرتشــح تبــــون عبــد املجيــــد تحّصــل عــىل األغلبيــة املطلقــة مــن أصــوات الناخبــني 
املعــرب عنهــا،

وبالنتيجـة،
يعلـن:

السيد تبــون عبد املجيــد رئيسا للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبيـة.
ويبارش مهمته فور أدائه اليمني طبقا للامدة 89 من الدستور.

ينرش هذا اإلعالن يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
 بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 19،18،17 ربيــع الثــاين عــام 1441 

املوافـــق 16،15،14 ديسمرب سنـة 2019. 
رئيس املجلس الدستوري

كامل فنيش



127

سنة 2014



128

سنة 2014







131

سنة 2019

سنة 2019
قرار رقم 27/ق.م د/19 مؤرخ يف 12 ربيع األول عام 1441 املوافق 9 نوفمرب سنة 2019.

إن املجلس الدستوري، 
- بناء عىل الدستور،

-   ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 16 – 10 املــؤرخ يف 22 ذي القعــدة عــام 1437 املوافــق 25 
ــات، املعــدل واملتمــم، الســيام املــواد 136 و139  ــق بنظــام االنتخاب غشــت ســنة 2016 واملتعل

ــه، ــة) من ــان األوىل والثاني و140 و141 و142 و143 (الفقرت
-   ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 16 – 10 املــؤرخ يف 22 ذي القعــدة عــام 1437 املوافــق 25 
ــات، املعــدل واملتمــم، الســيام املــواد 136 و139  ــق بنظــام االنتخاب غشــت ســنة 2016 واملتعل

ــه، ــة) من ــان األوىل والثاني و140 و141 و142 و143 (الفقرت
-   ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 7 رمضــان عــام 1440 املوافــق 12 مايو ســنة 2019 واملحــدد لقواعد 

عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل واملتمم، الســيّام املــواد 48 و49 و50 (الفقــرة األوىل) منه،
-   ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 245-19 املــؤرخ يف 15 محــرم عــام 1441 املوافــق 15 ســبتمرب 

ســنة 2019 واملتضمــن اســتدعاء الهيئــة االنتخابيــة النتخــاب رئيــس الجمهوريــة،
-   ومبقتــىض قــرار الســلطة الوطنيــة املســتقلة لالنتخابــات املــؤرخ يف 13 صفــر عــام 1441 املوافــق 
12 أكتوبــر ســنة 2019 الــذي يعــدل ويتمــم القــرار املــؤرخ يف 18 محــرم عــام 1441 املوافــق 18 
ســبتمرب ســنة 2019 املتضمــن تحديــد إجــراءات اكتتــاب التوقيعــات الفرديــة لصالــح املرتشــحني 

النتخابــات رئاســة الجمهوريــة والتصديــق عليهــا،
ــم 11/  ــات رق ــة املســتقلة لالنتخاب ــرار الصــادر عــن الســلطة الوطني ــد االطــالع عــىل الق -   وبع
س.و.م.إ / 19 املــؤرخ يف 4 ربيــع األول عــام 1441 املوافــق أول نوفمــرب ســنة 2019، و املتضمــن 

رفــض ترشــح الســيد بلقاســم ســاحيل النتخــاب لرئاســة الجمهوريــة،
ــم  ــيّد بلقاس ــاص بالس ــة الخ ــة الجمهوري ــاب لرئاس ــح النتخ ــف الرتش ــىل مل ــد االطــالع ع -   وبع
ــة  ــلطة الوطني ــل الس ــن قب ــتوري م ــس الدس ــة للمجل ــة العام ــدى األمان ــودع ل ــاحيل، وامل س

ــم 09، ــت رق ــنة 2019 تح ــرب س ــخ 03 نوفم ــات بتاري ــتقلة لالنتخاب املس
ــخ 3  ــتوري بتاري ــس الدس ــط املجل ــة ضب ــدى كتاب ــة ل ــة املودع ــىل العريض ــالع ع ــد االط -   وبع
نوفمــرب 2019 تحــت رقــم 01، مــن طــرف الســيّد بلقاســم ســاحيل والتــي يطعــن مــن خاللهــا 

ــة، ــرار رفــض ترشــحه النتخــاب لرئاســة الجمهوري يف ق
-   وبعد التحقيق،

-   وبعد االستامع إىل العضو املقرر،
-   وبعد املداولة،

يف الشكل:



132

سنة 2019

-   اعتبــارا أن الطعــن جــاء مســتوفيا للــرشوط القانونيــة املنصــوص عليهــا يف املــادة 141(الفقــرة 
2) مــن القانــون العضــوي رقــم 10-16 املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل واملتمــم، واملــادة 49 

مــن النظــام املحــدد لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل واملتمــم، 
يف املوضوع:

-  اعتبــارا أن الســلطة الوطنيــة املســتقلة لالنتخابــات رفضــت مبوجــب قرار، ترشــح الســيّد بلقاســم 
ــن أصــل  ــا صحيحــا م ــدم 16868 توقيع ــه ق ــة بداعــي أن ســاحيل النتخــاب لرئاســة الجمهوري
ــددة  ــات املح ــن التوقيع ــد األدىن م ــتوف رشط الح ــك مل يس ــه بذل ــا، وأن ــا مودع 66757 توقيع
باملــادة 142 مــن القانــون العضــوي  رقــم 10-16 املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل واملتمــم 

و املذكــور أعــاله،
-  واعتبارا أن الطاعن يثري يف عريضته عدة أوجه 

الوجه األول:
- يقــر الطاعــن بــأن ملفــه تضمــن 34328 إســتامرة غــري مصــادق عليها، ويؤكــد أن عمليــة املصادقة 
عرفــت عــدة عراقيــل وصعوبــات ميدانيــة وإداريــة، كــام أنــه يشــري إىل أن هــذه االســتامرات 

تحمــل البصــامت الشــخصية ألصحابهــا والتــي يف نظــره تعــوض نوعــا مــا عمليــة املصادقــة.
الوجه الثاين:

ــري  ــم غ ــا بخت ــادق عليه ــتامرة مص ــن 5711 اس ــه تضم ــه أن ملف ــر يف عريضت ــن يذك أن الطاع  -
ــة املســتقلة  ــن طــرف الســلطة الوطني ــا رُفضــت م ــني، وأنه ــام الرســمية للموثق ــق لألخت مطاب
لالنتخابــات، ويعتــرب أنــه ال ميلــك أيــة صفــة قانونيــة أو آليــة إجرائيــة تســمح لــه بالتأكــد مــن 

ــر. ــايل ال يتحمــل مســؤولية هــذا األم ــني، وبالت ــام الرســمية للموثق ــة االخت مطابق
الوجه الثالث: 

أن الطاعــن يدعــي أنــه يوجــد عــدد مــن التوقيعــات مقــدر بـــ 1764 توقيعــا مل تعللــه الســلطة   -
الوطنيــة املســتقلة لالنتخابــات يف قرارهــا ال بالقبــول وال بالرفــض. 

عن الوجه األول:
ــن  ــري ال ميك ــراء جوه ــو إج ــي ه ــط عموم ــن ضاب ــتامرات م ــىل االس ــة ع ــارا أن املصادق - اعتب
ــق  ــم 10-16 املتعل ــوي  رق ــون العض ــن القان ــرة 2) م ــادة 142 (الفق ــص امل ــا لن ــه طبق مخالفت
بنظــام االنتخابــات، املعــدل واملتمــم و املذكــور أعــاله، وبالتــايل فــإن البصــامت التــي وضعــت 
عــىل االســتامرات ال تعــوض املصادقــة كــام يدعيــه الطاعــن، مــام يســتوجب معــه القــول بــأن 

ــار غــري مؤســس.  الوجــه املث
عن الوجه الثاين:

ــق  ــه عــىل اإلســتامرات غــري مطاب ــم املصــادق ب ــني مــن أن الخت ــه وبعــد التحقــق تب ــارا أن -اعتب
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لألختــام الرســمية للموثقــني، وثبــت أيضــا مــن خــالل رد الغرفــة الوطنيــة للموثقــني املــؤرخ يف 
5 نوفمــرب ســنة 2019 تحــت رقــم 259/2019، أن املوثــق منــاوي بوزيــان واملوثقــة ف. بــن زيــن 

غــري مدرجتــان ضمــن جــدول املوثقــني، وعليــه فــإن الوجــه املثــار غــري مؤســس.
عن الوجه الثالث:

اعتبــارا أنــه وبالرغــم مــن الخطــأ املــادي الــذي أدى إىل عــدم احتســاب 1764 اســتامرة صحيحــة   -
وإضافتهــا إىل 16868 اســتامرة، فإنهــا ال تؤثــر عــىل النتيجــة، ويبقــى الطاعــن غري مســتوف للحد 
األدىن املطلــوب واملحــدد بـــ 50000 اســتامرة طبقــا لنــص املــادة 142 مــن القانــون العضــوي 
رقــم 10-16 املتعلــق بنظــام االنتخابــات املعــدل واملتمــم و املذكــور أعــاله، وعليــه فــإن الوجــه 

املثــار غــري مؤســس. 
لهذه األسباب:

يقرر ما يأيت:
يف الشكل:

- قبول الطعن
يف املوضوع:

- رفض الطعن لعدم التأسيس.
- يبلغ هذا القرار إىل الطاعن.

- ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
ــام  ــع األول ع ــخ 7 و8 و9 و10 و11 و12 ربي ــاته بتاري ــتوري يف جلس ــس الدس ــداول املجل ــذا ت به

ــنة 2019 ــرب س ــق 4 و5 و6 و7 و8 و9 نوفم 1441 املواف
رئيس املجلس الدستوري

كامل فنيش



134

سنة 2019

قرار رقم 28/ق. م.د/19 مؤرخ يف 12 ربيع األول عام 1441 املوافق 9 نوفمرب سنة 2019
إّن املجلس الدستوري،

- بناء عىل الدستور، 
ــم 16 – 10 املــؤرخ يف 22 ذي القعــدة عــام 1437 املوافــق 25  ــون العضــوي رق - ومبقتــىض القان
ــات، املعــدل واملتمــم، الســيام املــواد 136 و139  ــق بنظــام االنتخاب غشــت ســنة 2016 واملتعل

ــه، ــة) من ــان األوىل والثاني و140 و141 و142 و143 (الفقرت
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 7 رمضــان عــام 1440 املوافــق 12 مايــو ســنة 2019 املحــدد لقواعــد 

عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل واملتمــم، الســيام املــواد 48 و49 و50 (الفقــرة األوىل) منــه،
- ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 19 – 245 املــؤرخ يف 15 محــرم عــام 1441 املوافــق 15 ســبتمرب 

ســنة 2019 و املتضمــن اســتدعاء الهيئــة االنتخابيــة النتخــاب رئيــس الجمهوريــة،
- ومبقتــىض قــرار الســلطة الوطنيــة املســتقلة لالنتخابــات املــؤرخ يف 13 صفــر عــام 1441 املوافــق 
12 أكتوبــر ســنة 2019 الــذي يعــدل ويتمــم القــرار املــؤرخ يف 18 محــرم عــام 1441 املوافــق 
ــح  ــة لصال ــات الفردي ــاب التوقيع ــراءات اكتت ــد إج ــن تحدي ــنة 2019 و املتضم ــبتمرب س 18 س

ــة والتصديــق عليهــا، ــات رئاســة الجمهوري املرتشــحني النتخاب
ــم 10/  ــات رق ــتقلة لالنتخاب ــة املس ــلطة الوطني ــن الس ــادر ع ــرار الص ــىل الق ــالع ع ــد االط - وبع
س.و.م.إ / 19 املــؤرخ يف 4 ربيــع األول عــام 1441 املوافــق أول نوفمــرب ســنة 2019، واملتضمــن 

رفــض ترشــح الســيّد عــيل ســكوري النتخــاب لرئاســة الجمهوريــة،
- وبعــد االطــالع عــىل ملــف الرتشــح النتخــاب لرئاســة الجمهوريــة الخــاص بالســيّد عــيل ســكوري 
ــتقلة  ــة املس ــلطة الوطني ــل الس ــن قب ــتوري م ــس الدس ــة للمجل ــة العام ــدى األمان ــودع ل وامل

ــم 15، ــخ 03 نوفمــرب ســنة 2019، تحــت رق ــات بتاري لالنتخاب
- وبعــد االطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجـــلس الدســتوري بتاريـــــخ 
03 نوفمــرب ســنة 2019 واملســجلة تحــت رقــم 02، مــن طــرف الســيّد عــيل ســكوري، واملتعلقــة 

برفــض ترشــحه النتخــاب لرئاســة الجمهوريــة،
- وبعد التحقيق،

- وبعد االستامع إىل العضو املقرر،
- وبعد املداولة،

يف الشكل:
- اعتبــارا أن الطعــن جــاء مســتوفيا للــرشوط القانونيــة املنصــوص عليهــا يف املادة 141 مــن القانون 
العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل واملتمــم، واملــادة 49 مــن النظــام املحــدد لقواعــد 

عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل واملتمم،
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يف املوضوع:
- اعتبــارا أن القــرار الصــادر عــن الســلطة الوطنيــة املســتقلة لالنتخابــات، املــؤرخ يف أول نوفمــرب 
ســنة 2019 ، قــىض برفــض ترشــح الســيّد عــيل ســكوري النتخــاب لرئاســة الجمهوريــة، بســبب 
عــدم بلــوغ الحــد األدىن مــن التوقيعــات املطلوبــة قانونــا، كونــه مل يقــدم ســوى 1612 توقيعــا 

للناخبــني منهــا 1538 توقيعــا صحيحــا،
ــتقلة  ــة املس ــلطة الوطني ــرف الس ــن ط ــة م ــتامرات املودع ــاميل لالس ــدد اإلج ــارا أن الع - واعتب

ــة، ــا فارغ ــي كله ــع، والباق ــو 2614 توقي ــن ه ــل الطاع ــن قب ــة م ــات واملقدم لالنتخاب
- واعتبــارا أنــه وبعــد التحقيــق، ثبــت أن الطاعــن قــدم 1996 اســتامرة صحيحــة وتــم رفــض 618 
اســتامرة أخــرى لعــدم اســتيفائها الــرشوط القانونيــة والتنظيميــة، وبذلــك مل يبلــغ الحــد األدىن 
املنصــوص عليــه يف املــادة 142 مــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات رقــم 16-10، 
ــع فــردي عــىل األقــل  املعــدل واملتمــم، املذكــور أعــاله، التــي تســتوجب تقديــم 50.000 توقي

لناخبــني مســجلني يف قامئــة انتخابيــة، مــام يســتوجب رفــض الطعــن لعــدم تأسيســه.
لهذه األسبـاب

يقرر ما يأيت:
يف الشكل:

- قبول الطعن
يف املوضوع:

- رفض الطعن لعدم التأسيس.
- يبلغ هذا القرار إىل الطاعن.

ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
ــام  ــع األول ع ــخ 7 و8 و9 و10 و11 و12 ربي ــاته بتاري ــتوري يف جلس ــس الدس ــداول املجل ــذا ت به

ــنة 2019 ــرب س ــق 4 و5 و6 و7 و8 و9 نوفم 1441 املواف
رئيس املجلس الدستوري

كامل فنيش
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قرار رقم 29/ق. م د/19 مؤرخ يف 12 ربيع األول عام 1441 املوافق 9 نوفمرب سنة 2019
إّن املجلس الدستوري،

-  بناء عىل الدستور،
-  ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 16 – 10 املــؤرخ يف 22 ذي القعــدة عــام 1437 املوافــق 25 
ــات، املعــدل واملتمــم، الســيام املــواد 136 و139  ــق بنظــام االنتخاب غشــت ســنة 2016 واملتعل

ــه، ــة) من ــان األوىل والثاني و140 و141 و142 و143 (الفقرت
-  ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 7 رمضــان عــام 1440 املوافــق 12 مايــو ســنة 2019 واملحــدد لقواعد 

عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل واملتمــم، الســيّام املــواد 48 و49 و50 (الفقــرة األوىل) منه،
-  ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 245-19 املــؤرخ يف 15 محــرم عــام 1441 املوافــق 15 ســبتمرب 

ســنة 2019 واملتضمــن اســتدعاء الهيئــة االنتخابيــة النتخــاب رئيــس الجمهوريــة،
-  ومبقتــىض قــرار الســلطة الوطنيــة املســتقلة لالنتخابــات املــؤرخ يف 13 صفــر عــام 1441 املوافــق 
12 أكتوبــر ســنة 2019 الــذي يعــدل ويتمــم القــرار املــؤرخ يف 18 محــرم عــام 1441 املوافــق 
ــح  ــة لصال ــات الفردي ــاب التوقيع ــراءات اكتت ــد إج ــن تحدي ــنة 2019 و املتضم ــبتمرب س 18 س

املرتشــحني النتخابــات رئاســة الجمهوريــة والتصديــق عليهــا،
ــم 12/  ــات رق ــتقلة لالنتخاب ــة املس ــلطة الوطني ــن الس ــادر ع ــرار الص ــىل الق ــالع ع ــد االط -  وبع
س.و.م.إ / 19 املــؤرخ يف 4 ربيــع األول عــام 1441 املوافــق أول نوفمــرب ســنة 2019، واملتضمــن 

رفــض ترشــح الســيّد عبــد الحكيــم حــامدي النتخــاب لرئاســة الجمهوريــة،
-  وبعــد االطــالع عــىل ملــف الرتشــح النتخــاب لرئاســة الجمهوريــة الخــاص بالســيّد عبــد الحكيــم 
ــة  ــلطة الوطني ــل الس ــن قب ــتوري م ــس الدس ــة للمجل ــة العام ــدى األمان ــودع ل ــامدي، وامل ح

ــم 07، ــخ 03 نوفمــرب ســنة 2019 تحــت رق ــات بتاري املســتقلة لالنتخاب
ــخ 03  ــتوري بتاري ــس الدس ــط املجل ــة ضب ــدى كتاب ــة ل ــة املودع ــىل العريض ــالع ع ــد االط -  وبع
نوفمــرب ســنة 2019 تحــت رقــم 03، مــن طــرف الســيّد عبــد الحكيــم حــامدي والتــي يطعــن 

ــة، ــرار رفــض ترشــحه النتخــاب لرئاســة الجمهوري ــا يف ق مــن خالله
-  وبعد التحقيق،

-  وبعد االستامع إىل العضو املقرر،
-  وبعد املداولة،

يف الشكل:
ــن  ــادة 141 م ــا يف امل ــوص عليه ــة املنص ــرشوط القانوني ــتوفيا لل ــاء مس ــن ج ــارا أن الطع -  اعتب
القانــون العضــوي رقــم 10-16 املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل واملتمــم، واملــادة 49 مــن 

النظــام املحــدد لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل واملتمــم، 
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   يف املوضوع:
ــه عــىل  ــات أّسســت قــرار الرفــض املطعــون في ــة املســتقلة لالنتخاب ــارا أن الســلطة الوطني - اعتب
كــون ملــف املرتشــح الســيّد عبــد الحكيــم حــامدي مل يتضمــن الوثيقــة رقــم 19 املنصــوص عليهــا 
يف املــادة 139 مــن القانــون العضــوي رقــم 10-16 املــؤرخ يف22 ذي القعــدة 1437 املوافــق 25 
غشــت ســنة 2016 واملتعلــق بنظــام االنتخابــات املعــدل واملتمــم، وعــىل أن الواليــات التــي قــدم 
فيهــا الحــد األدىن 1200 توقيعــا كان عــىل مســتوى 22 واليــة فقــط وبذلــك مل يبلــغ الحــد األدىن 
ــق  ــون العضــوي املتعل ــامدة 142 مــن القان ــا لل ــة طبق مــن التوقيعــات عــىل مســتوى 25 والي

بنظــام االنتخابــات، املعــدل واملتمــم، املذكــور أعــاله،
ــه  ــل يف حصول ــه يتمث ــدا يف طعن ــا وحي ــري وجه ــم حــامدي يث ــد الحكي ــن عب ــارا أن الطاع - واعتب
عــىل العــدد األدىن مــن التوقيعــات املطلوبــة يف املــادة 142 مــن القانــون العضــوي رقــم 16-10 
ــة مــن  ــات املعــدل واملتمــم و املذكــور أعــاله، عــرب أكــرث مــن 39 والي املتعلــق بنظــام االنتخاب

واليــات الوطــن،
- واعتبــارا أن املــادة 142 املذكــورة أعــاله توجــب عــىل املرتشــح أن يقــدم قامئــة تتضمــن 50.000 
ــة، ويجــب أن تجمــع عــرب 25  ــع فــردي، عــىل األقــل، لناخبــني مســجلني يف قامئــة انتخابي توقي
واليــة، عــىل األقــل. وينبغــي اال يقــل العــدد األدىن مــن التوقيعــات املطلوبــة يف كل واليــة مــن 

الواليــات املقصــودة عــن 1200 توقيــع،
ــة لالســتامرات املودعــة مــن طــرف الســلطة  ــة واإللكرتوني ــة اليدوي ــه وبعــد املراقب ــارا أن - واعتب
ــد  ــة العامــة للمجلــس الدســتوري، تبــني ان الطاعــن عب ــات باألمان ــة املســتقلة لالنتخاب الوطني
الحكيــم حــامدي أودع 62092 اســتامرة موقعــة مــن طــرف ناخبــني مســجلني يف قامئــة انتخابيــة 
منهــا 4271 اســتامرة مرفوضــة لعــدم اســتيفائها الــرشوط القانونيــة والتنظيميــة و57821 
اســتامرة مقبولــة وموزعــة عــىل 39 واليــة غــري أن عــدد الواليــات التــي بلــغ فيهــا الحــد األدىن 

ــا (وهــو 1200 توقيــع) هــو 23 واليــة فقــط. املطلــوب قانون
ــة املنصــوص عليهــا يف  ــارا أن الطاعــن مل يســتوف الحــد األدىن مــن التوقيعــات يف 25 والي - واعتب
القانــون العضــوي رقــم 10-16 املتعلــق بنظــام االنتخابــات املعــدل واملتمــم و املذكــور أعــاله، 

مــام يجعــل الطعــن مرفوضــا لعــدم التأســيس.
لهذه األسباب:

يقرر ما يأيت:
يف الشكل:

- قبول الطعن
 يف املوضوع:
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- رفض الطعن لعدم التأسيس.
- يبلغ هذا القرار إىل الطاعن.

ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
ــام  ــع األول ع ــخ 7 و8 و9 و10 و11 و12 ربي ــاته بتاري ــتوري يف جلس ــس الدس ــداول املجل ــذا ت به

ــنة 2019 ــرب س ــق 4 و5 و6 و7 و8 و9 نوفم 1441 املواف
قرار رقم 30/ق. م د/19 مؤرخ يف 12 ربيع األول عام 1441 املوافق 9 نوفمرب سنة 2019

 إّن املجلس الدستوري،
-   بناء عىل الدستور،

-   ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 16 – 10 املــؤرخ يف 22 ذي القعــدة عــام 1437 املوافــق 25 
ــات، املعــدل واملتمــم، الســيام املــواد 136 و139  ــق بنظــام االنتخاب غشــت ســنة 2016 واملتعل

ــه، ــة) من ــان األوىل والثاني و140 و141 و142 و143 (الفقرت
-   ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 7 رمضــان عــام 1440 املوافــق 12 مايو ســنة 2019 واملحــدد لقواعد 

عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل واملتمم، الســيّام املــواد 48 و49 و50 (الفقــرة األوىل) منه،
-   ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 245-19 املــؤرخ يف 15 محــرم عــام 1441 املوافــق 15 ســبتمرب 

ســنة 2019 واملتضمــن اســتدعاء الهيئــة االنتخابيــة النتخــاب رئيــس الجمهوريــة،
-   ومبقتــىض قــرار الســلطة الوطنيــة املســتقلة لالنتخابــات املــؤرخ يف 13 صفــر عــام 1441 املوافــق 
12 أكتوبــر ســنة 2019 الــذي يعــدل ويتمــم القــرار املــؤرخ يف 18 محــرم عــام 1441 املوافــق 
ــح  ــة لصال ــات الفردي ــاب التوقيع ــراءات اكتت ــد إج ــن تحدي ــنة 2019 و املتضم ــبتمرب س 18 س

املرتشــحني النتخابــات رئاســة الجمهوريــة والتصديــق عليهــا،
ــم 15/  ــات رق ــة املســتقلة لالنتخاب ــرار الصــادر عــن الســلطة الوطني ــد االطــالع عــىل الق -   وبع
س.و.م.إ / 19 املــؤرخ يف 4 ربيــع األول عــام 1441 املوافــق أول نوفمــرب ســنة 2019، واملتضمــن 

رفــض ترشــح الســيد نــوي خــريش النتخــاب لرئاســة الجمهوريــة،
-   وبعــد االطــالع عــىل ملــف الرتشــح النتخــاب لرئاســة الجمهوريــة الخــاص بالســيد نــوي خــريش، 
ــتقلة  ــة املس ــلطة الوطني ــل الس ــن قب ــتوري م ــس الدس ــة للمجل ــة العام ــدى األمان ــودع ل وامل

ــات بتاريــخ03 نوفمــرب ســنة 2019 تحــت رقــم 06، لالنتخاب
ــخ 04  ــس الدســتوري بتاري ــط املجل ــة ضب ــدى كتاب ــة ل ــد االطــالع عــىل العريضــة املودع -   وبع
نوفمــرب ســنة 2019 تحــت رقــم 04، مــن طــرف الســيّد صــالح الديــن باليــيل بصفتــه مفوضــا 
مــن طــرف الســيّد نــوي خــريش والتــي مــن خاللهــا يطعــن يف قــرار رفــض ترشــحه النتخــاب 

ــة، لرئاســة الجمهوري
-   وبعد التحقيق،



139

سنة 2019

-   وبعد االستامع إىل العضو املقرر،
-   وبعد املداولة،

يف الشكل:
-   اعتبــارا أن الطعــن جــاء مســتوفيا للــرشوط القانونيــة املنصــوص عليهــا يف املــادة 141 (الفقــرة 
2) مــن القانــون العضــوي املتعلــق رقــم 10-16 بنظــام االنتخابــات، املعــدل واملتمــم، واملــادة 49 

مــن النظــام املحــدد لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل واملتمــم، 
يف املوضوع:

-  اعتبــارا أن القــرار الصــادر عــن الســلطة الوطنيــة املســتقلة لالنتخابــات القــايض برفــض ترشــح 
ــا  ــني خالف ــع لناخب ــوى 49028 توقي ــدم س ــري مل يق ــذا األخ ــبب أن ه ــريش بس ــوي خ ــيّد ن الس
ــد  ــغ الح ــه بل ــة وأن ــتامرة صحيح ــا 22208 اس ــداع منه ــد اإلي ــه عن ــرصح ب ــدد 65000 امل للع
املطلــوب قانونــا مــن حيــث عــدد التوقيعــات يف 04 واليــات فقــط، وهــو بذلــك مل يبلــغ الحــد 
األدىن مــن التوقيعــات املحــدد باملــادة 142 مــن القانــون العضــوي رقــم 10-16 املتعلــق بنظــام 

االنتخابــات املعــدل واملتمــم، املذكــور أعــاله،
-  اعتبــارا أن الطاعــن يدعــي يف عريضتــه أنــه قــدم أمــام الســلطة الوطنيــة املســتقلة لالنتخابــات 
مــا يفــوق 56000 اســتامرة منهــا 34000 اســتامرة تــم التأكــد مــن عــدم تكرارهــا، وموزعــة عــىل 
ــواردة يف  ــوين، كــام يدعــي أن االســتامرات األخــرى ال ــا الحــد القان ــي اكتمــل فيه ــة الت 19 والي

األيــام األخــرية قــد تكــون محــل تكــرار بســبب عــدم مراقبتهــا بفعــل االســتعجال،
-  واعتبــارا أن املــادة 142 مــن القانــون العضــوي رقــم 10-16 املتعلــق بنظــام االنتخابــات املعــدل 
واملتمــم، املذكــور أعــاله، تشــرتط عــىل املرتشــح أن يقــدم قامئــة تتضمــن 50000 توقيــع فــردي، 
عــىل األقــل، لناخبــني مســجلني يف قامئــة انتخابيــة، ويجــب أن تجمــع عــرب 25 واليــة عــىل األقــل 
وينبغــي أال يقــل العــدد األدىن مــن التوقيعــات املطلوبــة يف كل واليــة مــن الواليــات املقصــودة 

عــن 1200 توقيــع،
-  واعتبــارا أنــه وبعــد التحقيــق واملراقبــة، تبــني أن عــدد االســتامرات املقدمــة فعــال مــن طــرف 
الطاعــن هــو 54385 اســتامرة مــن بينهــا 21952 صحيحــة و 32433 ملغــاة منهــا: 26670 
بســبب التكــرار و 5763 لعــدم اســتيفائها الــرشوط القانونيــة والتنظيميــة. وبالتــايل فــإن الطاعن 
مل يبلــغ الحــد األدىن مــن التوقيعــات املحــدد باملــادة 142 مــن القانــون العضــوي رقــم 16-10 
املتعلــق بنظــام االنتخابــات املعــدل واملتمــم و املذكــور أعــاله، مــام يســتوجب رفــض الطعــن 

لعــدم التأســيس.
لهذه األسباب:

يقرر ما يأيت:
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يف الشكل:
-  قبول الطعن.

يف املوضوع:
-  رفض الطعن لعدم التأسيس.
-  يبلغ هذا القرار إىل الطاعن.

ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
ــام  ــع األول ع ــخ 7 و8 و9 و10 و11 و12 ربي ــاته بتاري ــتوري يف جلس ــس الدس ــداول املجل ــذا ت به

ــنة 2019 ــرب س ــق 4 و5 و6 و7 و8 و9 نوفم 1441 املواف
رئيس املجلس الدستوري

كامل فنيش
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قــرار رقم 31 / ق. م د / 19 مؤرخ يف 12 ربيع األول عام 1441 املوافق 9 نوفمرب سنة 2019
إّن املجلس الدستوري،
-   بناء عىل الدستور،

ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 امل ــون العضــوي رق ــىض القان -   ومبقت
غشــت ســنة 2016 واملتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل واملتمــم، ال ســيام املــواد 136، 139، 

ــه، ــة) من ــان األوىل والثاني 140، 141، 142، 143 (الفقرت
ــدد  ــنة 2019 واملح ــو س ــق 12 ماي ــام 1440 املواف ــان ع ــؤرخ يف 7 رمض ــام املـ ــىض النظـ -  ومبقت
لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل واملتمــم، ال ســيام املــواد 48 و  49 و 50 (الفقــرة 

ــه، األوىل) من
-  ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 245-19 املــؤرخ يف 15 محــرم عــام 1441 املوافــق 15 ســبتمرب 

ســنة 2019 واملتضمــن اســتدعاء الهيئــة االنتخابيــة النتخــاب رئيــس الجمهوريــة،
-  ومبقتــىض قــرار الســلطة الوطنيــة املســتقلة ملراقبــة االنتخابــات، املــؤرخ يف 13صفــر عــام 1441 
املوافــق 12 أكتوبــر ســنة 2019 املعــدل واملتمــم للقــرار املــؤرخ يف 18 محــرم عــام 1441 املوافــق 
ــح  ــة لصال ــات الفردي ــاب التوقيع ــراءات اكتت ــد إج ــن تحدي ــنة 2019، و املتضم ــبتمرب س 18 س

املرتشــحني النتخابــات رئاســة الجمهوريــة والتصديــق عليهــا،
ــم 21/  ــات رق ــتقلة لالنتخاب ــة املس ــلطة الوطني ــن الس ــادر ع ــرار الص ــىل الق ــالع ع ــد االط - وبع
س.و.م.إ/19 املـــؤرخ يف 4 ربيــع األول عــام 1441 املوافــق أول نوفمــرب ســنة 2019 واملتضمــن 

ــة، ــف لالنتخــاب لرئاســة الجمهوري ــض ترشــح الســيد محمــد ضي رف
- وبعــد االطــالع عــىل ملــف التـــرشح النتخــاب رئيــس الجمهوريــة الخاص بالســيّد محمــــد ضيف، 
ــتقلة  ــة املس ــلطة الوطني ــل الس ــن قب ــتوري م ــس الدس ــة للمجل ــة العام ــدى األمان ــودع ل وامل

لالنتخابــات بتاريــخ 03 نوفمــرب ســنة 2019 تحــت رقــم 12،
- وبعــد االطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري بتاريــخ 
04 نوفمــرب ســنة 2019 عــىل الســاعة منتصــف النهــار و50 دقيقــة واملســجلة تحــت رقــم 05، 
املقدمــة مــن طــرف املرتشــح محمــــد ضيــف رئيــس حــزب الوحــدة الوطنيــة والتنميــة، والتــي 

يطعــن مــن خاللهــا يف رفــض ترشــحه النتخــاب لرئاســة الجمهوريــة، 
- وبعد التحقيق،

-  وبعد االستامع إىل العضو املقرر،
-  وبعد املداولة،

يف الشكل:
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- اعتبــارا أن الطعــن جــاء مســتوفيا للــرشوط القانونيــة املنصــوص عليهــا يف املــادة 141 (الفقــرة 2) 
مــن القانــون العضــوي رقــم 10-16 املــؤرخ يف 22 ذي القعــدة عــام 1437 املوافــق 25 غشــت 
ــن النظــام املحــدد  ــادة 49 م ــم، وامل ــات، املعــدل واملتم ــق بنظــام االنتخاب ســنة 2016 واملتعل

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل واملتمــم،
يف املوضوع:

-   اعتبــارا أن قــرار رفــض الســلطة الوطنيــة املســتقلة لالنتخابــات ترشــح الســيّد محمــد ضيــف 
ــدد  ــا لع ــني خالف ــع لناخب ــدم 36518 توقي ــه ق ــاس أن ــىل أس ــة، ع ــة الجمهوري ــاب لرئاس النتخ
ــات  ــن التوقيع ــد األدىن م ــغ الح ــك مل يبل ــو بذل ــداع، فه ــد اإلي ــه عن ــرصح ب ــع امل 50000 توقي
ــم،  ــدل واملتم ــات املع ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــن القان ــادة 142 م ــددة بامل املح

ــور أعــاله،  املذك
-  واعتبــارا أن الطاعــن يثيـــر يف عريضتــه وجهــا وحيــدا مفــاده أنــه أودع النصــاب املنصــوص عليــه 
ــام  ــح الوضــع يف صحــة األرق ــادة النظــر وتصحي ــع، ويلتمــس إع ــن اســتامرات التوقي ــا م قانون
املودعــة لــدى الســلطة الوطنيــة املســتقلة لالنتخابــات املتعلقــة باســتامرات التوقيــع، وإلغــاء 
قــرار رفــض الرتشــح   الصــادر عــن الســلطة الوطنيــة املســتقلة لالنتخابــات والتصــدي مــن جديد  

بإعــادة إدراج اســمه ضمــن األســامء املرتشــحة لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة طبقــا للقانــون،
ــارا أنــه طبقــا ألحــكام املــادة 142 مــن القانــون العضــوي رقــم 10-16 املتعلــق بنظــام  -   واعتب
ــن  ــة تتضم ــدم قامئ ــح أن يق ــىل املرتش ــب ع ــاله، يج ــور أع ــم، املذك ــدل واملتم ــات املع االنتخاب
50000 توقيــع فــردي، عــىل األقــل، لناخبــني مســجلني يف قامئــة انتخابيــة، ويجــب أن تجمــع عــرب 
25 واليــة، عــىل األقــل، وينبغــي االّ يقــل العــدد األدىن مــن التوقيعــات املطلوبــة يف كل واليــة 

مــن الواليــات املقصــودة عــن 1200 توقيــع، 
-     و اعتبــارا أنــه بعــد التحقيــق واملراقبــة يف ملــف الرتشــح للســيّد محمـــد ضيـــف املــودع مــن 
ــس الدســتوري،  ــة   للمجل ــة العام ــدى األمان ــات ل ــة املســتقلة لالنتخاب طــرف الســلطة الوطني
تبــني أنــه قــدم فعـــليا 35771 توقيعــا لناخبــني مســجلني يف قامئــة انتخابيــة، ألغــي منهــا 7523 
اســتامرة توقيــع لعــدم اســتيفاءها الــرشوط القانونيــة والتنظيميــة، وتــم قبــول 28248 اســتامرة 
ــد  ــتوف رشط الح ــف مل يس ــد ضي ــيّد محمــ ــف الس ــإن مل ــه ف ــط ، وعلي ــة فق ــع صحيح توقي
األدىن الســتامرات التوقيــع الصحيحــة املحــدد يف القانــون العضــوي رقــم 10-16 املتعلــق بنظــام 

االنتخابــات، املذكــور أعــاله، وبالتــايل فــإن الطعــن غــري مؤســس.
لهذه األسبـاب 
يـقـرر ما يأيت:

يف الشكــل:
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-  قبول الطعن.
يف املوضوع:

-  رفض الطعن لعدم التأسيس. 
-  يبلغ هذا القرار إىل الطاعن.

- ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
ــام  ــع األول ع ــخ 7 و8 و9 و10 و11 و12 ربي ــاته بتاري ــتوري يف جلس ــس الدس ــداول املجل ــذا ت به

ــنة 2019 ــرب س ــق 4 و5 و6 و7 و8 و9 نوفم 1441 املواف
رئيس املجلس الدستوري

كامل فنيش
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قرار رقم 32/ق.م د/19 مؤرخ يف 12 ربيع األول عام 1441 املوافق 9 نوفمرب سنة 2019
 إّن املجلس الدستوري،

-بناء عىل الدستور، 
ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 16 – 10 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان -ومبقت
ــات، املعــدل واملتمــم، الســيام املــواد 136 و139  ــق بنظــام االنتخاب غشــت ســنة 2016 واملتعل

ــه، ــة) من ــان األوىل والثاني و140 و141 و142 و143 (الفقرت
-ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 7 رمضــان عــام 1440 املوافــق 12 مايــو ســنة 2019 واملحــدد لقواعــد 

عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل واملتمــم، الســيّام املــواد 48 و49 و50 (الفقــرة األوىل) منــه،
- ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 245-19 املــؤرخ يف 15 محــرم عــام 1441 املوافــق 15 ســبتمرب 

ســنة 2019 واملتضمــن اســتدعاء الهيئــة االنتخابيــة النتخــاب رئيــس الجمهوريــة،
 - ومبقتــىض قــرار الســلطة الوطنيــة املســتقلة لالنتخابــات املــؤرخ يف 13 صفــر عــام 1441 املوافــق 
12 أكتوبــر ســنة 2019 الــذي يعــدل ويتمــم القــرار املــؤرخ يف 18 محــرم عــام 1441 املوافــق 18 
ســبتمرب ســنة 2019 املتضمــن تحديــد إجــراءات اكتتــاب التوقيعــات الفرديــة لصالــح املرتشــحني 

النتخابــات رئاســة الجمهوريــة والتصديــق عليهــا،
-وبعــد االطــالع عــىل القــرار الصــادر عــن الســلطة الوطنيــة املســتقلة لالنتخابــات رقــم 
ــن  ــنة 2019 واملتضم ــرب س ــق أول نوفم ــع األول 1441 املواف ــؤرخ يف 4 ربي 18/س.و.م.إ/19 امل

رفــض ترشــح الســيّد محمــد بوعوينــة النتخــاب لرئاســة الجمهوريــة،
ــد  ــيّد محم ــاص بالس ــة الخ ــس الجمهوري ــاب رئي ــح لالنتخ ــف الرتش ــىل مل ــالع ع ــد االط - وبع
ــة  ــلطة الوطني ــل الس ــن قب ــتوري م ــس الدس ــة للمجل ــة العام ــدى األمان ــودع ل ــة، وامل بوعوين

املســتقلة لالنتخابــات بتاريــخ 03 نوفمــرب 2019 تحــت رقــم 21،
ــخ 04  ــتوري بتاري ــس الدس ــط املجل ــة ضب ــدى كتاب ــة ل ــة املودع ــىل العريض ــالع ع ــد االط  - وبع
نوفمــرب ســنة 2019 تحــت رقــم 06، مــن طــرف الســيّد بوعوينــة محمــد والــذي يطعــن مــن 

ــة، ــض ترشــحه النتخــاب لرئاســة الجمهوري ــرار رف ــا يف ق خالله
 -وبعد التحقيق،

- وبعد االستامع إىل العضو املقرر،
- وبعد املداولة،

يف الشكل:
ــن  ــادة 141 م ــا يف امل ــوص عليه ــة املنص ــرشوط القانوني ــتوفيا لل ــاء مس ــن ج ــارا أن الطع - اعتب
القانــون العضــوي رقــم 10-16  املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل و املتمــم، واملــادة 49 مــن 

النظــام املحــدد لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل واملتمــم، 
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يف املوضوع: 
- اعتبــارا أن الطاعــن محمــد بوعوينــة ينــازع يف القــرار الصــادر عــن الســلطة الوطنيــة املســتقلة 
ــي قــررت رفــض ترشــحه النتخــاب  ــات يف أول نوفمــرب ســنة 2019 تحــت رقــم 18 الت لالنتخاب
ــل، ال  ــري مكتم ــح غ ــف الرتش ــون مل ــنة 2019 ك ــمرب س ــرر يف 12 ديس ــة املق ــس الجمهوري رئي

ــا، ــة قانون ــع املطلوب ــق وال يتضمــن الحــد األدىن مــن اســتامرات التوقي ــة الوثائ يتضمــن كاف
 - واعتبــارا أن الطاعــن قــدم عريضــة ال تتضمــن أي وجــه لتأســيس طعنــه مكتفيــا بــرسد وقائــع 
عــن مســاره املهنــي وحياتــه الشــخصية وهــو يقــر أنــه قــدم 14000 اســتامرة توقيــع للناخبــني 
ــل وأرسار  ــوءة بأم ــا ممل ــا أنه ــة مدعي ــا فارغ ــي كله ــا والباق ــادق عليه ــتامرة مص ــا 78 اس منه

الشــعب،
 - واعتبــارا أن معاينــة ملــف الطاعــن أثبتــت أنــه مل يقدم كافــة الوثائق التــي تفرضها أحــكام املادة 
139 مــن القانــون العضــوي رقــم 10-16 املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل واملتمــم، كــون 
امللــف تنقصــه الوثائــق التاليــة: (ترصيــح بالــرشف يشــهد مبوجبــه أن املعنــي يتمتــع بالجنســية 
الجزائريــة فقــط دون ســواها، ترصيــح بالــرشف بــأن املعنــي يديــن باإلســالم، ترصيــح بالــرشف 
يشــهد عـــــىل متتــع زوج املعنـــــي بالجنســية الجزائريــة فقــط،، شــهادة الجنســية األصليــة ألم 
املعنــي، ترصيــح باإلقامــة ملــدة 10 ســنوات بالجزائــر عــىل األقــل، ترصيــح باملمتلــكات، شــهادة 

تثبــت عــدم تــورط أبــوي املرتشــح يف أعــامل ضــد ثــورة أول نوفمــرب 1954، تعهــد كتــايب)،
- واعتبــارا أن املــادة 142 مــن القانــون العضــوي رقــم 10-16 املتعلــق بنظــام االنتخابــات املعــدل 
ــة أن يقــدم قامئــة  واملتمــم، املذكــور أعــاله، توجــب عــىل املرتشــح النتخــاب رئيــس الجمهوري
تتضمــن خمســني ألــف (50.000) توقيــع فــردي عــىل األقــل لناخبــني مســجلني يف قامئــة انتخابية 
وأن تجمــع عــرب 25 واليــة عــىل األقــل وينبغــي أال يقــل العــدد األدىن مــن التوقيعــات املطلوبــة 

يف كل واليــة مــن الواليــات املقصــودة عــن 1200 توقيــع، 
ــدا 78  ــة ع ــا فارغ ــع كله ــتامرات توقي ــن اس ــم الطاع ــت تقدي ــف أثبت ــة املل ــارا أن معاين - واعتب
اســتامرة مصــادق عليهــا، ولذلــك مل يبلــغ الحــد األدىن املطلــوب قانونــا مبوجــب املــادة 142 مــن 

القانــون العضــوي رقــم 10-16 املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل واملتمــم، 
 -واعتبارا ملا ورد أعاله، فان الطاعن مل يقدم ما يربر طعنه وهو بذلك غري مؤسس.

 لهـذه األسبـاب
يقــرر ما يأيت:

يف الشكل:
- قبول الطعن.
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 يف املوضوع:
 - رفض الطعن لعدم التأسيس.

يبلغ هذا القرار إىل الطاعن.
ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية.

ــام  ــع األول ع ــخ 7 و8 و9 و10 و11 و12 ربي ــاته بتاري ــتوري يف جلس ــس الدس ــداول املجل ــذا ت به
ــنة 2019. ــرب س ــق 4 و5 و6 و7 و8 و9 نوفم 1441 املواف

قرار رقم 33/ق.م د/19 مؤرخ يف 12 ربيع األول عام 1441 املوافق 9 نوفمرب سنة 2019
 إّن املجلس الدستوري،

-   بناء عىل الدستور،
-   ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 16 – 10 املــؤرخ يف 22 ذي القعــدة عــام 1437 املوافــق 25 
ــات، املعــدل واملتمــم، الســيام املــواد 136 و139  ــق بنظــام االنتخاب غشــت ســنة 2016 واملتعل

ــه، ــة) من ــان األوىل والثاني و140 و141 و142 و143 (الفقرت
-   ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 7 رمضــان عــام 1440 املوافــق 12 مايو ســنة 2019 واملحــدد لقواعد 

عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل واملتمم، الســيّام املــواد 48 و49 و50 (الفقــرة األوىل) منه،
-   ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 245-19 املــؤرخ يف 15 محــرم عــام 1441 املوافــق 15 ســبتمرب 

ســنة 2019 واملتضمــن اســتدعاء الهيئــة االنتخابيــة النتخــاب رئيــس الجمهوريــة،
-   ومبقتــىض قــرار الســلطة الوطنيــة املســتقلة لالنتخابــات املــؤرخ يف 13 صفــر عــام 1441 املوافــق 
12 أكتوبــر ســنة 2019 الــذي يعــدل ويتمــم القــرار املــؤرخ يف 18 محــرم عــام 1441 املوافــق 
ــح  ــة لصال ــات الفردي ــاب التوقيع ــراءات اكتت ــد إج ــن تحدي ــنة 2019 و املتضم ــبتمرب س 18 س

املرتشــحني النتخابــات رئاســة الجمهوريــة والتصديــق عليهــا،
ــم 20/  ــات رق ــة املســتقلة لالنتخاب ــرار الصــادر عــن الســلطة الوطني ــد االطــالع عــىل الق -   وبع
ــن  ــق أول نوفمــرب ســنة 2019 واملتضم ــام 1441 املواف ــع األول ع ــؤرخ يف 4 ربي س.و.م.إ/19 امل

ــة، ــادي لالنتخــاب لرئاســة الجمهوري ــاس العب رفــض ترشــح الســيّد بلعب
ــاس  ــة الخــاص بالســيّد بلعب ــس الجمهوري ــف الرتشــح لالنتخــاب رئي ــىل مل ــد االطــالع ع -   وبع
ــة  ــلطة الوطني ــل الس ــن قب ــتوري م ــس الدس ــة للمجل ــة العام ــدى األمان ــودع ل ــادي، وامل العب

ــم 20، ــت رق ــنة 2019 تح ــرب س ــخ 03 نوفم ــات بتاري ــتقلة لالنتخاب املس
ــخ 04  ــس الدســتوري بتاري ــط املجل ــة ضب ــدى كتاب ــة ل ــد االطــالع عــىل العريضــة املودع -   وبع
نوفمــرب ســنة 2019 املســجلة تحــت رقــم 07، مــن طــرف الســيّد بلعبــاس العبــادي والتــي يطعن 

مــن خاللهــا يف قــرار رفــض ترشــحه النتخــاب لرئاســة الجمهوريــة،
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-   وبعد التحقيق،
-   وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

-   وبعد املداولة،
يف الشكل:

ــن  ــادة 141 م ــا يف امل ــوص عليه ــة املنص ــرشوط القانوني ــتوفيا لل ــاء مس ــن ج ــارا أن الطع -   اعتب
القانــون العضــوي رقــم 10-16 املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل واملتمــم، واملــادة 49 مــن 

النظــام املحــدد لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل واملتمــم،    
 يف املوضوع:

-   اعتبــارا أن الطاعــن بلعبــاس العبــادي ينــازع يف قــرار الســلطة الوطنيــة املســتقلة لالنتخابــات 
ــا  ــوب إرفاقه ــق املطل ــتفائه كل الوثائ ــدم اس ــف ترشــحه، بســبب ع ــض مل ــاله لرف ــور أع املذك
مبلــف الرتشــح واملنصــوص عليهــا يف املــادة 139 (املطــات 10 – 11 – 12 – 19) مــن القانــون 
ــات املعــدل واملتمــم و املذكــور أعــاله، وعــدم  ــق بنظــام االنتخاب ــم 10-16 املتعل العضــوي رق

ــة، وجــود برنامــج املرتشــح وكــذا عــدم تقدميــه أي اســتامرة اكتتــاب للتوقيعــات الفردي
-   واعتبــارا أن الطاعــن مل يحــدد يف عريضتــه أســباب الطعــن يف قــرار الســلطة الوطنيــة املســتقلة 
لالنتخابــات برفــض ترشــحه، بــل صيغــت بعبــارات عامــة غــري دقيقــة تــرسد وقائــع وصعوبــات 
ــرار  ــذا الق ــا رفضــه له ــدا به ــات الرتشــح، مؤك ــداع ملف ــة إي ــات وظــروف مرحل ــع التوقيع جم

ومدعيــا بأنــه قــدم ملــف ترشــح كامــل الوثائــق غــري منقــوص.
-   واعتبــارا أن املــادة 139 مــن القانــون العضــوي رقــم 10-16 املتعلــق بنظــام االنتخابــات املعــدل 
واملتمــم، املذكــور أعــاله، أوجبــت عــىل املرتشــح فضــال عــن الــرشوط املحــددة يف املــادة 87 مــن 
الدســتور، أن يرفــق ملــف ترشــحه مبجموعــة مــن الوثائــق عنــد إيــداع ترصيحــه بالرتشــح لــدى 

الســلطة الوطنيــة املســتقلة لالنتخابــات،
ــة أو شــهادة  ــادي مل يُّضمــن ملــف ترشــحه شــهادة جامعي ــاس العب ــارا أن الطاعــن بلعب -   واعتب
ــورة أول نوفمــرب  ــه يف أعــامل ضــد ث ــورط أبوي ــت عــدم ت ــدم شــهادة تثب ــا، ومل يق ــة له معادل
1954، طبقــا للــامدة 139 يف مطتيهــا رقــم 12 و19 مــن القانــون العضــوي رقــم 10-16 املتعلــق 

بنظــام االنتخابــات املعــدل واملتمــم، املذكــور أعــاله،
-   واعتبــارا أن املــادة 142 مــن القانــون العضــوي رقــم 10-16 املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل 
ــع  ــف (50.000) توقي ــني أل ــن خمس ــة تتضم ــدم قامئ ــح، أن يق ــىل املرتش ــت ع ــم، أوجب واملتم
ــة  ــرب 25 والي ــع ع ــة، ويجــب أن تجم ــة انتخابي ــني مســجلني يف قامئ ــل، لناخب ــردي، عــىل األق ف
عــىل األقــل. وينبغــي أال يقــل العــدد األدىن مــن التوقيعــات املطلوبــة يف كل واليــة مــن الواليــات 

املقصــودة عــن 1200 توقيــع،
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ــة  ــات الفردي ــاب للتوقيع ــة اســتامرة إكتت ــدم أي ــادي مل يق ــاس العب ــن بلعب ــارا أن الطاع -   واعتب
املنصــوص عليهــا يف املــادة 142 مــن القانــون العضــوي رقــم 10-16 املتعلــق بنظــام االنتخابــات، 

املعــدل واملتمــم و املذكــور أعــاله، 
-   واعتبــارا ملــا ورد أعــاله، ثبــت أن الطاعــن قــدم ملــف ترشــح غــري كامــل مل يســتوف كل الوثائــق 
املطلوبــة قانونــا، ومل يقــدم أيــة اســتامرة توقيعــات فرديــة مــام يســتدعي رفــض الطعــن لعــدم 

لتأسيس. ا
لهذه األسباب:

يقرر ما يأيت:
يف الشكل:

-  قبول الطعن
يف املوضوع:

-  رفض الطعن لعدم التأسيس.
-  يبلغ هذا القرار إىل الطاعن.

ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
ــام  ــع األول ع ــخ 7 و8 و9 و10 و11 و12 ربي ــاته بتاري ــتوري يف جلس ــس الدس ــداول املجل ــذا ت به

ــنة 2019 ــرب س ــق 4 و5 و6 و7 و8 و9 نوفم 1441 املواف
رئيس املجلس الدستوري

كامل فنيش
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قرار رقم 34/ق.م د/19 مؤرخ يف 12 ربيع األول عام 1441 املوافق 9 نوفمرب سنة 2019
 إّن املجلس الدستوري،

-   بناء عىل الدستور،
-   ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 16 – 10 املــؤرخ يف 22 ذي القعــدة عــام 1437 املوافــق 25 
ــات، املعــدل واملتمــم، الســيام املــواد 136 و139  ــق بنظــام االنتخاب غشــت ســنة 2016 واملتعل

ــه، ــة) من ــان األوىل والثاني و140 و141 و142 و143 (الفقرت
-   ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 7 رمضــان عــام 1440 املوافــق 12 مايو ســنة 2019 واملحــدد لقواعد 

عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل واملتمم، الســيّام املــواد 48 و49 و50 (الفقــرة األوىل) منه،
-   ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 245-19 املــؤرخ يف 15 محــرم عــام 1441 املوافــق 15 ســبتمرب 

ســنة 2019 واملتضمــن اســتدعاء الهيئــة االنتخابيــة النتخــاب رئيــس الجمهوريــة،
-   ومبقتــىض قــرار الســلطة الوطنيــة املســتقلة لالنتخابــات املــؤرخ يف 13 صفــر عــام 1441 املوافــق 
12 أكتوبــر ســنة 2019 الــذي يعــدل ويتمــم القــرار املــؤرخ يف 18 محــرم عــام 1441 املوافــق 18 
ســبتمرب ســنة 2019 املتضمــن تحديــد إجــراءات اكتتــاب التوقيعــات الفرديــة لصالــح املرتشــحني 

النتخابــات رئاســة الجمهوريــة والتصديــق عليهــا،
-   وبعــد االطــالع عــىل القــرار الصــادر عــن الســلطة الوطنيــة املســتقلة لالنتخابــات تحــت رقــم 
ــن  ــنة 2019 واملتضم ــرب س ــق أول نوفم ــع األول 1441 املواف ــؤرخ يف 4 ربي 22/س.و.م.إ/19 وامل

رفــض ترشــح الســيّد فــارس مســدور النتخــاب لرئاســة الجمهوريــة،
ــارس  ــيّد ف ــاص بالس ــة الخ ــة الجمهوري ــاب لرئاس ــح النتخ ــف الرتش ــىل مل ــالع ع ــد االط -   وبع
ــة  ــلطة الوطني ــل الس ــن قب ــتوري م ــس الدس ــة للمجل ــة العام ــدى األمان ــودع ل ــدور، وامل مس

ــم 08، ــت رق ــنة 2019، تح ــرب س ــخ 03 نوفم ــتقلة لالنتخابــات بتاري املس
ــخ 04  ــس الدســتوري بتاري ــط املجل ــة ضب ــدى كتاب ــة ل ــد االطــالع عــىل العريضــة املودع -   وبع
ــن  ــن م ــي يطع ــارس مســدور والت ــيّد ف ــن طــرف الس ــم 08، م ــنة 2019 تحــت رق ــرب س نوفم

ــة، ــة الجمهوري ــاب لرئاس ــحه النتخ ــض ترش ــرار رف ــا يف ق خالله
 -   وبعد التحقيق،

-   وبعد االستامع إىل العضو املقرر،
-   وبعد املداولة،

 يف الشكل:
ــن  ــادة 141 م ــا يف امل ــوص عليه ــة املنص ــرشوط القانوني ــتوفيا لل ــاء مس ــن ج ــارا أن الطع  -  اعتب
القانــون العضــوي رقــم 10-16 املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل واملتمــم، واملــادة 49 مــن 

النظــام املحــدد لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل واملتمــم، 
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يف املوضوع:
 -  اعتبــارا أن الســلطة الوطنيــة املســتقلة لالنتخابــات أصــدرت قرارهــا برفــض ترشــح الســيّد فــارس 
مســدور النتخــاب لرئاســة الجمهوريــة، وذلــك بســبب تقدميــه 28821 توقيعــا لناخبــني خالفــا 
لعــدد 51128 توقيعــا املــرصح بــه عنــد اإليــداع، وأنــه بذلــك مل يبلغ الحــد األدىن مــن التوقيعات 
املحــددة باملــادة 142 مــن القانــون العضــوي رقــم 10-16 املتعلــق بنظــام االنتخابــات املعــدل 

واملتمــم و املذكــور أعــاله، 
- واعتبــارا أن الطاعــن يثــري وجهــا وحيــدا يف طعنــه، ذلــك أنــه يزعــم تحصلــه عــىل 51128 توقيعــا 
صحيحــا عــىل مســتوى 46 واليــة، وأنــه أودعهــا لــدى الســلطة الوطنيــة املســتقلة لالنتخابــات، 
وأّن هــذه األخــرية أحصــت يف قــرار رفــض ترشــحه28821 توقيعــا صحيحــا دون توضيــح أســباب 

رفــض باقــي التوقيعــات املقــدرة حســبه بـــ 22307،
- واعتبــارا أنــه وعنــد التحقيــق يف الوجــه املثــار مــن طــرف الطاعــن، تــم حســاب ومراقبــة العــدد 
ــات، واملودعــة  ــة املســتقلة لالنتخاب ــواردة مــن طــرف الســلطة الوطني اإلجــاميل لالســتامرات ال
باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري، تبــنيَّ أن الطاعــن أودع 31738 اســتامرة لتوقيــع ناخبــني 
فقــط، رفضــت منهــا 951 اســتامرة توقيــع لكونهــا غــري مطابقــة للــرشوط القانونيــة والتنظيميــة، 

وتــم منهــا إحصــاء 30787 اســتامرة توقيــع صحيحــة،
- واعتبــارا أن املــادة 142 مــن القانــون العضــوي رقــم 10-16 املتعلــق بنظــام االنتخابــات املعــدل   
واملتمــم واملذكــور أعــاله، أوجبــت عــىل املرتشــح أن يقــدم قامئــة تتضمــن 50000 توقيــع فــردي 
ــا 30787  ــن وعدده ــرف الطاع ــن ط ــة م ــة املقدم ــات الصحيح ــك فالتوقيع ــل، وبذل ــىل األق ع

توقيعــا مل تبلــغ الحــد األدىن املنصــوص عليــه قانونــا. 
ــداع  ــد إي ــكايف للتوقيعــات عن ــارس مســدور بتقدميــه العــدد ال ــارا أن ادعــاءات الســيّد ف - واعتب

ــه غــري مؤســس.                                                                                             ــك يكــون طعن ملــف ترشــحه، تبقــى مجــرد ترصيحــات، وبذل
لهذه األسباب:

يقرر ما يأيت:
يف الشكل:

-  قبول الطعن
يف املوضوع:

-  رفض الطعن لعدم التأسيس.
-  يبلغ هذا القرار إىل الطاعن.

ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
ــام  ــع األول ع ــخ 7 و8 و9 و10 و11 و12 ربي ــاته بتاري ــتوري يف جلس ــس الدس ــداول املجل ــذا ت به

ــنة 2019 ــرب س ــق 4 و5 و6 و7 و8 و9 نوفم 1441 املواف
رئيس املجلس الدستوري

كامل فنيش
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قرار رقم 35/ق.م د/19 مؤرخ يف 12 ربيع األول عام 1441 املوافق 9 نوفمرب سنة 2019
 إّن املجلس الدستوري،

-  بناء عىل الدستور،
-  ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 16 – 10 املــؤرخ يف 22 ذي القعــدة عــام 1437 املوافــق 25 
ــات، املعــدل واملتمــم، الســيام املــواد 136 و139  ــق بنظــام االنتخاب غشــت ســنة 2016 واملتعل

ــه، ــة) من ــان األوىل والثاني و140 و141 و142 و143 (الفقرت
-  ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 7 رمضــان عــام 1440 املوافــق 12 مايــو ســنة 2019 واملحــدد لقواعد 

عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل واملتمــم، الســيّام املــواد 48 و49 و50 (الفقــرة األوىل) منه،
-  ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 245-19 املــؤرخ يف 15 محــرم عــام 1441 املوافــق 15 ســبتمرب 

ســنة 2019 واملتضمــن اســتدعاء الهيئــة االنتخابيــة النتخــاب رئيــس الجمهوريــة،
-  ومبقتــىض قــرار الســلطة الوطنيــة املســتقلة لالنتخابــات املــؤرخ يف 13 صفــر عــام 1441 املوافــق 
ــق 18  ــام 1441 املواف ــرم ع ــؤرخ يف 18 مح ــرار امل ــم الق ــدل ويتم ــنة 2019 يع ــر س 12 أكتوب
ســبتمرب ســنة 2019 و املتضمــن تحديــد إجــراءات اكتتــاب التوقيعــات الفرديــة لصالح املرتشــحني 

النتخابــات رئاســة الجمهوريــة والتصديــق عليهــا،
ــم 16/  ــات رق ــتقلة لالنتخاب ــة املس ــلطة الوطني ــن الس ــادر ع ــرار الص ــىل الق ــالع ع ــد االط -  وبع
س.و.م.إ / 19 مــؤرخ يف 4 ربيــع األول عــام 1441 املوافــق أول نوفمــرب ســنة 2019، و املتضمــن 

رفــض ترشــح الســيّد رؤوف عايــب النتخــاب لرئاســة الجمهوريــة،
-  وبعــد االطــالع عــىل ملــف الرتشــح النتخــاب لرئاســة الجمهوريــة الخــاص بالســيّد رؤوف عايــب، 
ــتقلة  ــة املس ــلطة الوطني ــل الس ــن قب ــتوري م ــس الدس ــة للمجل ــة العام ــدى األمان ــودع ل وامل

ــخ 03 نوفمــرب ســنة 2019 تحــت رقــم 17، ــات بتاري لالنتخاب
ــخ 05  ــتوري بتاري ــس الدس ــط املجل ــة ضب ــدى كتاب ــة ل ــة املودع ــىل العريض ــالع ع ــد االط -  وبع
نوفمــرب ســنة 2019 تحــت رقــم 9، مــن طــرف الســيّد رؤوف عايــب والتــي يطعــن مــن خاللهــا 

يف قــرار رفــض ترشــحه النتخــاب لرئاســة الجمهوريــة،
 -  وبعد التحقيق،

-   وبعد االستامع إىل العضو املقرر،
-   وبعد املداولة،

 يف الشكل:
ــن  ــادة 141 م ــا يف امل ــوص عليه ــة املنص ــرشوط القانوني ــتوفيا لل ــاء مس ــن ج ــارا أن الطع -  اعتب
القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل واملتمــم، واملــادة 49 مــن النظــام املحدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل واملتمــم.
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 يف املوضوع:
- إعتبــارا أن القــرار الصــادر عــن الســلطة الوطنيــة املســتقلة لالنتخابــات املــؤرخ يف أول نوفمــرب 
ســنة 2019 تحــت رقــم 16/س.و.م.ا/19 واملتضمــن رفــض ترشــح الســيّد رؤوف عايــب النتخــاب 
ــدد  ــا لع ــني خالف ــا لناخب ــوى 391 توقيع ــدم س ــه مل يق ــبب أن ــك بس ــة، وذل ــة الجمهوري لرئاس
56.000 توقيــع املــرصح بــه عنــد اإليــداع، وأن عــدد التوقيعــات الصحيحــة املقدمــة هــو 382 
توقيعــا للناخبــني وبذلــك مل يبلــغ الحــد األدىن مــن التوقيعــات املحــدد باملــادة 142 مــن القانــون 

العضــوي رقــم 10-16 املتعلــق بنظــام االنتخابــات املعــدل واملتمــم، املذكــور أعــاله،
- واعتبــارا أن الطاعــن مل يقــدم يف عريضتــه أي وجــه لتأســيس طعنــه، بــل اكتفــى بانتقــاد تســيري 
الســلطة الوطنيــة املســتقلة لالنتخابــات، ومنهــا عــىل وجــه الخصوص الوســائل املاديــة والبرشية، 
ــات  ــب املندوبي ــدم تنصي ــس وع ــت وفاك ــف ثاب ــم هات ــىل رق ــا ع ــدم توفره ــا ع ــن ضمنه وم

الوالئيــة يف وقتهــا وعــدم ردهــا عــىل اإلخطــارات التــي يزعــم تقدميهــا لهــا،
ــه  ــني أن ــب، تب ــن رؤوف عاي ــرف الطاع ــن ط ــة م ــة املقدم ــة العريض ــد دراس ــه بع ــارا أن - واعتب
ــن التوقيعــات املحــدد  ــغ الحــد االدىن م ــذا مل يبل ــدم ســوى 382 اســتامرة صحيحــة، وبه مل يق
واملتمثــل يف 50.000 اســتامرة طبقــا للــامدة 142 مــن القانــون العضــوي املتعلــق رقــم 16-10 
بنظــام االنتخابــات املعــدل واملتمــم و املذكــور أعــاله، مــام يســتوجب الترصيــح بعــدم التأســيس.

 لهذه األسباب:
يقرر ما يأيت:

يف الشكل:
-  قبول الطعن

يف املوضوع:
- رفض الطعن لعدم التأسيس.
- يبلغ هذا القرار إىل الطاعن.

ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
ــام  ــع األول ع ــخ 7 و8 و9 و10 و11 و12 ربي ــاته بتاري ــتوري يف جلس ــس الدس ــداول املجل ــذا ت به

ــنة 2019 ــرب س ــق 4 و5 و6 و7 و8 و9 نوفم 1441 املواف
رئيس املجلس الدستوري

كامل فنيش
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سنة 1997
إعالن رقم 02 /إ / م.د / 97 مؤرخ يف 27 شعبان عام 1418   املــــوافــــق 27 ديسمرب سنة 

1997، يتعلق بنتائج انتخاب أعضاء مجلس األمة املنتخبني.
إن املجلس الدستوري، 

  - بناء عىل الّدستور، السيام املواد 98 ، 101 ، 102 و 163 الفقرة الثانية منه، 
  - ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 5 محــرم عــام 1410 املوافــق 7 غشــت ســنة 1989 الــذي يحــدد 

إجــراءات عمــل املجلــس الّدســتوري، املعــّدل واملتّمــم، 
ــارس ســنة 1997  ــق 6 م ــام 1417 املواف ــؤرخ يف 27 شــوال ع ــم 07-97 امل ــر رق ــىض األم   - ومبقت
ــواد 122 ، 123 ، 124،  ــات، الســيام   امل ــق بنظــام االنتخاب ــون العضــوي املتعل واملتضمــن القان

144 ، 146 ، 147 ، 148 و 149 منــه، 
 - ومبقتــىض األمــر رقــم 08-97 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 الــذي 

يحــّدد الّدوائــر االنتخابيــة وعــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملان، 
ــت  ــق 7 غش ــام 1410 املواف ــرم ع ــؤرخ يف 5 مح ــم 143-89 امل ــايس رق ــوم الرئ ــىض املرس  - ومبقت
ســنة 1989 واملتعلــق بالقواعــد الخاصــة بتنظيــم املجلــس الدســتوري والقانــون األســايس لبعــض 

موظفيــه، 
- ومبقتــىض املرســوم الرّئــايس رقــم 410-97 املــؤّرخ يف 8 رجــب عــام 1418 املوافــق 9 نوفمــرب ســنة 

1997 واملتضمــن اســتدعاء الهيئــة االنتخابيــة النتخــاب أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني، 
ــق 26  ــام 1418 املواف ــع األول ع ــؤّرخ يف 21 ربي ــم 278-97 امل ــذي رق ــىض املرســوم التنفي - ومبقت
يوليــو ســنة 1997 الــذي يحــّدد كيفيــات تطبيــق أحــكام املادتــني 97 و 99 مــن األمــر رقــم -97

07 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 واملتضمــن القانــون العضــوي 
املتعلــق بنظــام االنتخابــات لتحديــد عــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها النتخــاب أعضــاء املجالــس 

الشــعبية البلديــة والوالئيــة، 
- ومبقتــىض املرســوم التنفيــذي رقــم 423-97 املــؤّرخ يف 10 رجــب عــام  1418 املوافــق 11 نوفمــرب 

ســنة 1997، واملتعلــق بتنظيــم انتخــاب أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني وســريه، 
 - ومبقتــىض القــرار املــؤّرخ يف 7 شــعبان عــام 1418 املوافــق 7 ديســمرب ســنة 1997 الــذي يحــّدد 
نــص ورقــة التصويــت التــي تســتعمل النتخــاب أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني ومواصفاتهــا 

التقنيــة والســيام املــاّدة 5 منــه، 
- وبعد اإلطالع عىل النتائج املدّونة يف محارض اللّجان االنتخابية الوالئية، 

- وبعد االستامع للمقّررين، 
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- واعتبارا أنه بعد تصحيح األخطاء املادية وإدخال التعديالت التي يراها رضورية، 
يـعـلــن أن نتائج اإلقرتاع تكون كاآليت : 

أوال : أن النتائــج اإلجامليــة النتخــاب أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني الــذي جــرى يــوم 25 شــعبان 
عــام 1418 املوافــق 25 ديســمرب ســنة 1997 هــي كــام يــأيت : 

 15003 * الناخبون املسّجلون : 
 14224 * الناخبون املصوتون : 

 94,81% * نسبة املشاركة : 
 779 * الناخبون املمتنعون : 

 13258 * عدد األصوات املعّرب عنها : 
 966 * عدد األصوات امللغاة : 

رئيس املجلس الدستوري
سعيد بو الشعري
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سنة 1998
إعالن رقم 03 / إ. م. د / 98 مؤرخ يف 2 ربيع الثاين عام 1419 املوافق 26 يوليو سنة 1998، 

يتعلّق بنتائج االنتخاب الجزيئ لعضو منتخب مبجلس األّمة.
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الّدستور، السيام املاّدة 163 (الفقرة 2) منه، 
ــذي يحــّدد  - و مبقتــىض الّنظــام املــؤرخ يف 5 محــرّم عــام 1410 املوافــق 7 غشــت ســنة 1989 الّ

إجــراءات عمــل املجلــس الّدســتورّي، املعــّدل و املتّمــم، 
- و مبقتــىض األمــر رقــم 97 - 07 املــؤّرخ يف 27 شــّوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 و 
املتضّمــن القانــون العضــوّي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، الســيام املــّواد 122، 123، 124، 144، 

ــه،  146، 147، 148، 149، و 150 من
- و مبقتــىض األمــر رقــم 97 - 08 املــؤرخ يف 27 شــّوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 

ــذي يحــّدد الّدوائــر االنتخابيــة و عــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملــان،  الّ
- و مبقتــىض اإلعــالن رقــم 02 / إ. م. د / 97 املــؤرخ يف 27 شــعبان عــام 1418 املوافــق 27 ديســمرب 

ســنة 1997 و املتعلـّـق بنتائــج انتخــاب أعضــاء مجلــس األّمــة املنتخبــني، 
ــاّيس رقــم 89 - 143 املــؤرخ يف 5 محــرّم عــام 1410 املوافــق 7 غشــت  - و مبقتــىض املرســوم الرئ
ــاّيس  ــون األس ــتورّي و القان ــس الّدس ــم املجل ــة بتنظي ــد الخاّص ــق بالقواع ــنة 1989 و املتعلّ س

ــه،  لبعــض موظّفي
ــق 21  ــام 1418 املواف ــة ع ــؤرخ يف 24 ذي الحّج ــم 98 126- امل ــاّيس رق ــوم الرّئ ــىض املرس - و مبقت

ــس الّدســتورّي،  ــكيلة االســميّة للمجل ــرش التّش ــق بن ــل ســنة 1998 و املتعلّ أبري
ــو  ــاّيس رقــم 98 - 191 املــؤرخ يف 8 صفــر عــام 1419 املوافــق   3 يوني - و مبقتــىض املرســوم الرّئ
ــق باســتدعاء الهيئــة االنتخابيــة لواليــة األغــواط لإلنتخــاب الجــزيئ لعضــو  ســنة 1998 و املتعلّ

مجلــس األّمــة ، 
- و مبقتــىض املرســوم التّنفيــذّي رقــم 97 - 278 املــؤّرخ يف 21 ربيــع األول عــام 1418 املوافــق 26 
يوليــو ســنة 1997 الـّـذي يحــّدد كيفيّــات تطبيــق أحــكام املاّدتــني 97 و 99 مــن األمــر رقــم 97 - 
07 املــؤرخ يف 27 شــّوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 و املتضّمــن القانــون العضــوي 

املتعلـّـق بنظــام االنتخابــات، 
ــؤّرخ   يف 7  ــة امل ــة و البيئ ــات املحلّي ــة و الجامع ــر الداخليّ ــادر عــن وزي ــرار الّص ــىض الق - و مبقت
ــي  ــذي يحــّدد نــّص ورقــة التّصويــت الّت شــعبان عــام 1418 املوافــق 7 ديســمرب ســنة 1997 الّ

ــة،  ــا التّقنيّ ــة املنتخبــني و مميّزاته تســتعمل النتخــاب أعضــاء مجلــس األّم
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- و بعــد االطـّـالع عــىل الّنتائــج املدّونــة يف محــرض فــرز األصــوات لالنتخــاب الجــزيئ لعضــو واحــد 
مبجلــس األّمــة بالدائــرة االنتخابيّــة األغــواط، الـّـذي جــرى يــوم 23 يوليــو   ســنة 1998، 

و بعد االستامع إىل املقّرر ، 
- اعتبارا أنّه بعد تصحيح األخطاء املاّدية و إدخال التّعديالت الّتي يراها رضورية، 

- و بالّنتيجة ، 
يعلن ما يأيت : 

أوال: أّن نتائــج االقــرتاع الجــزيئ لعضــو واحــد مبجلــس األّمــة الـّـذي جــرى يــوم 29 ربيــع األّول عــام 
1419 املوافــق 23 يوليــو ســنة 1998 بالّدائــرة االنتخابيــة األغــواط تضبــط  كــام يــأيت : 

 217 * الّناخبون املسّجلون : 
 209 * الّناخبون املصوتون : 

 % 96¸31 * نسبة املشاركة : 
 08 * الّناخبون املمتنعون : 

 195 * عدد األصوات املعّرب عنها : 
 14 * عدد األصوات امللغاة : 

ثانيا : أّن املرتّشح فوضيل عبد القادر فائز لحصوله عىل 48 صوتا. 
ينرش هذا اإلعالن يف الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الّدميقراطيّة الشعبيّة . 

بهــذا تــداول املجلــس الّدســتورّي يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 2 ربيــع الثـّـاين عــام 1419 املوافــق 
26 يوليــو ســنة 1998. 

رئيس املجلس الدستوري
سعيد بو الشعري
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سنة 2001
إعــالن رقم  01 / إ .م د / 01 مؤرخ يف6 شوال عــام 1421 املوافق  01 ينــــايـــر سنة 2001 ، 

يتضمن نتائج انتخاب نصف عدد أعضاء مجلس األمة املنتخبني
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور، السيام املـــواد 98¬، 163  (الفقرة الثانية ) و181 (الفقرة األوىل ) منه، 
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف25 ربيــع األول عــــــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، 
- و مبقتــىض األمــر رقــم 97 - 07 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 و 
املتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام اإلنتخابــات الســيام املــــــواد 122، 123 ،144،124، 

147، 148 و 149 منــه، 
- و مبقتــىض األمــر رقــم 08-97 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 الــذي 

يحــدد الدوائــر اإلنتخابيــة و عــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملــان، 
- و مبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 143-89 املــؤرخ يف 5 محــرم عــام 1410 املوافــق 7 غشــت ســنة 
ــون األســايس لبعــض  ــس الدســتوري و القان ــم املجل ــق بالقواعــد الخاصــة بتنظي 1989 و املتعل

موظفيــه، 
- و مبـــــقتىض املـــــــرسوم الرئــــايس رقـــم 126-98 املــــؤرخ يف 24 ذي الحجة عام 1418 املوافق 

21 أبريــل ســنة 1998 واملتعلــق بنــرش التشــكيلة االســمية للمجلس الدســتوري، 
- و مبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 340-2000 املــؤرخ يف3 شــعبان عــام 1421 املوافــق 30 أكتوبــر 

ســنة 2000 و املتضمــن اســتدعاء الهيئــة اإلنتخابيــة لتجديــد أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني، 
-       ومبقتــىض املرســوم التنفيــذي رقــم -97 278 املــؤرخ يف 21 ربيــع األول عــام 1418 املوافــق 
ــام املادتــني 97 و99 مــن األمــر  26 يوليــو ســنة 1997 ، الــذي يحــدد كيفيــات تطبيــق أحكــــ
رقــم 07-97 املــــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 و املتضمــن القانــون 
العضــوي املتعلــق بنظــام اإلنتخابــات لتحديــد عــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها النتخــاب أعضــاء 

املجالــس الشــعبية البلديــة والوالئيــة، 
ــق 22  ــام 1421 املواف ــعبان ع ــؤرخ يف 26 ش ــم 375-2000 امل ــذي رق ــوم التنفي ــىض املرس - ومبقت
نوفمــرب ســنة 2000 الــذي يعــدل ويتمــم املرســوم التنفيــذي رقــم 423-97 املــؤرخ يف 10 رجــب 
عــام 1418 املوافــق 11 نوفمــرب ســنة 1997 واملتعلــق بتنظيــم انتخــاب أعضــاء مجلــس األمــة 

املنتخبــني وســريه، 
- و مبقتــىض القــرار الصــادر عــن وزارة الداخليــة والجامعــات املحليــة املــؤرخ يف 26 شــعبان عــام 
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1421 املوافــق 22 نوفمــرب ســنة 2000 الــذي يحــدد شــكل ورقــة التصويــت املخصصــة لالنتخــاب 
قصــد تجديــد أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني ومميزاتهــا التقنيــة ، 

- و بعد اإلطالع عىل النتائج املدونة يف محارض اللجان اإلنتخابية الوالئية، 
و بعد اإلستامع للمقررين، 

  - واعتبارا أنه بعد تصحيح األخطاء املادية التي رآها املجلس الدستوري رضورية، 
و بالنتيجة، 

يعلن أن نتائج االقرتاع تكون كاآليت : 
أوال : أن النتائــج اإلجامليــة لإلنتخابــات التــي جــرت يــوم 4 شــوال عــام 1421 املوافــق 30 ديســمرب 

ســنة 2000 ، قصــد تجديــد نصــف عــدد أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني ،هي كمـــــا يــلــــــي : 
         14939 ·   الناخبون املسجلون : 

 13801 ·   الناخبون املصوتون : 
 % 92 ,38 ·   نـسبـــة املشــــاركة : 

   1138 ·   النـاخبون املمتنعون : 
       12712 ·   عدد األصوات املعرب عنها : 

 1089 ·   عدد األصوات امللغاة : 
ثانـيا : إن نتائج هذه االنتخابات حسب كل دائرة انتخابية هي كاآليت: 

جدول يتضمن نتائج تجديد انتخاب أعضاء  مجلس األمة املنتخبني 
ينرش هذا اإلعالن يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 

ــق 31  ــام 1421 املواف ــوال عــ ــخ 5 و 6 ش ــتيه بتاري ــتوري يف جلس ــس الدس ــداول املجل ــذا ت بهـ
ديســمرب ســنة 2000 و أّول ينايــر ســنة 2001. 

رئيس املجلس الدستوري
سعيد بو الشعري



161

سنة 2004

سنة 2004
إعالن رقم 01 / إ . م د / 04   مؤرخ يف 11 ذي القعدة عام 1424 املوافق 4 يناير سنة 2004 ، 

يتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس األمة املنتخبني .
إن املجلس الدستوري، 

- بناء علـــــــى الدستور ، السيمــــــا املواد  98 ، 102 (الفقرة 3) و  163 (الفقرة 2) منه ،
- و مبقتىض األمــــــــر رقـــــــــم 97 - 07  الــــــمؤرخ يف 27 شــوال عــــــــام 1417 املوافــــــــق 6 
مــــــارس سنـــــــة 1997 املتضّمــن القانــون العضــوي املتعلــــــــــق بنظــام االنتخابــات،  الســيام 

املـــــــواد 122 و 123و 124و127و 146و 147 و 148 منــه،
ــّوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة  - و مبقتــىض األمــر رقــم 97 – 08 املـــــــؤّرخ يف 27 شــــــ
1997 الــذي يحـــــــّدد الدوائــر االنتخابيــة و عــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملــان 

، املعــّدل،
- و مبقتىض النظـــــام الـــــمــــــؤرخ يف 25 ربيــــــع األول عـــــــام 1421 املوافــــــــق 28 يونيو 

ســنة 2000 املحــدد   لقــــــــواعد عمل املجلس الدســتوري،
- و مبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــــــــم 422-03 املــؤرخ فـــــي 15 رمضــان عــام 1424 املوافــق 10 
نوفمرب سنـــــة 2003، املتضمن استدعـــــاء الهيئــــــة االنتخـــــابية لتجديد نصــــف أعضـــــاء 

مجلــــس األمــــة املنتخبـــــيـــــن،
ــق 26  ــام 1418 املواف ــع األول ع ــم 97 – 278 املــؤرخ يف 21 ربي ــذي رق - و مبقتــىض املرســوم التنفي
يوليــو ســنة 1997، الــذي يحــدد كيفيــات تطبيــق أحــكام املادتــني 97 و 99 مــن األمــر رقــم 97 – 
07 املـــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 و املتضمــن القانــون العضــوي 
املتعلــــــق بنظـــــــام االنتخابــات، لتحـــــــديد عــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها النتخــاب أعضــاء 

املجالس الشعبية البلديـــــــة و الـــــوالئيــــــــــة،
-  و مبقتىض املرســـــــوم التنفيــــــــذي رقــــــم 2000 –375   الـمـــــــؤرخ يف 26 شعبان عام 1421 
املوافق 22 نوفمرب سنة 2000، الـــــــذي يــــعدل و يتمـــــــــم املرسوم التنفيــــذي رقـــــم 97 – 
423 املـؤرخ يف 10 رجب عام 1418 املوافق 11 نوفمــــرب سنـــــة 1997و املتعلـــــق بتنظيـــــم 

انتخــاب أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني و ســريه،
- و مبقتــىض القــــــــرار الصــادر عــن وزارة الداخليــة و الجمــــــــاعات املحليـــــــة املـــؤرخ يف 21 
رمضــان عــام 1424 املوافــق 16 نوفمــرب ســنة 2003، الــذي يحــدد شــكل ورقة التصويــت املخصصة 

لالنتخــاب قصــد تجديــد نصــف أعضــاء مجلس األمــة املنتخبــني و مميزاتهـــــــــا التقنيـــــــة،
- و بعد اإلطالع عىل النتائج املدونـــــة فـــــي محـــــاضـــر فــــرز األصـــــوات،
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و بعد االستامع إىل األعضاء املقّررين، 
- و اعتبــارا أنــه بعــد التحقيــق يف صّحــة العمليــات االنتخابيــة و تصحيــح األخطــاء املاديــة التــــــي 

متـّـت معاينتهــا يف محــارض فــرز األصــوات.
 -  وبالنتيجــــــــة.

يعلن ما يأيت : 
أّوال : إلغاء  نتائج  االنتخاب بوالية البيّض لعدم صّحة العمليات االنتخابية.

ثانيــا :   أن نتائــــــــج االقــرتاع الــذي جــرى يــوم الثالثــــــــاء 6 ذي القعــدة عـــــــام 1424 املوافق 
ــي   ــني هـــــ ــة املنتخب ــس األم ــاء مجل ــف أعض ــد نص ــد تجدي ــنة 2003  قص ــر س 30 ديسمبــــــ

كــــمــــــــا  يلـــــــي : 
-1  : النتائج اإلجاملية لالنتخابات : 

46 .   عدد الواليات املعنية: 
495 .14 .   الناخبون املسجلون : 
842 .13 .  الناخبون  املصوتون : 

         653 .  الناخبون  املمتنعون : 
%  49 ,95 .  نسبة املشاركة : 
         737 . عدد األصوات امللغاة : 

            105 .13 . عدد األصوات املعرب عنها : 
45 .  عــــدد  املتـــــرّشحني الفـــــائزين : 
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2 -  : النتائج  حسب كل والية  موّزعة وفق الجدول اآليت : 
ثالثــا  : تفتــح آجــال الطعــن يف نتائــج  اإلقــرتاع  إىل غايــة يــوم اإلثنــني  5  ينايــر ســنة 2004 عــىل 

الســاعة الثامنــة مســاء.
رابعــا :  يبلــغ هــذا اإلعــالن إىل رئيــس مجلــس األمــة ، و وزيــر الدولــة وزيــر الداخليــة و الجامعات 

. املحلية 
خامسا :   ينرش هذا اإلعالن يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

ــام 1424  ــدة ع ــخ   9  ، 10  و 11 ذي القع ــاته بتاري ــتوري يف جلس ــس الدس ــداول املجل ــذا ت به
املوافــق لــــــ 2 و 3 و 4  ينـــــــاير  سنــــــــة 2004.

رئيس املجلس الدستوري
محمد بجاوي
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إعالن رقم 01/ إ.م د / 06 املؤرخ يف 26 محرم عام 1427 املوافق 25 فرباير سنة 2006 يتضمن 

نتائج االنتخابات الجزئية إلستخالف أعضاء منتخبني يف مجلس األمة.
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور، السيام املواد 98 و 102(الفقرتان 2 و 3) و 163 (الفقرة 2) منه،
- و مبقتــىض األمــر رقــم 97 – 07 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافّــــق 6 مــارس ســنة 1997 ، 
املتضمــن القانــون العضوي املتعلق بنظام االنتخابــــات، املـعـــدل و املتــمـــم، ال سيـمـــا املـــواد 

146 و 147 و 150 و 151 منــه،
- و مبقتــىض األمــر رقــم 97 – 08 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــــق 6 مــارس ســنة 1997 
الــذي يحــدد الدوائــر االنتخابيــة وعــدد املقاعــد املطلـــوب شــغلها يف انتخابــات الربملــان، املعــدل،

- و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000، املحــدد 
لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري،

- و مبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 01-06 املــؤّرخ يف 7 ذي الحجــة عــام 1426 املوافــق 7 ينايــر 
ــزي وزو و  ــار و تي ــة و بش ــات بجاي ــة لوالي ــة االنتخابي ــتدعاء الهيئ ــن اس ــنة 2006 و املتضم س

ــة الســتخالف أعضــاء منتخبــني يف مجلــس األمــة ، ــات جزئي ــة و وهــران إلنتخاب املدي
- و بعد االستامع إىل األعضاء املقّررين ،

ــة و  ــات بجاي ــر ســنة 2006 بوالي ــوم 23 فرباي ــة لي ــات الجزئي ــق بإجــراء االنتخاب ــام يتعل أوال :  في
ــة و وهــران الســتخالف أعضــاء منتخبــني يف مجلــس األمــة ، ــزي وزو و املدي بشــار و تي

إعتبــارا أن املرســوم الرئــايس رقــم 01-06 املــؤّرخ يف 7 ذي الحجــة عــام 1426 املوافــق 7 ينايــر   -
ــة و بشــار و تيــزي وزو و  ــات بجاي ــة لوالي ــة االنتخابي ســنة 2006 و يهــدف إىل اســتدعاء الهيئ
ــة الســتخالف أعضــاء منتخبــني يف مجلــس األمــة،  ــات جزئي ــة و وهــران مــن أجــل انتخاب املدي
ــة يف  ــاب لعضوي ــة و االنتخ ــة حكومي ــني يف وظيف ــاة و التعي ــبب الوف ــم بس ــغرت مقاعده ش
ــزي وزو  ــة و تي ــي بجاي ــني (2) بواليت ــن اثن ــغل مقعدي ــة، و لش ــن جه ــتوري، م ــس الدس املجل
ــة، ــوم 30 ديســمرب 2003، مــن جهــة ثاني ــة ي ــات الجزئي الشــاغرين بســبب عــدم اجــراء االنتخاب

ــادة 102  ــبيل الحــرص مبوجــب امل ــىل س ــارا أن املؤســس الدســتوري حــدد رصاحــة و ع و اعتب  -
ــد النصفــي إلعضــاء مجلــس األمــة  ــة للتجدي ــات الجزئي (الفقــرة 3) مــن الدســتور، أن اإلنتخاب
املنتخبــني تجــري كل ثــالث (3)ســنوات  لشــغل مقعــد لعهــدة كاملــة مدتهــا ســت (6) ســنوات 
اســتنادا إىل الفقــرة 2 مــن نفــس املــادة، مــام يرتتــب عنــه إجــراء هــذه االنتخابــات يف موعدهــا 

الدســتوري،
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و اعتبــارا أن عــدم إجــراء االنتخابــات الجزئيــة بواليتــي بجايــة و تيــزي وزو بتاريــخ 30 ديســمرب   -
ســنة 2003 يف إطــار تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني، يعــود ملانــع حــال دون 

إســتدعاء الهيئــة االنتخابيــة، مــام ترتــب عنــه بقــاء املقعديــن شــاغرين،
ــات  ــام اإلنتخاب ــني مل تجــر فيه ــزي وزو، اللت ــة و تي ــي بجاي ــة الخاصــة بواليت ــارا أن الحال وإعتب  -
الجزئيــة لتجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني يف موعدهــا الدســتوري، تعــد حالــة 
شــذت عــن القاعــدة العامــة، و بالتــايل فهــي إســتخالف لكــون املرتشــح الفائــز سيشــغل املقعــد 
للفــرتة املتبقيــة مــن العهــدة التــي مل تجــر االنتخابــات الجزئيــة بشــأنها يــوم 30 ديســمرب ســنة 

،2003
ــاب  ــدة، األول إلنتخ ــي العه ــن مختلف ــغور مقعدي ــة بش ــزي وزو معني ــة تي ــارا أن والي و اعتب  -
املرتشــح الــذي ســيخلف العضــو أحمــد أيــت أحمــد الــذي شــغر مقعــده بســبب الوفــاة، والثــاين 
إلنتخــاب مرتشــح لشــغل املقعــد الــذي بقــي شــاغرا بســبب عــدم إجــراء بســبب عــدم إجــراء 

ــوم 30 ديســمرب ســنة 2003، ــات ي االنتخاب
ــم 97 – 07 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام  ــادة 150 مــن األمــر رق ــه يســتنبط مــن امل ــارا أن و اعتب  -
1417 املوافّــــق 6 مــارس ســنة 1997 ، املتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظام االنتخابــــات، 
املـعـــدل و املتــمـــم، أن كل حالــة مــن حــاالت الشــغور تتطلــب إجــراء انتخابات جزئية لشــغل 

املقعــد الشــاغر،
ثانيــا :  فيــام يتعلــق بنتائــج اقــرتاع الــذي جــرى يــوم 23 فربايــر ســنة 2006 بواليــات بجايــة وبشــار 

و تيــزي وزو و املديــة و وهــران الســتخالف أعضــاء منتخبــني يف مجلــس األمــة،
اعتبــارا أنــه بعــد اإلطــالع عــىل النتائــج املدونــة يف محــارض فــرز األصــوات، وتصحيــح األخطــاء   -

املاديــة التــي متــت معاينتهــا يف هــذه املحــارض،
يعلن :

أوال : أن العمليــات االنتخابيــة التــي جــرت يــوم الخميــس 23 فربايــر ســنة 2006 بواليــات بجايــة 
و بشــار و تيــزي وزو و املديــة و وهــران تتعلــق باســتخالف أعضــاء منتخبــني يف مجلــس األمــة،

ثانيــا : أن نتائــج االقــرتاع الــذي جــرى يــوم 23 فربايــر ســنة 2006 الســتخالف أعضــاء منتخبــني يف 
مجلــس األمــة، هــي كــام يــأيت :

1. النتائج اإلجاملية لإلنتخابات :
05 - عدد الواليات املعنية باالنتخابات : 
06 - عدد املقاعد املراد شغلها : 
06 - عدد املرتشحني الفائزين : 
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-2 نتائج االقرتاع حسب كل والية موزعة وفق الجدول األيت :

-3 املرتشحون الفائزون يف االنتخابات:
-1 املرتشــح تزدايــت صالــح لشــغل املقعــد الشــاغر بواليــة بجايــة بســبب عــدم اجــراء االنتخابــات 

الجزئيــة يــوم 30 ديســمرب ســنة 2003.
-2 املرتشــح عبيــد أمحمــد الســتخالف العضــو مــدين بلمــدين عــن واليــة بشــار الــذي شــغر مقعــده 

بســبب الوفــاة.
ــذي  ــزي وزو ال ــة تي ــارصي عــيل الســتخالف العضــو أحمــد آيــت أحمــد عــن والي -3 املرتشــح لعن

ــاة. شــغر مقعــده بســبب الوف
-4 املرتشــح أعــرايب رشــيد لشــغل مقعــد الشــاغر بواليــة تيــزي وزو بســبب عــدم اجــراء االنتخابــات 

الجزئيــة يــوم 30 ســنة 2003.
-5 املرتشــح بوخــاري ادريــس الســتخالف العضــو محمــد دويحســني عــن واليــة املديــة الــذي شــغر 

مقعــده بســبب تعيينــه يف وظيفــة حكوميــة.
-6 املرتشــح رقيــق صــالح الديــن الســتخالف العضــو ديــن بــن جبــارة عــن واليــة وهــران الــذي شــغر 

مقعــده بســبب انتخابــه عضــوا باملجلس الدســتوري.
ثالثــا : تفتــح آجــال الطعــن يف نتائــج االقــرتاع إىل غايــة الثامنــة مســاء مــن يــوم األحــد 26 فربايــر 

ســنة 2006.
ــر  ــة وزي ــر الدول ــيد وزي ــة ، و الس ــس األم ــس مجل ــيد رئي ــالن إىل الس ــذا اإلع ــغ ه ــا : يبل رابع

الداخليــة و الجامعــات املحليــة.
خامسا : ينرش هذا اإلعالن يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية .

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته بتاريــخ  25 و 26 محــرم عــام 1427 املوافــق لــــــ 24  
و 25  فرباير  سنــــــــة 2006.

رئيس املجلس الدستوري
بوعالم بسايح
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إعالن رقم 01/ إ.م د / 07 مؤرخ يف 12 ذي الحجة عام 1427 املوافق للفاتح يناير سنة 2007 

يتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس األمة املنتخبني.
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور ، السيام املواد 98 و 102(الفقرة 3) و 163 (الفقرة 2) منه،
- و مبقتــىض األمــر رقــم 97 – 07 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافّــــق 6 مــارس ســنة 1997 ، 
املتضمــن القانــون العضوي املتعلق بنظام االنتخابــــات، املـعـــدل و املتــمـــم، ال سيـمـــا املـــواد 

122 و 123 و 124 و 127 و 146 و 147 و 148 منــه،
- و مبقتــىض األمــر رقــم 97 – 08 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــــق 6 مــارس ســنة 1997 
ــان ،  ــات الربمل ــغلها يف انتخاب ــوب ش ــد املطلـ ــدد املقاع ــة و ع ــر االنتخابي ــدد الدوائ ــذي يح ال

املعــدل ،
- و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000 ، املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري ،
- و مبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 06 - 392 املــؤرخ يف 19 شــوال عــام 1427 املوافــق 11 نوفمــرب 
ــة  ــس األم ــاء مجل ــف أعض ــد نص ــة لتجدي ــة االنتخابي ــتدعاء الهيئ ــن اس ــنة 2006 و املتضم س

املنتخبــني،
ــع األول عــام 1418 املوافــق 26  - و مبقتــىض املرســوم التنفيــذي رقــم 278-97 املــؤّرخ يف 21 ربي
يوليــو ســنة 1997 الــذي يحــّدد كيفيــات تطبيــق أحــكام املاّدتــني 97 و 99 مــن األمــر رقــــم -97

07 املــؤّرخ يف 27 شــوال عـــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 و املتضّمــن القانــون العضــوي 
املتعلّــق بنظــام االنتخابــات لتحديــد عــدد املقاعــد املطلــوب شغلهـــا النتخــاب أعضــاء املجالــس 

الشــعبية البلديــة و الوالئيــة،
- و مبقتــىض املرســوم التنفيــذي رقــم 423-97 املـــؤرخ يف 10 رجب عـــام 1418 املوافـــق 11 نوفمرب 

ســنة 1997 و املتعلــق بتنظيــم انتخــاب أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني و ســريه ، املعــدل ،
- و مبقتــىض القــرار الصــادر عــن وزيــر الدولــة، وزيــر الداخليــة و الجامعــات املحليــة املــؤرخ يف 
12 ذي القعــدة عــام 1427 املوافــق 3 ديســمرب ســنة 2006 الــذي يحــدد شــكل ورقــة التصويــت 
التــي تســتعمل يف االنتخابــات قصــد تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني و مميزاتهــا 

، لتقنية ا
- و بعد اإلطالع عىل النتائج املدونة يف محارض فرز األصوات ، و الوثائق املرفقة بها ،

- و بعد االستامع إىل األعضاء املقّررين ،
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ــة التــي  ــح األخطــاء املادي ــات التصويــت و تصحي ــه بعــد التحقيــق يف صحــة عملي ــارا أن - و اعتب
متــت معاينتهــا يف محــارض فــرز األصــوات،

ــة  ــس األم ــاء مجل ــف أعض ــد نص ــرتاع تجدي ــج اق ــى نتائ ــتوري ألغ ــس الدس ــارا أّن املجل - و اعتب
املنتخبــني الــذي جــرى يــوم الخميــس 28 ديســمرب ســنة 2006 بواليــة الجلفــة مبوجــب قــراره 
ــنة 2007 ، ــر س ــق ألول يناي ــام 1427 املواف ــة ع ــؤّرخ يف 12 ذي الحّج ــم 01/ ق. م د/ 07 م رق

ــة  ــس األم ــاء مجل ــف أعض ــد نص ــرتاع تجدي ــج اق ــى نتائ ــتوري ألغ ــس الدس ــارا أّن املجل - و اعتب
املنتخبــني الــذي جــرى يــوم الخميــس 28 ديســمرب 2006 بواليــة قســنطينة مبوجــب قــراره رقــم 

ــر ســنة 2007 ، ــق ألول يناي ــام 1427 املواف ــة ع ــؤّرخ يف 12 ذي الحّج 02/ ق. م د/ 07 م
يـعــلـــــن ما يأيت :

أوال : أن نتائــج االقــرتاع الــذي جــرى يــوم الخميــس 28 ديســمرب ســنة 2006 ، قصــد تجديــد نصــف 
أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني، هــي كــام يــأيت  :

-1 النتائج االجاملية لالنتخابات:
46 - عدد الواليات املعنية : 

15296 - الناخبون املسجلون : 
14144 - الناخبون املصوتون : 
1152 - الناخبون املمتنعون : 

 %92,47 - نسبة املشاركة : 
1051 - عدد األصوات امللغاة : 

13093 - عدد األصوات املعرب عنها : 
46 - عدد املرتشحني الفائزين : 

-2 النتائج حسب كل والية موزعة وفق الجدول اآليت :
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ثانيــا : تفتــح آجــال الطعــن يف نتائــج هــذا االقــرتاع إىل غايــة يــوم الثالثــاء 2 ينايــر ســنة 2007 عــىل 

الســاعة الثامنة مســاء .
ثالثــا :  يبلــغ هــذا اإلعــالن إىل رئيــس مجلــس األمــة ، و وزيــر الدولــة وزيــر الداخليــة و الجامعــات 

. املحلية 
رابعا : ينرش هذا اإلعالن يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية .

 بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 10 و 11 و 12 ذي الحجــة عــام 
ــر ســنة 2006 و أول ينايــر 2007 . 1427 املوافــق 30 و 31 يناي

رئيس املجلس الدستوري
بوعالم بسايح
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إعالن رقم 02/ إ.م د / 07 مؤرخ يف 20 ذي الحجة عــام 1427 املوافق 09 يناير سنة 2007، 
يعدل و يتمم اإلعـالن رقم 01/إ . م د /07 املؤرخ يف 12 ذي الحجة عام 1427 املوافق للفاتح 

يناير سنة 2007 املتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس األمة املنتخبني
إن املجلس الدستوري،

 بناء عىل الدستور ، السيام املواد 98 و 102 (الفقرة 3) و 163 (الفقرة 2)،  منه،
 - و مبقتــىض األمــر رقــم 97 – 07 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــــق 06 مــارس ســنة 1997، 
املتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات املعــدل و املتمــم، الســيام املــواد 122و 

123 و 124 و127 و 146و 147 و 148 و 149 (الفقــرة األخــرية)، منــه،
- و مبقتــىض األمــر رقــم 97 – 08  املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــــق 6  مــارس ســنة 1997 
ــان ،  ــات الربمل ــغلها يف انتخاب ــوب ش ــد املطلـ ــدد املقاع ــة و ع ــر االنتخابي ــدد الدوائ ــذي يح ال

املعــدل ،
 - و مبقتــىض النظــام املــــــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــــــــق 28 يونيــو ســنة 2000، 

املحــدد لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري ، 
 - و مبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 06 - 392 املــؤرخ يف 19 شــوال عــام 1427 املوافــق 11 
ــس  ــد نصــف أعضــاء مجل ــة لتجدي ــة االنتخابي ــتدعاء الهيئ ــن اس ــنة 2006 ، املتضم ــرب س نوفم

ــني، ــة املنتخب األم
 - و مبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01 / إ.م د / 07 املــؤرخ يف 12 ذي الحجــة عــام 1427 
املوافــق الفاتــح ينايــر ســنة 2007، املتضمــن نتائــج انتخــاب تجديــد نصــف أعضـــــاء مجلــس 

األمـــــة املنتخبيــــن الــذي جــرى يوم 28 ديســمرب ســنة 2006،
 - و مبقتــىض قــرار املجلــس الدســتوري رقــم 01 / ق. م د/ 07 املــؤرخ يف 12 ذي الحجــة عــام 1427 
املوافــق األول ينايــر ســنة 2007 و املتعلــق بإلغــاء انتخــاب تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة 

املنتخبــني بواليــة الجلفة، 
 - و مبقتــىض قــرار املجلــس الدســتوري رقــم 02 / ق. م د/ 07 املــؤرخ يف 12 ذي الحجــة عــام 1427 
املوافــق الفاتــح ينايــر ســنة 2007، املتعلــق بإلغــاء نتائــج اإلقــرتاع انتخــاب قصــد تجديــد نصــف 

أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني بوالية قســنطينة، 
- و بعد اإلطالع عىل النتائج املدونة يف محرضي فرز األصوات لواليتي الجلفـة و قسنطينة،

 و بعد االستامع للعضوين املقّررين،
 - و اعتبــارا أنــه بعــد التحقيــق يف صحــة العمليــات االنتخابيــة و تصحيــح األخطــاء املاديــة التــي 

متــت معاينتهــا يف محــارض فــرز األصــوات،
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يعـلــــن :
ــي  12 ذي  ــؤرخ فـ ــم 01 / إ . م د/ 07 امل ــتوري رق ــس الدس ــالن املجل ــم إع ــدل و يتم أوال :  يع
ــس  ــد نصــف أعضــاء مجل ــر ســنة 2007  و املتضمــن تجدي ــق أول يناي ــام 1427 املواف الحجــة ع

ــني. ــة املنتخب األم
ثانيــا :  ضبــط نتائــج االقــرتاع الــذي جــرى يــوم اإلثنــني 08 ينايــر ســنة 2007 بواليتــي الجلفــة و 

قســنطينة ، قصــد تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبيــــن  كــام يــيل :  

ثالثــا : تفتــح آجــال الطعــن يف نتائــج هــذا االقــرتاع إىل غايــة يــوم األربعــــــاء 10 ينايــر ســنة 2007 
عــىل الســاعة الثامنــة مســاء .

رابعــا :  يبلــغ هــذا اإلعــالن إىل رئيــس مجلــس األمــة ، و وزيــر الدولــة وزيــر الداخليــة و الجامعات 
املحلية.

خامسا : ينرش هذا اإلعالن يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية .
 بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 20 ذي الحجــة عــام 1427 املوافــق 

09 ينايــر ســنة 2007 .
رئيس املجلس الدستوري

بوعالم بسايح
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إعالن رقم 02/إ.م.د/09 مؤرخ يف 14 محرم عام 1431 املوافق 31 ديسمرب سنة 2009، يتضمن 

نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس األمة املنتخبني.
إن املجلس الدستوري، 

 - بناء عىل الدستور، ال سيام املواد 98 و 102 (الفقرة 3) و 163 (الفقرة 2) منه،
 - و مبقتــىض األمــر رقــم  07-97 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 
واملتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل واملتمــم، ال ســيام املــواد 122 

ــه، و123 و124 و127 و146 و147 و148 من
 - ومبقتــىض األمــر رقــم 08-97 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 الــذي 

يحــدد الدوائــر االنتخابيــة وعــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملــان، املعــدل،
 - ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل و املتمــم،
ــايس رقــم 09– 363 املــؤرخ يف 23 ذي القعــدة عــام 1430 املوافــق 11   - ومبقتــىض املرســوم الرئ
ــس  ــد نصــف أعضــاء مجل ــة لتجدي ــة االنتخابي نوفمــرب ســنة 2009 و املتضمــن اســتدعاء الهيئ

األمــة املنتخبــني،
ــع األول عــام 1418 املوافــق 26  ــذي رقــم 278-97 املــؤرخ يف 21 ربي  - ومبقتــىض املرســوم التنفي
يوليــو ســنة 1997 الــذي يحــدد كيفيــات تطبيــق أحــكام املادتــني 97 و 99 مــن األمــر رقــم   -97

07 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 واملتضمــن القانــون العضــوي 
املتعلــق بنظــام االنتخابــات لتحديــد عــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها النتخــاب أعضــاء املجالــس 

الشــعبية البلديــة و الوالئيــة ، 
- ومبقتــىض املرســوم التنفيــذي رقــم 2000 – 375 املــؤرخ يف 26 شــعبان عــام 1421 املوافــق 22 
نوفمــرب ســنة 2000 الــذي يعــدل ويتمــم املرســوم التنفيــذي رقــم 423-97 املــؤرخ يف 10 رجــب 
عــام 1418 املوافــق 11 نوفمــرب ســنة 1997 واملتعلــق بتنظيــم انتخــاب أعضــاء مجلــس األمــة 

املنتخبــني و ســريه،
 - ومبقتــىض القــرار الصــادر عــن وزيــر الدولــة، وزيــر الداخليــة و الجامعــات املحليــة املــؤرخ يف 27 
ذي الحجــة عــام 1430 املوافــق 14 ديســمرب ســنة 2009، الــذي يحــّدد شــكل ورقــة التصويــت 
التــي تســتعمل لالنتخــاب مــن أجــل تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني ومميزاتهــا 

، لتقنية ا
-  وبعد االطالع عىل  النتائج املدونة يف محارض فرز األصوات والوثائق املرفقة بها،
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-  وبعد االستامع إىل األعضاء املقررين،
- واعتبــارا انــه بعــد التحقيــق يف صحــة عمليــات التصويــت وتصحيــح األخطــاء املاديــة التــي متــت 

معاينتهــا يف محــارض فــرز األصــوات،
  -   وبالنتيجة،

يــــعــــلـــن مـــا يـــأتـــي:
أوال: أن نتائــج االقــرتاع الــذي جــرى يــوم الثالثــاء 12 محــرم عــام 1431 املوافـــق 29 ديســمرب ســنة 

2009، قصــد تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني هــي كــام يــأيت: 
1      – النتائج اإلجاملية لالنتخابات:

48 - عدد الواليات املعنية : 
15934 - الناخبون املسجلون : 
15315 - الناخبون املصوتون : 

619 - الناخبون املمتنعون : 
 96.11% - نسبة املشاركة : 

1049 - عدد األصوات امللغاة: 
14266 - عدد األصوات املعرب عنها: 

48 - عدد املرتشحني الفائزين : 
 2      – النتائج حسب كل والية موزعة طبقا للجدول أدناه: 



176

سنة 2009



177

سنة 2009

ثانيــا: تفتــح آجــال الطعــن يف نتائــج االقــرتاع إىل غايــة يــوم الجمعــة 15 محــرم عــام 1431 املوافــق 
أول ينايــر ســنة 2010 عــىل الســاعة الثامنــة مســاء.

ثالثــا: يبلــغ هــذا اإلعــالن إىل رئيــس مجلــس األمــة، ووزيــر الدولــة وزيــر الداخليــة والجامعــات 
املحليــة.

رابعا: ينرش هذا اإلعالن يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســتيه املنعقدتــني بتاريــخ13 و14 محــرم عــام 1431 املوافق 

30 و31 ديســمرب سنة 2009.
رئيس املجلس الدستوري

بوعالم بسايح
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سنة 2010 
إعالن رقم 01 / إ. م د/ 10 مؤرخ يف 28 محـرم عام 1431 املوافـق 14 ينايـر سنة 2010، يعّدل 
و يتّمم اإلعالن رقم 02 / إ.م د/ 09 املؤرخ  يف 14 محـرم عام 1431 املوافـق 31 ديسمبـر سنة 

2009، املتضّمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس األمة املنتخبني.
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور، ال سيام املواد 98 و 102 (الفقرة 3) و 163 (الفقرة 2) منه،
ــارس ســنة 1997  ــق 6 م ــام 1417 املواف ــؤرخ يف 27 شــوال ع ــم  07-97 امل ــر رق ــىض األم - و مبقت
واملتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل واملتمــم، ال ســيام املــواد 122 

ــه، و123 و124 و127 و146 و147 و148 و149 (الفقــرة األخــرية) من
- ومبقتــىض األمــر رقــم 08-97 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 الــذي 

يحــدد الدوائــر االنتخابيــة و عــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملــان، املعــدل،
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1417 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل و املتمــم،
ــايس رقــم 09– 363 املــؤرخ يف 23 ذي القعــدة عــام 1430 املوافــق  11  - ومبقتــىض املرســوم الرئ
نوفمــرب ســنة 2009، و املتضمــن اســتدعاء الهيئــة االنتخابيــة لتجديــد نصــف أعضــاء مجلــس 

األمــة املنتخبــني،
-  و بعــد إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 02 / إ. م د/ 09 املؤرخ يف 14 محـــرم عام 1431 املوافـــق 
31 ديسمبـــر ســنة 2009 واملتضّمــن نتائــج تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني الذي 

جــرى يــوم 29 ديســمرب ســنة 2009،
ــام 1431  - و مبقتــىض قــرار املجلــس الدســتوري رقــم 01 / ق. م د / 10 املــؤرخ يف 18 محــرم عـ

املوافـــق 4 ينايــــر سنة 2010،
- وبعــد االطــالع عــىل النتائــج املدونــة يف محــرض فــرز األصــوات لواليــة ورقلــة والوثائــق املرفقــة 

بــه،
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

واعتبارا انه بعد التحقيق يف صحة عملية التصويت ومعاينة محرض فرز األصوات،
- وبالنتيجة،

يــــعــــلـــن:
أوال:  يعــدل و يتمــم إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 02 / إ. م د / 09 املــؤرخ يف 14 محـــرم عــام 
1431 املوافـــق 31 ديسمبـــر ســنة 2009 واملتضمــن نتائــج تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة 

املنتخبــني.
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ثانيــا: تضبــط نتائــج االقــرتاع الــذي جــرى يــوم األربعــاء 27 محــرم عــام 1431 املوافــق 13 ينايــر 
ســنة 2010 بواليــة ورقلــة، قصــد تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني كــام يــأيت:

ثالثــا: يفتــح أجــل الطعــن يف نتائــج االقــرتاع إىل غايــة يــوم الجمعــة 29 محــرم عــام 1431 املوافــق 
15 ينايــر ســنة 2010 عــىل الســاعة الثامنــة مســاء.

رابعــا: يبلــغ هــذا اإلعــالن إىل رئيــس مجلــس األمــة، ووزيــر الدولــة وزيــر الداخليــة والجامعــات 
املحليــة.

خامسا: ينرش هذا اإلعالن يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 28 محــرم عــام 1431 املوافـــق 14 

ينايــر ســنة 2010.
رئيس املجلس الدستوري

بوعالم بسايح
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إعالن رقم 01 / إ. م د /11 مؤرخ يف 12 جامدى الثانية عام 1432 املوافق 15 مايو سنة 2011 

يتضمن نتائج االنتخاب الجزيئ من أجل استخالف عضو منتخب يف مجلس األمة.
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور، ال سيام املواد 98، 102 (الفقرة 2) و163 (الفقرة 2) منه،
- ومبقتــىض األمــر رقــم 97 – 07 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997، 
املتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات املعــدل واملتمــم، الســيام املــواد 122و 

123و 124و 127و 128و 129و 146و 147و148و 150 و151 منــه،
ــارس ســنة 1997  ــق 6 م ــم 97 – 08 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املواف ــر رق - ومبقتــىض األم
الــذي يحــدد الدوائــر االنتخابيــة وعــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملــان، املعــدل،

- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000، املحــدد 
لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل واملتمــم،

- ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/ إ.م د / 07 املــؤرخ يف 12 ذي الحجــة عــام 1427 
املوافــق أول ينايــر ســنة 2007 واملتعلــق بنتائــج تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني،

- ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 11 – 124 املــؤرخ يف 17 ربيــع الثــاين عــام 1432 املوافــق 22 
مــارس ســنة 2011 و املتضمــن اســتدعاء الهيئــة االنتخابيــة لواليــة املســيلة لالنتخــاب الجــزيئ 

مــن أجــل اســتخالف عضــو منتخــب يف مجلــس األمــة،
ــق 26  ــام 1418 املواف ــع األول ع ــؤرخ يف 21 ربي ــم 278-97 امل ــذي رق ــىض املرســوم التنفي - ومبقت
يوليــو ســنة 1997 الــذي يحــدد كيفيــات تطبيــق أحــكام املادتــني 97 و99 مــن األمــر رقــم 97 – 
07 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 واملتضمــن القانــون العضــوي 
املتعلــق بنظــام االنتخابــات لتحديــد عــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها النتخــاب أعضــاء املجالــس 

الشــعبية البلديــة والوالئيــة،
- ومبقتــىض املرســوم التنفيــذي رقــم 97– 423 املــؤرخ يف 10 رجــب عــام 1418 املوافــق 11 نوفمــرب 
ســنة 1997 واملتعلــق بتنظيــم انتخــاب أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني وســريه، املعــدل واملتمــم،

- ومبقتــىض القــرار الصــادر عــن وزارة الداخليـــة والجامعات املحليـــة املــؤرخ يف 27 ذي الحجة عام 
1430 املوافــق 14 ديســمرب ســنة 2009، الــذي يحــدد شــكل ورقــة التصويــت التــي تســتعمل 

لالنتخــاب مــن أجــل تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني ومميزاتهــا التقنيــة،
- وبنــاء عــىل الترصيــح بشــغور مقعــد عضــو منتخــب يف مجلــس األمــة عــىل إثــر انتخابــه عضــوا 
يف املجلــس الدســتوري، املرســل مــن قبــل رئيــس مجلــس األمــة تحــت رقــم 15/11، واملســجل 

باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 9 مايــو ســنة 2011 تحــت رقــم 43،
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- وبعد االطالع عىل النتائج املدونة يف محرض فرز األصوات والوثائق املرفقة به،
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

- واعتبــارا أنــه بعــد التحقيــق يف صحــة عمليــة التصويــت وتصحيــح األخطــاء املاديــة التــي متــت 
معاينتهــا يف محــرض فــرز األصــوات،

- وبالنتيجة، 
يعلن ما يأيت:

أوال : إن نتائــج االقــرتاع الجــزيئ الــذي جــرى يــوم الســبت 11 جــامدى الثانيــة عــام 1432 املوافــق 
14 مايــو ســنة 2011 بواليــة املســيلة قصــد اســتخالف عضــو منتخــب يف مجلــس األمــة هــي كــام 

يــأيت :

ثانيا : إن املرتشح الفائز يف االنتخاب الجزيئ هو :
املرتشــح حويــيش الربيــع الســتخالف العضــو داود حســني عــن واليــة املســيلة الــذي شــغر مقعــده 

بســبب انتخابــه عضــوا باملجلــس الدســتوري.
ثالثــا : تفتــح آجــال الطعــن يف نتائــج االقــرتاع إىل غايــة الثامنــة مســاء مــن يــوم االثنــني 13 جــامدى 

الثانيــة عــام 1432 املوافــق 16 مايــو ســنة 2011.
رابعا : يبلغ هذا اإلعالن إىل رئيس مجلس األمة و وزير الداخلية والجامعات املحلية.

خامسا : ينرش هذا اإلعالن يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
ــام 1432  ــة ع ــخ 12 جــامدى الثاني ــدة بتاري ــس الدســتوري يف جلســته املنعق ــداول املجل ــذا ت به

ــنة 2011. ــو س ــق 15 ماي املواف
رئيس املجلس الدستوري

بوعالم بسايح
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إعالن رقم 01/إ.م د/ 13 مؤرخ يف 18 صفر عام 1434 املوافق أول يناير سنة 2013 يتضمن 

نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس األمة املنتخبني
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور، ال سيام املواد 98 و 102 (الفقرة 3) و 163 (الفقرة 2) منه، 
ــر  ــون العضــوي رقــم 12 – 01 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق12   ينايـ - مبقتــىض القان
ســنة 2012 و املتعلـــق بنظــــام االنتخابـــات الســيام املـــواد 104 و105 و106 و107   و 125  و 

ــه،  126 و 127 من
- و مبقتــىض األمــر رقــم 12 – 01 املــؤرخ يف 20 ربيــع األول عــام 1433، املوافــق 13 فربايــر ســنة 
2012 والــذي يحــدد الدوائــر االنتخابيــة و عــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملــان، 
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 24 جــامدى األوىل عــام 1433 املوافــق 16 أبريــل ســنة 2012 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري، 
- ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 12– 401 املــؤرخ يف 14 محــرم عــام 1434 املوافــق 28 نوفمــرب 
ــة  ــس األم ــاء مجل ــف أعض ــد نص ــة لتجدي ــة االنتخابي ــتدعاء الهيئ ــن اس ــنة 2012، و املتضم س

املنتخبــني، 
- ومبقتــىض املرســوم التنفيــذي رقــم 412-12 املــؤرخ يف 25 محــرم عــام 1434 املوافــق 09 ديســمرب 

ســنة 2012 و املتعلــق بتنظيــم انتخــاب أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني و ســريه، 
- ومبقتــىض القــرار الصــادر عــن وزارة الداخليــة و الجامعــات املحليــة املــؤرخ يف أول صفــر عــام 
ل للقــرار املــؤرخ يف 25 محــرم عــام 1434 املوافــق  1434 املوافــق 15 ديســمرب ســنة 2012، املعــدِّ
09 ديســمرب ســنة 2012، الــذي يحــّدد شــكل ورقــة التصويــت التــي تســتعمل لالنتخــاب مــن 

أجــل تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني ومميزاتهــا التقنيــة، 
- وبعد االطالع عىل  النتائج املدّونة يف محارض فرز األصوات والوثائق املرفقة بها، 

- وبعد االستامع إىل األعضاء املقررين يف تالوة تقاريرهم املكتوبة، 
- و بعد املداولة قانونا، 

- واعتبــارا أنــه بعــد التحقيــق يف صحــة عمليــات التصويــت وتصحيــح األخطــاء املاديــة التــي متـّـت 
معاينتهــا يف محــارض فــرز األصــوات، 

- وبالنتيجة، 
يعلـن مـــا يـــأيت:

ــق 29  ــام 1434 املوافـ ــر ع ــبت 15 صف ــوم الس ــرى ي ــذي ج ــاب ال ــة لإلنتخ ــج النهائي أوال: النتائ
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ــأيت :   ــام ي ــي ك ــني ه ــة املنتخب ــس األم ــاء مجل ــف أعض ــد نص ــد تجدي ــنة 2012، قص ــمرب س ديس
1      – النتائج اإلجاملية لالنتخابات:

48 - عدد الواليات املعنية : 
26895 لون :  - الناخبون املسجَّ
25251 - الناخبون املصوِّتون : 
1644 - الناخبون املمتنعون : 

93,89 % - نسبة املشاركة : 
2376 - عدد األصوات امللغاة: 

22875 - عدد األصوات املعربَّ عنها: 
48 - عدد املرتشحني الفائزين : 

2      – النتائج حسب كل والية موّزعة طبقا للجدول أدناه :
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ثانيــا: يفتــح أجــل الطعــن يف نتائــج االنتخــاب إىل غايــة يــوم األربعــاء 19 صفــر عــام 1434 املوافــق 
ــوي  ــون العض ــن القان ــامد 125 م ــا لل ــاء، وفق ــة مس ــاعة الثامن ــىل الس ــنة 2013 ع ــر س 02 يناي

املتعلــق بنظــام االنتخابــات. 
ثالثا: يبلغ هذا اإلعالن إىل رئيس مجلس األمة و إىل وزير الداخلية والجامعات املحلية. 

رابعا: ينرش هذا اإلعالن يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 
ــام 1434  ــر ع ــخ 17 و 18 صف ــني بتاري ــتيه املنعقدت ــتوري يف جلس ــس الدس ــداول املجل ــذا ت به

املوافــق 31 ديســمرب ســنة 2012 و أول ينايــر ســنة 2013
رئيس املجلس الدستوري

الطيب بلعيز  
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سنة 2014
إعالن رقم 01 / إ. م د /14 مؤرخ يف 10 ربيع الثاين عام 1435 املوافق 10 فرباير سنة 2014 

يتضمن نتائج االنتخاب الجزيئ من أجل استخالف عضو منتخب يف مجلس األمة.
إن املجلس الدستوري، 

-   بناء عىل الدستور، ال سيام املواد 98، 101، 102 (الفقرة 2) و163 (الفقرة 2) منه،
-   ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
ــات، الســيام املــواد 104و 105و 106و 107و 108و 125و 126و  ــق بنظــام االنتخاب 2012 املتعل

127و 128و 129 و130 منــه،
-   ومبقتــىض األمــر رقــم 12 – 01 املــؤرخ يف 20 ربيــع األول عــام 1433 املوافــق 13 فربايــر ســنة 
2012 الــذي يحــدد الدوائــر االنتخابيــة وعــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملــان، 
ــنة 2012،  ــل س ــق 16 أبري ــام 1433 املواف ــامدى األوىل ع ــؤرخ يف 24 ج ــام امل ــىض النظ -   ومبقت

ــتوري،  ــس الدس ــل املجل ــد عم ــدد لقواع املح
-   ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 02/ إ.م د / 09 املؤرخ يف 14 محــرم عام 1431 املوافق 

31 ديســمرب ســنة 2009 واملتعلــق بنتائــج تجديد نصــف أعضاء مجلس األمــة املنتخبني،
-   ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 14– 02 املــؤرخ يف 4 ربيــع األول عــام 1435 املوافــق 6 ينايــر 
ســنة 2014، و املتضمــن اســتدعاء الهيئــة االنتخابيــة لواليــة ســيدي بلعبــاس لالنتخــاب الجــزيئ 

مــن أجــل اســتخالف عضــو منتخــب يف مجلــس األمــة،
ــق 12  ــام 1433 املواف ــوال ع ــؤرخ يف 25 ش ــم 12 – 342 امل ــذي رق ــوم التنفي ــىض املرس -   ومبقت
ســبتمرب ســنة 2012 الــذي يحــدد عــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها النتخــاب أعضــاء املجالــس 

ــة، ــة والوالئي الشــعبية البلدي
-   ومبقتــىض املرســوم التنفيــذي رقــم 12 – 412 املــؤرخ يف 25 محــرم عــام 1434 املوافــق 9 
ــريه،  ــني وس ــة املنتخب ــس األم ــاء مجل ــاب أعض ــم انتخ ــق بتنظي ــنة 2012 واملتعل ــمرب س ديس

-   ومبقتــىض القــرار الصــادر عــن وزارة الداخليـــة والجامعــات املحليـــة املــؤرخ يف 26 ربيــع األول 
عــام 1435 املوافــق 28 ينايــر ســنة 2014، الــذي يحــدد شــكل ورقــة التصويــت التــي تســتعمل 
لالنتخــاب الجــزيئ الســتخالف عضــو منتخــب مبجلــس األمــة عــىل مســتوى واليــة ســيدي بلعباس 

ومميزاتهــا التقنيــة، 
-   وبنــاء عــىل الترصيــح بشــغور مقعــد عضــو منتخــب يف مجلــس األمــة عــىل إثــر انتخابــه عضــوا 
يف املجلــس الدســتوري، املرســل مــن قبــل رئيــس مجلــس األمــة تحــت رقــم 52/13 ، واملســجل 

باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 31 ديســمرب ســنة 2013 تحــت رقــم 08، 
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-   وبعد االطالع عىل النتائج املدّونة يف محرض فرز األصوات والوثائق املرفقة به،
-   وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

-   واعتبارا أنه بعد التحقيـق يف صحة عملية التصويت ،
-   وبالنتيجة، 
يعلن ما يأيت :

 أوال : إن نتائــج االقــرتاع الجــزيئ الــذي جــرى يــوم الســبت 8 ربيــع الثــاين عــام 1435 املوافــق 8 
فربايــر ســنة 2014 بواليــة ســيدي بلعبــاس قصــد اســتخالف عضــو منتخــب يف مجلــس األمــة هــي 

كــام يــأيت :

ثانيا : إن املرتشح الفائز يف االنتخاب الجزيئ هو :
املرتشــح عــامر طيــب الــذي يســتخلف العضــو ابراهيــم بوتخيــل عــن واليــة ســيدي بلعبــاس الــذي 

شــغر مقعــده بســبب انتخابــه عضــوا باملجلــس الدســتوري.
ثالثــا : تفتــح آجــال الطعــن يف نتائــج االقــرتاع إىل غايــة الثامنــة مســاء مــن يــوم الثالثــاء 11 ربيــع 

الثــاين عــام 1435 املوافــق 11 فربايــر ســنة 2014.
رابعــا : يبلــغ هــذا اإلعــالن إىل رئيــس مجلــس األمــة و إىل وزيــر الدولــة وزيــر الداخليــة والجامعات 

املحلية.
خامسا : ينرش هذا اإلعالن يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 10 ربيــع الثــاين عــام 1435  املوافــق 
10 فربايــر ســنة 2014. 

رئيس املجلس الدستوري
مراد مدليس
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إعالن رقم 01/ إ.م د/16 مؤرخ يف 20 ربيع األول عام 1437املوافق أّول يناير سنة 2016، 

يتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس األمة املنتخبني.
إن املجلس الدستوري، 

-    بناء عىل الدستور، ال سيام املواد 98 و102(الفقرة 3) و163 (الفـقرة 2) منه،
ــر  ــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 يناي -    ومبقتــىض القان
ســنة 2012 واملتعلــق بنظــام االنتخابــات، ال ســيام املــواد 104 و105 و106 و107 و125 و126 

و127 منــه،
ــر ســنة  ــع األول عــام 1433 املوافــق 13 فرباي -    ومبقتــىض األمــر رقــم 01-12 املــؤرخ يف 20 ربي
ــات الربملــان، ــة وعــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخاب ــر االنتخابي ــذي يحــدد الدوائ 2012 ال

-    ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 24 جــامدى األوىل عــام 1433 املوافــق 16 أبريــل ســنة 2012 الــذي 
يحــدد قواعــد عمــل املجلس الدســتوري، 

-   ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 301-15 املــؤرخ يف 16صفــر عــام 1437 املوافق 28 نوفمرب ســنة 
2015 واملتضمــن اســتدعاء الهيئــة االنتخابيــة لتجديــد نصــف أعضاء مجلس األمــة املنتخبني،

-   ومبقتــىض املرســوم التنفيــذي رقــم 412-12 املــؤرخ يف 25 محــرّم عــام 1434 املوافــق 9 ديســمرب 
ســنة 2012 واملتعلــق بتنظيــم انتخــاب أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني وســريه،

-   ومبقتــىض القـــرار الصــادر عــن وزارة الداخليــة والجامعــات املحليــة املــؤرخ يف 2 ربيــع األول عام 
ــي تســتعمل  ــذي يحــدد شــكل ورقــة التصويــت الت 1437 املوافــق 14 ديســمرب ســنة 2015 ال

لالنتخــاب مــن أجــل تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني ومميّــــزاتها التقنيــة،
-   وبعد االطالع عىل النتائج املدونة يف محارض فرز األصوات والوثائق املرفقة بها،

-   وبعد االستامع إىل األعضاء املقّررين يف تالوة تقاريرهم املكتوبة،
-   وبعد املداولة قانونا،

ــي  ــة الت ــح األخطــاء املادي ــات التصويــت وتصحي ــة عملي ــق يف صّح ــه بعــد التحقي ــارا أن -   واعتب
ــرز األصــوات، ــا يف محــارض ف متــت معاينته

وبالنتيجة،
يعلن ما يأيت:

أوال: أن النتائــج النهائيــة لالنتخــاب الــذي جــرى يــوم الثالثــاء 17 ربيــع األول عــام 1437 املوافــق 
29 ديســمرب ســنة 2015 مــن أجــل تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني، هــي كــام يــأيت:
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-1     النتائج االجاملية لالنتخاب:
48 - عدد الواليات املعنية: 

 26883 - الناخبون املسّجلون: 
25677 - الناخبون املصوِّتون: 
1206 - الناخبون املمتنعون: 

 96,46 % - نسبة املشاركة: 
 2893 - عدد األصوات امللغاة: 
22784 - عدد األصوات املعبـّر عنها: 

 48 - عدد املرتشحني الفائزين: 
-2     النتائج حسب كل والية موّزعة طبقا للجدول أدناه:
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يفتــح أجــل الطعــن يف نتائــج االنتخــاب إىل غايــة يــوم الســبت 21  ربيــع األول عــام 1437 املوافــق 
2 ينايــر ســنة 2016 عــىل الســاعة الثامنــة مســاءا وفقــا للــامدة 127 مــن القانــون العضــوي املتعلق 

بنظــام االنتخابات.
ثالثا: يبلغ هذا اإلعالن إىل رئيس مجلس األمة وإىل وزير الداخلية والجامعات الداخلية.
رابعا: ينرش هذا اإلعالن يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

ــام  ــع األول ع ــخ 18 و19 و20 ربي ــدة بتاري ــاته املنعق ــتوري يف جلس ــس الدس ــداول املجل ــذا ت به
ــنة 2016. ــر س ــنة 2015 وأّول يناي ــمرب س ــق 30 و31 ديس 1437 املواف

رئيس املجلس الدستوري
مراد مدليس
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إعالن رقم 02/ إ.م د/16 مؤرخ يف 26 ربيع األول عام 1437املوافق 07 يناير سنة 2016، يعدل 
نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس األمة املنتخبني.

إن املجلس الدستوري، 
-   بناء عىل الدستور، ال سيام املواد 98 و102(الفقرة 3) و163 (الفـقرة 2) منه،

ــر  ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ــر ع ــؤرخ يف 18 صف ــم 01-12 امل ــون العضــوي رق ــىض القان -   ومبقت
ســنة 2012 واملتعلــق بنظــام االنتخابــات، ال ســيام املــواد 104 و105 و106 و107 و125 و126 

ــه، و127 من
ــنة  ــر س ــق 13 فرباي ــام 1433 املواف ــع األول ع ــؤرخ يف 20 ربي ــم 01-12 امل ــر رق ــىض األم -   ومبقت
ــان، ــات الربمل ــوب شــغلها يف انتخاب ــة وعــدد املقاعــد املطل ــر االنتخابي ــذي يحــدد الدوائ 2012 ال

-   ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 24 جــامدى األوىل عــام 1433 املوافــق 16 أبريــل ســنة 2012 الــذي 
يحــدد قواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، 

-   ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 301-15 املــؤرخ يف 16 صفــر عــام 1437 املوافــق 28 نوفمــرب 
ــة  ــس األم ــاء مجل ــف أعض ــد نص ــة لتجدي ــة االنتخابي ــتدعاء الهيئ ــن اس ــنة 2015 واملتضم س

ــني، املنتخب
-   ومبقتــىض املرســوم التنفيــذي رقــم 412-12 املــؤرخ يف 25 محــرّم عــام 1434 املوافــق 9 ديســمرب 

ســنة 2012 واملتعلــق بتنظيــم انتخــاب أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني وســريه،
-   ومبقتــىض القـــرار الصــادر عــن وزيــر الداخليــة والجامعــات املحلية املــؤرخ يف 2 ربيــع األول عام 
ــي تســتعمل  ــذي يحــدد شــكل ورقــة التصويــت الت 1437 املوافــق 14 ديســمرب ســنة 2015 ال

لالنتخــاب مــن أجــل تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني ومميّــــزاتها التقنيــة،
-   وبعد دراسة الطعون،
-   وبعد املداولة قانونا،

ــان (02) يف واليــة مســتغانم  ــارا أن قبــول ثالثــة (03) طعــون مــن حيــث املوضــوع، اثن -   واعتب
وواحــد (01) يف واليــة نعامــة، مل يغيــّــر يف قامئــة املرتشــحني الفائزيــن الــواردة يف إعــالن املجلــس 
ــر ســنة  ــق أّول يناي ــع األول عــام 1437 املواف ــم 01/ إ.م د/16 املــؤرخ يف 20 ربي الدســتوري رق

2016 واملتضمــن نتائــج تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني،
وبالنتيجة،

يعلن ما يأيت:
ــام 1437  ــع األول ع ــاء 17 ربي ــوم الثالث ــرى ي ــذي ج ــاب ال ــة لالنتخ ــج النهائي ــّدل النتائ أوال: تع
املوافــق 29 ديســمرب 2015 مــن أجــل تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني، بعــد دراســة 

الطعــون، كــام يــأيت:
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-1      النتائج االجاملية لالنتخاب:
عدد األصوات امللغاة: 2894 صوتا بدال من 2886 صوتا.  -

عدد األصوات املعبـّر عنها:22776 صوتا بدال من 22784 صوتا.  -
.......... (الباقي بدون تغيري...) ..................  

-2      النتائج الخاصة بواليتي مستغانم والنعامة، بعد دراسة الطعون، هي كام يأيت: 

ثانيا: ينرش هذا اإلعالن يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 26 ربيــع األول عــام 1437 املوافــق 

07 ينايــر ســنة 2016.
رئيس املجلس الدستوري

مراد مدليس
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إعالن رقم 01/إ. م د/19 مؤرخ يف 27 ربيع الثاين عام 1440 املوافق 04 يناير سنة 2019 يتضمن 

النتائج النهائية لتجديد نصف أعضاء مجلس األمة املنتخبني
إن املجلس الدستوري، 

- بنــاء عــىل الدســتور، الســيام املــواد 112 و119 (الفقــرة 3) و182 (الفقرتــان 2 و3) و191 (الفقــرة 
3) منــه،

ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت
غشــت ســنة 2016 و املتعلــق بنظــام االنتخابــات، الســيام املــواد 107 و108 و109 و110 و128 

ــه، و129 و130 و131 من
- ومبقتــىض األمــر رقــم 01-12 املــؤرخ يف 20 ربيــع األول عــام 1433 املوافــق 13 فربايــر ســنة 2012 

الــذي يحــدد الدوائــر االنتخابيــة وعــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملــان،
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 28 جــامدى الثانيــة عــام 1437 املوافــق 6 أبريــل ســنة 2016 الــذي 

يحــدد قواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، الســيام املادتــني 18 (الفقــرة 2) و54 منــه،
- ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 286-18 املــؤرخ يف 5 ربيــع األول عــام 1440 املوافــق 13 
ــس  ــاء مجل ــف أعض ــد نص ــة لتجدي ــة االنتخابي ــتدعاء الهيئ ــن اس ــنة 2018 واملتضم ــرب س نوفم

ــني، ــة املنتخب األم
ــق 21  ــام 1440 املواف ــع األول ع ــؤرخ يف 13 ربي ــم 293-18 امل ــذي رق ــىض املرســوم التنفي - ومبقت

ــني، ــق بانتخــاب أعضــاء مجلــس األمــة املنتخب نوفمــرب ســنة 2018 واملتعل
- ومبقتــىض القــرار الصــادر عــن ووزيــر الداخليــة والجامعــات املحليــة والتهيئــة العمرانيــة املــؤرخ 
يف 5 ربيــع الثــاين عــام 1440 املوافــق 13 ديســمرب ســنة 2018 الــذي يحــدد شــكل ورقــة 
التصويــت التــي تســتعمل لالنتخــاب مــن أجــل تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني 

ومميزاتهــا التقنيــة،
ــاين عــام 1440  ــع الث ــوم 21 ربي ــذي جــرى ي ــة لالنتخــاب ال ــج املؤقت - وبعــد االطــالع عــىل النتائ
ــني،  ــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخب املوافــق 29 ديســمرب ســنة 2018 مــن أجــل تجدي
والتــي أعلنهــا املجلــس الدســتوري مبوجــب بيــان مــؤرخ يف 23 ربيــع الثــاين عــام 1440 املوافــق 

31 ديســمرب ســنة 2018،
ــة  ــس األم ــاء مجل ــف أعض ــد نص ــرتاع تجدي ــج اق ــى نتائ ــتوري ألغ ــس الدس ــارا أّن املجل - واعتب
املنتخبــني الــذي جــرى يــوم الســبت 29 ديســمرب ســنة 2018 بواليــة تلمســان مبوجــب قــراره 
ــنة 2018، ــمرب س ــق 31 ديس ــام 1440 املواف ــاين ع ــع الث ــؤرخ يف 23 ربي ــم 03/ق. م د/ 18 امل رق
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- وبعد دراسة الطعون،
- وبنــاء عــىل القــرار رقــم 01/ق. م د/19 املــؤرخ يف 27 ربيــع الثــاين عــام 1440 املوافــق 04 ينايــر 
ســنة 2019 واملتعلــق بالطعــن املقــدم مــن قبــل الســيد جديــع عبــد القــادر عــن حــزب جبهــة 

التحريــر الوطنــي، يف واليــة ورقلــة،
- وبنــاء عــىل القــرار رقــم 02/ق. م د/19 املــؤرخ يف 27 ربيــع الثــاين عــام 1440 املوافــق 04 ينايــر 
ســنة 2019 واملتعلــق بالطعــن املقــدم مــن قبــل الســيد طرفــاوي مــربوك عــن حــزب التجمــع 

الوطنــي الدميقراطــي، يف واليــة ورقلــة،
- وبنــاء عــىل القــرار رقــم 03/ق. م د/19 املــؤرخ يف 27 ربيــع الثــاين عــام 1440 املوافــق 04 ينايــر 
ــة  ــزب جبه ــن ح ــد ع ــوي العي ــيد ماض ــل الس ــن قب ــدم م ــن املق ــق بالطع ــنة 2019 واملتعل س

التحريــر الوطنــي، يف واليــة إليــزي،
- وبعد االستامع إىل األعضاء املقررين يف تالوة تقاريرهم املكتوبة،

- وبعد املداولة قانونا،
يعلـــن ما يأيت:

أوال: أن النتائــج النهائيــة لالنتخــاب الــذي جــرى يــوم الســبت 21 ربيــع الثــاين عــام 1440 املوافــق 
29 ديســمرب ســنة 2018 مــن أجــل تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني، هــي كــام يــأيت:

1 – النتائج اإلجاملية لالنتخاب: 
 47 - عــدد الـواليات املعـنـية : 

26018 ـلـون :  - الناخبون املُسجَّ
25492 - الناخبون املُصّوتُـون : 

526 - الناخبـون املُْمَتـِنعـُون : 
% 97,98 - نسـبة الـمشاركــة : 

- عـدد األصوات الـملغـاة :  2507
22985 - عدد األصواِت املَُعـَربَّ عنها : 

47 - عـدد املرتشحني الفـائزين : 
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2 – النتائج حسب كل والية مبينة يف الجدول اآليت:
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ثانيــا: يبلــغ هــذا اإلعــالن إىل رئيــس مجلــس األمــة وإىل وزيــر الداخليــة والجامعــات املحليــة والتهيئــة 
العمرانية.

ثالثا: ينرش هذا اإلعالن يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقدة بتاريــخ 25 و26 و27 ربيــع الثاين عــام 1440 املوافق 

نائب رئيس املجلس الّدستوري02 و03 و04 يناير ســنة 2019.
محمد حبيش
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إعالن رقم 02/ إ.م د / 19 مؤرخ يف 7 جامدى األوىل عــام 1440 املوافق 14 جانفي سنة 2019، 
يعـدل و يتمـم اإلعـالن رقم 01/إ م د /19 املؤرخ يف 27 ربيع الثاين عام 1440 املوافق 4 جانفي 

سنة 2019 املتضمن النتائج النهائية لتجديد نصف أعضاء مجلس األمة املنتخبني
إن املجلس الدستوري، 

- بنــاء عــىل الدســتور، الســيام املــواد 112 و119 (الفقــرة 3) و182 (الفقرتــان 2 و3) و191 (الفقــرة 
3) منــه،

ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت
غشــت ســنة 2016 و املتعلــق بنظــام االنتخابــات، الســيام املــواد 107 و108 و109 و110 و128 

ــه، و129 و130 و131 من
- ومبقتــىض األمــر رقــم 01-12 املــؤرخ يف 20 ربيــع األول عــام 1433 املوافــق 13 فربايــر ســنة 2012 

الــذي يحــدد الدوائــر االنتخابيــة وعــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملــان،
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 28 جــامدى الثانيــة عــام 1437 املوافــق 6 أبريــل ســنة 2016 الــذي 

يحــدد قواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، الســيام املادتــان 18 (الفقــرة 2) و54 منــه،
- ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 286-18 املــؤرخ يف 5 ربيــع األول عــام 1440 املوافــق 13 
ــس  ــاء مجل ــف أعض ــد نص ــة لتجدي ــة االنتخابي ــتدعاء الهيئ ــن اس ــنة 2018 واملتضم ــرب س نوفم

ــني، ــة املنتخب األم
- ومبقتــىض قــرار املجلــس الدســتوري رقــم 03/ق. م د/18 املــؤرخ يف 23 ربيــع الثــاين عــام 1440 
املوافــق 31 ديســمرب ســنة 2018 واملتضمــن إلغــاء انتخــاب تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة 

املنتخبــني بواليــة تلمســان، 
- ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ. م د/19 املــؤرخ يف 27 ربيــع الثــاين عــام 1440 
ــد نصــف أعضــاء مجلــس  ــة لتجدي ــج النهائي املوافــق 04 جانفــي ســنة 2019 واملتضمــن النتائ

األمــة املنتخبــني،
ــق 21  ــام 1440 املواف ــع األول ع ــؤرخ يف 13 ربي ــم 293-18 امل ــذي رق ــىض املرســوم التنفي - ومبقت

ــني، ــق بانتخــاب أعضــاء مجلــس األمــة املنتخب نوفمــرب ســنة 2018 واملتعل
- ومبقتــىض القــرار الصــادر عــن وزيــر الداخليــة والجامعــات املحليــة والتهيئــة العمرانيــة املؤرخ يف 
5 ربيــع الثــاين عــام 1440 املوافــق 13 ديســمرب ســنة 2018 الــذي يحــدد شــكل ورقــة التصويــت 
التــي تســتعمل لالنتخــاب مــن أجــل تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني ومميزاتهــا 

، لتقنية ا
- وبعــد االطــالع عــىل النتائــج املؤقتــة لالنتخــاب الــذي جــرى يــوم 3 جــامدى األوىل عــام 1440 
املوافــق 10 جانفــي ســنة 2019 لتجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني بوالية تلمســان، 
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والتــي أعلنهــا املجلــس الدســتوري مبوجــب بيانــه املــؤرخ يف 4 جــامدى األوىل عــام 1440 املوافق 
11 جانفــي ســنة 2019،

- وبعد دراسة الطعن املودع لدى املجلس الدستوري،
ــق 14  ــام 1440 املواف ــامدى األوىل ع ــؤرخ يف 7 ج ــم 06/ ق. م د/19 امل ــرار رق ــىل الق ــاء ع - وبن
ــزب  ــن ح ــودالل ع ــدو ب ــح عب ــل املرتش ــن قب ــدم م ــن املق ــق بالطع ــنة 2019 واملتعل ــي س جانف

ــان. ــة تلمس ــي، بوالي ــي الدميقراط ــع الوطن التجم
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر يف تالوة تقريره املكتوب،

- وبعد املداولة قانونا،
يعـلن ما يأيت:

أوال: يُعــَدل ويُتَمــم إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01 / إ. م د/ 19 املــؤرخ فـــي 27 ربيــع الثــاين 
عــام 1440 املوافــق 4 جانفــي ســنة 2019.

ثانيــا: تُضبــط نتائــج االقــرتاع الــذي جــرى يــوم الخميــس 03 جــامدى األوىل عــام 1440 املوافــق 10 
جانفــي ســنة 2019 بواليــة تلمســان، لتجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبيــــن كــام ييل:  

ثالثــا: وبنــاء عــىل ذلــك، تصبــح النتائــج اإلجامليــة لالنتخــاب الــذي جــرى يــوم الســبت 21 ربيــع الثــاين 
عــام 1440 املوافــق 29 ديســمرب ســنة 2018 لتجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني، كــام يأيت: 

48 -  عدد الواليات املعنية : 
26874 ـلـون :  -  الناخبون املُسجَّ
26338 -  الناخبون املُصّوتُـون : 

-  الناخبـون املُْمتَـِنعـُون :  536
% 98,01 -  نسـبة الـمشاركــة : 

2590 -  عـدد األصوات الـملغـاة :  
23748 -  عدد األصواِت املَُعـَربَّ عنها : 

48 - عدد املرتشحني الفائزين: 
 رابعــا: يبلــغ هــذا اإلعــالن إىل رئيــس مجلــس األمــة، وإىل وزيــر الداخليــة والجامعــات املحليــة 

ــة. ــة العمراني والتهيئ
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خامسا: ينرش هذا اإلعالن يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
ــام  ــامدى األوىل ع ــخ 06 و07 ج ــني بتاري ــتيه املنعقدت ــتوري يف جلس ــس الدس ــداول املجل ــذا ت به

ــنة 2019. ــي س ــق 13 و14 جانف نائب رئيس املجلس الّدستوري1440 املواف
محمد حبيش
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سنة 2001
قرار رقم 02 / 01 مؤرخ يف 8 شوال عـــام 1421 املوافـق 03 ينــاير سنـــة 2001.

إن املجلس الدستوري، 
- بناء عىل الدستور ، السيام املادة 163 ( الفقرة الثانية ) منه، 

- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000، املحــدد 
لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، الســيام املــواد 38 ، 39 و42 منــه ، 

ــنة 1997  ــارس س ــق 6 م ــام 1417 املواف ــوال ع ــؤرخ يف 27 ش ــم 97 07- امل ــر رق ــىض األم - ومبقت
واملتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام اإلنتخابــات، الســيام املادتــني148و149 (الفقرتــان 

ــه،  ــة) من األوىل والثاني
- ومبقتــىض اإلعــالن رقــم 01 / إ. م د / 01 املــؤرخ يف 6 شــوال عــام 1421 املوافــق أّول ينايــر ســنة 

2001 واملتضمــن نتائــج انتخــاب نصــف عــدد أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني، 
- وبعــد اإلطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري بتاريــخ 02 
ينايــر ســنة 2001 املســجلة تحــت رقــم 04 والتــي قدمهــا املرتشــح بــركات بحــوص و املتعلقــة 
ــي  ــني الت ــة املنتخب ــس األم ــاء مجل ــدد أعض ــف ع ــاب نص ــت يف انتخ ــات التصوي ــة عملي بصح

جــرت بتاريــخ 30 ديســمرب ســنة 2000 يف الدائــرة اإلنتخابيــة البيــض . 
  - وبعد اإلطالع عىل ملف الطعن، 

- وبعد التحقيق، 
- وبعد اإلستامع إىل العضو املقرر، 

- وبعد املداولة قانونا، 
  يف الشكل : 

اعتبـــــاًرا أن عريضــة الطعــن جــاءت مســتوفية للــرشوط واإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف املــادة 
148 مــن األمــر املتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام اإلنتخابــات ، واملادتــني 38 و 39 مــن 

النظــام املحــدد لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري . 
يف املوضوع : 

ــاًرا أن الطاعــن يعــرتض يف احتجاجــه عــىل الطريقــة التــي متــت بهــا عمليــة الفــرز والتــي  - اعتب
أســفرت عــىل إلغــاء بعــض أوراق التصويــت بحجــة أنّهــا كانــت مطويــة أكــرث مــن مــرّة و بالتــايل 

تــم احتســابها ضمــن األوراق امللغــاة، 
ــغ  ــي بل ــرز األصــوات والت ــي أرفقــت مبحــرض ف ــاة الت ــة األوراق امللغ ــد معاين ــه بع ــاًرا أنّ - واعتب
عددهــا 19 ورقــة، يتضــح أنـّـه مــن بــني األوراق امللغــاة هنــاك ورقتــي (02) تصويــت نظاميتــني 

ال يشــوبهام أّي عيــب، 
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- واعتبــاًرا أن الطاعــن كان قــد تحصــل عــىل 65 صوتــا وهــو نفــس عــدد األصــوات التــي تحصــل 
عليهــا املرتشــح بوعــزة بوحفــص الــذي أعلــن فائــزًا نظــرا لكونــه املرتشــح األكــرب ســنٍّا، 

- واعتبــاًرا أن التحقيــق يف األوراق امللغــاة أفــىض إىل رفــع عــدد أصــوات املرتشــح الطاعــن إىل 67 
صوتــا بــدالً مــن 65 صوتــا كــام جــاء يف محــرض فــرز األصــوات . 

  يقــرر ما يأيت : 
-1 يف الشكل : 

- قبول الطعن . 
2 - يف املوضوع : 

- الترصيح بتأسيس الطعن . 
- أن املرتشح بركات بحوص، عن الدائرة اإلنتخابية البيض، فائز قانونا ونهائيا. 

- إلغاء فوز املرتشح بوعزة بوحفص عن نفس الدائرة اإلنتخابية. 
- يبلــغ هــذا القــرار إىل رئيــس مجلــس األمــة و وزيــر الداخليــة والجامعــات املحليــة واألطــراف 

املعنيــة . 
ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته بتاريــخ  8 شــوال عــام 1421  ملوافــق 3 ينايــر ســنة 
 .2001

رئيس املجلس الدستوري
سعيد بو الشعري
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قرار رقم 01/ ق. م د / 04  مؤرخ يف 11 ذي القعدة عام 1424 املوافق 04 يناير سنة 2004

إن املجلس الدستوري، 
- بنـــــاء  علـــى  الدســــتـــــور، السيمــــــا  الـمـــــواد 29 ، 50  و  163 منـــــــه،

 - و مبقتــــــىض األمر رقـــــــم 97 – 07 الـــــمـــــــؤرخ يف 27 شوال عـــــــام 1417 املوافــــــــق 
6 مــارس ســنة 1997 و املتضمــن القــــــــانون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، السيمــــــا 

املادتــني 127 و 128  منــــــــه،
ــنة 2000  ــو س ــق 28 يوني ــام 1421 املواف ــع األول ع ــؤرخ يف 25 ربي ــام امل ــى النظ - و مبقتضــــ

املحــــــدد لقــواعــــد عمــــــل املجلــــــس الدستــــــــوري،
- و مبقتــىض املرســــــوم الرئاســـــــي رقـــــم -03 422 املــؤرخ يف 15 رمضــان عــــــام 1424 املوافق 
10 نوفمــرب ســنة 2003 املتضمــن استدعـــــــاء الهيئــة االنتخابيــة لتجديــد نصــــــف أعضــــــاء  

مجلــــــس  األمــــــة املنتخبني،
ــة مجلــس األمــة  ــرشحني لعضوي - و بعــد اإلطــالع عــىل محــرض فــرز األصــوات و ملفــات املتــــ

بواليــة البيـــــــض،
و بعد االستامع إىل العضو املقرر،

- اعتبارا أن املجلــــــــس الدســتوري مكلــــــف بالســهر عىل احرتام الدستـــــــور، وصحة عمليات 
االنتخابات الترشيعيـــــة، وإعــــالن نتائجهــــــا طبقا للامدة 163 من الدســتور،

- و اعتبــارا أنــه مبوجــب املادتــني 29 و 50 مــن الدســتور فــإن جميــع املواطنــني متســاوون أمــام 
ــر فيــه الــرشوط القانونيــة أن يَنتِخــَب و يُنتَخــَب، القانــون  و أّن لــكّل مواطــن تتوفّ

ــام  ــق بنظ ــوي املتعلّ ــون العض ــن القان ــر املتضم ــن األم ــادة 127 م ــب امل ــه مبوج ــارا أن - واعتب
االنتخابــات املذكــور أعــاله، فإنــه ال ميكــن عضــو يف مجلــس شــعبي بلــدي أو واليئ أن يرتّشــح 

ــة، ــرشوط القانوني ــه ال ــر في ــا مل تتوف ــة ،  م ــس األم ــة مجل لعضوي
ــام  ــق بنظ ــوي املتعلّ ــون العض ــن القان ــر املتضم ــن األم ــادة 128 م ــب امل ــه مبوج ــارا أن - و اعتب
ــغ أربعــني (40)  ــن بل ــة إالّ م ــس األّم ــة يف مجل ــح للعضوي ــور أعــاله، ال يرتّش ــات، املذك االنتخاب

ــرتاع، ــوم االق ــة ي ســنة كامل
- و اعتبــــــارا أن ترشـــــــح الســيد  محبــويب بلقـــــــاسم  املولـــــــــود مميــز خــالل ســنة 1963 
كمــــــــا تثبتــه شــهادة ميــالده رقــم 956 الصــادرة عــن بلديــة البيــض، قٌِبــَل عــىل إحتــامل أن 

ــر 1963 و  31  ديســمرب 1963، ــَد بــني 01 يناي يكــون قــد ُولِ
- واعتبــارا أن قبــــــول ملــف مرتشــح ذي تــــــاريخ ميــالد مميــز عــىل إحتــامل أنــه ولــد بــني 01 
جانفــي  و 31 ديســمرب مــن الســنة املعتــربة ،  يَِخــلُّ مببــدأ مســاواة املواطنــني أمــام القانــون ،  
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مقارنــة مبرتشــح ذي تاريــخ ميــالد ثابــت،
ــوم  ــر فيــه رشط الســّن ي ــذي ال يتوفّ ــح  محبــويب بلقاســم ال ــارا بالنتيجــة، أن قبــول ترّش - و اعتب

ــض.  ــة البيّ ــة يف والي ــة االنتخابي االقــرتاع  يشــكل مساســا  بصحــة العملي
لهـذه   األسباب 
يقــرر ما يأيت : 

 املــادة األوىل : إلغــاء انتخــــــــاب تجديــد نصـــــــف أعضــــــــاء مجلـــــــس األمــة املنتخبــني، 
ــاء 30 ديســمرب 2003 بواليــة البيــض. الــذي جــرى يــــــــوم الثالثـــــ

املــادة 2: يتعيــــــــن علــــــــى السلطـــــــات املختصــة إعــادة االنتخــــــــاب يف الواليــة املعنيــة  
مــع  التقيـــــــد باملسألـــــــة القانونيــة التــي فصــل فيهــا املجلــس الدســتوري.

املــادة 3: يبلــــــــغ هــذا القــرار إىل رئيــس مجلــــــــس األمة، إىل وزيــر الدولة وزير الداخليــــــــة 
ــع  ــام، و إىل جمي ــظ األختـــــــ ــر العــدل ،  حافـــــ ــة و إىل وزيــــــ ــات املحليــــــ والجامعــــــ

املرتشــحني. 
املادة 4: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

ــام  ــدة ع ــخ 9  و 10 و 11 ذي الق ــدة بتاري ــاته املنعق ــتوري يف جلس ــس الدس ــداول املجل ــذا ت به
1424 املوافـــق  2 ،  3  و 4  ينايــر سنـــــــة 2004.

رئيس املجلس الدستوري
محمد بجاوي 
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 قرار رقم 02/ ق. م د /04 مؤرخ يف 15 ذي القعدة عام 1424 املوافق 8 يناير سنة 2004
إن املجلس الدستوري، 

- بناء علـــــى الدستور، السيام  املادة 163 (الفقـــــرة 2) منه،
- و مبقتــىض األمــر رقــم 97 – 07 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 و 
املتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات الســيام ، املــواد 52و 142 و 148 و149 

 ، منه
  - و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافـــــق 28 يونيــو ســنة 2000 املحدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، الســيام املــواد 38و 39و41 و 42 منه،
  - ومبقتضــــــى إعــــــــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/04 املــؤّرخ يف 11 ذي القعــــــدة 
عــام 1424 املوافــق 4 ينايــر ســنة 2004 واملتضمــن نتائــج تجديــد نصــف أعضــاء مجلـــــــس 

ــة املنتخبني، األمــــ
- و بعــد اإلطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري، بتاريــخ 
05 ينايــر 2004 تحــت رقــم 07/04 ، مــن طـــــــرف املرتشــح شعبـــــــــان زروق، الــذي يطعــن 
مبوجبهــا يف نتائــج االقــرتاع الــذي جــرى بتاريــخ 30 ديســمرب ســنة 2003 لتجديــد نصــف أعضــاء 

مجلــس األمــة املنتخبــني، بواليــة البليــدة .
  - بعد االطالع عىل ملف الطعن،

- وبعد التحقيق،
- و بعد االستامع إىل العضو املقرر يف تالوة تقريره،

- وبعد املداولة،
يف الشكل

- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للرشوط القانونية.
 يف املوضوع

- اعتبارا أن الطاعن أسس طعنه عىل أربعة أوجه، 
عن الوجـه املثار تلقائيا من طرف املجلس الدستوري .

- اعتبــارا أنــه ثبــت بعــد التحقيــق يف العمليــة االنتخابيــة التــي جــرت بواليــة البليــدة ، أن أعضــاء 
مكتــب التصويــت مل يوقعــوا عــىل القامئــة االنتخابيــة املمــىض عليهــا بعــد نهايــة االقــرتاع ، خالفــا 

ملــا تقتضيــه أحــكام املادتــني  52 و 142 مــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات،
 - واعتبــارا أن عــدم توقيــع أعضــاء مكتــب التصويــت عــىل القامئــة االنتخابيــة املمــىض عليهــا مــن 

طــرف الناخبــني مــن شــأنه املســاس بصّحــة عمليــة االقــرتاع ، مــام يســتوجب إلغــاء نتائجــه،
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 - و اعتبــارا أنــه مبوجــب املــادة 149 (الفقــرة 3) مــن القانــون العضــوي املتعلق بنظــام االنتخابات، 
ينظــم انتخــاب أخــر يف أجــل مثانيــة(8) أيــام مــن تاريــخ آخر تبليــغ لهــذا القرار،

لهذه األسباب و دون مناقشة األوجه املثارة ،
 يقــرر ما يأيت : 

  املــادة األوىل: إلغــاء االقــرتاع الــذي جــرى يــوم 30 ديســمرب 2003 بواليــة البليــدة ، قصــد تجديــد 
نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني.

املادة 2: يتعني عىل الجهات املختصة إعادة االقرتاع يف الوالية املعنية، يف اآلجال القانونية.
املــادة 3: يبلــغ هــذا القــرار إىل رئيــس مجلــس األمــة، وزيــر الدولــة وزيــر الداخليــة والجامعــات 

املحليــة، وزيــر العــدل حافــظ األختــام، و جميــع  املرتشــحني.
املادة 4: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية

بهــــــذا تــــــــداول املجلــس الدستـــــــوري يف جلساتـــــــه املنعقــدة بتاريــخ 13و 14 و 15 ذي 
ــنة 2004. ــر س ــق 6 و 7 و 8 يناي ــام 1424 املواف ــدة ع القع

رئيس املجلس الدستوري
محمد بجاوي 
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قرار رقم 03/ ق. م د /04 مؤرخ يف 15 ذي القعدة عام 1424 املوافق 8 يناير سنة 2004
إن املجلس الدستوري، 

- بنـــاء عىل الدستـــور، السيمــــا الــمـــادة  163 (الفقـــــرة 2) منــــه،
- و مبقتىض األمـــــر رقم 97 – 07 املـــــــؤرخ يف 27 شــوال عام 1417 املوافق 6 مارس ســنة 1997 
املتضمــن القانــون العضـــــــوي املتعلــق بنظـــــــام االنتخابــات الســيام املــواد 35و 62 /1 و 66 

(الفقــرة الثالثــــــة) 123 (الفقــرة الثانية) و 139و 148 و149 منـــــــه، 
- و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000 املحــدد 

لقــــواعد عمــل املجلــس الدستـــــــوري، الســيام املـــــــواد 38، 39، 41 و 42 منــه،
- ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/04 املــؤرخ يف 11 ذي القعــدة عــام 1424 
املوافــق 4 ينايــر ســنة 2004 و املتضمــن نتائــج تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني،

ــق 15  ــام 1417 املواف ــؤرخ يف 7 ذي القعــدة ع ــم 68-97 امل ــذي رق ــىض املرســوم التنفي   - و مبقت
ــة وشــكلها، ــذي يحــدد رشوط إعــداد الوكال مــارس ســنة 1997 ال

  - و بعــد اإلطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري، بتاريــخ 
ــذي  ــب، ال ــر ســنة 2004 تحــت رقــم 02/04 ،مــن طــرف املرتشــح ســناين محمــد الطي 04 يناي
يطعــن مبوجبهــا يف نتائــج االقــرتاع الــذي جــرى بتاريــخ 30 ديســمرب ســنة 2003 لتجديــد نصــف 

أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني، بواليــة ســوق اهــراس .
  - بعد االطالع عىل ملف الطعن،

- وبعد التحقيق،
- و بعد االستامع إىل العضو املقرر يف تالوة تقريره،

- وبعد املداولة،
يف الشكــل

-اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للرشوط القانونية.
 يف املـوضـوع:

  - اعتبارا أن الطاعن أسس طعنه عىل سبعة أوجه، 
  عن الوجــــه الرابع  وحده  املثار بشأن الوكـــــاالت.

 - اعتبــارا أنــه ثبــت بعــد التحقيــق يف العمليــة االنتخابيــة التــي جــرت بواليــة ســوق اهــراس أن 
ثالثــة ناخبــني صوتــوا عــن طريقــة وكاالت مرفقــة بشــهادات مرضيــة،

  - و اعتبــارا أنــه مبوجــب املــواد 35، 123 (الفقــرة 2) و139 مــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام 
االنتخابــات اإلنتخابــات يكــون التصويــت يف انتخابــات مجلــس األمــة شــخصيا، رسيــا وإجباريــا، 

ماعــدا يف حالــة املانــع القاهــر،
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  - و اعتبــارا أنــه مبوجــب املادتــني 62 / 1 و 66 (الفقــرة 2 ) مــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام 
االنتخابــات، يجــوز للشــخص املريــض الــذي يتعــذر عليــه التنقــل، أن يصــوت بوكالــة مصــادق 

عليهــا مــن طــرف أمــني اللجنــة اإلداريــة، الــذي يتنقــل غليــه بنــاء عــىل طلبــه،
  - و اعتبـــــــارا أنــه مبوجــب املــــــــادة 5 من املرســوم التنفيـــــــذي رقــم 68-97 املؤرخ يف 7 ذي 
القعــدة عــام 1417 املوافــق 15 مــارس ســنة 1997 الــذي يحــدد رشوط إعــداد الوكالــة وشــكلها، 
يجــــــــب أن يبــني فيهــا عــىل الخصــوص لقــب و إســـــــم و تاريــخ و مــكان الــوالدة و عنــوان 
ــب  ــذا مكت ــل و ك ــوكّل و الوكي ــن امل ــكّل م ــة ل ــة اإلنتخابي ــجيل يف القامئ ــم التس ــة ورق و مهن

تصويتهــام و إمضــاء املــوكّل و الســلطة التــي أعــدت الوكالــة أمامهــا،
  - واعتبــارا أن الــوكاالت الثــالث، املتنــــــازع فيهــا، حــررت خالفــا ملــا تقتضيــه املادتيـــــــن 62 و 
ــت وجــود  ــا ال تثب ــات، لكونه ــق بنظــام االنتخاب ــون العضــوي املتعل ــن القان ــرة 2) م 66 (الفق
املانــع القاهــر الــذي حــال دون حضــور أصحابهــا يــوم االقــرتاع إىل مكتــب التصويــت، كــام أنـّـه 
مل يثبــت تنّقــل أمــني اللجنــة اإلداريــة إىل منــازل أصحــاب الــوكاالت لإلشــهاد عــىل تعــّذر تنّقلهــم 

بســبب املانــع.
ــا يف  ــوص عليه ــات املنص ــل كل البيان ــا، ال تحم ــازع فيه ــالث، املتن ــوكاالت الث ــارا أن ال  - و اعتب
املرســوم التنفيــذي رقــم 68-97 املــؤرخ يف 7 ذي القعــدة عــام 1417 املوافــق 15 مــارس ســنة 

ــة، ــا باطل ــني اعتباره ــام يتع ــاله، م ــور أع 1997  و املذك
 - و اعتبــارا أن بطــالن الــوكاالت الثــالث املتنــازع فيهــا يؤثــر عــىل نتيجــة االقــرتاع، لكــون الفــارق 
بــني املرتشــح الفائــز واملرتشــح الــذي يليــه مبــارشة يف الرتتيــب صــوت واحــد(01) فقــط، مــام 

يســتوجب إلغــاء النتائــج االقــرتاع ،
- و إعتبــارا أنــه مبوجــب املــادة 149 (الفقــرة 3) مــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابات، 

ينظــم انتخــاب أخــر يف أجــل مثانيــة(8) أيــام مــن تاريــخ أخــر تبليــغ لهــذا القرار،
لهذه األسباب و دون مناقشة باقي األوجه،

يقــرر ما يأيت : 
ــة ســوق  ــاء 30 ديســمرب ســنة 2003 بوالي ــوم الثالث ــذي جــرى ي ــرتاع ال ــاء االق ــادة األوىل:  إلغ امل

ــني. ــس األمــة املنتخب ــد نصــف أعضــاء مجل اهــراس قصــد تجدي
املادة 2: يتعني عىل الجهات املختصة إعادة اإلقرتاع يف الوالية املعنية، يف اآلجال القانونية.

املــادة 3: يبلــغ هــذا القــرار إىل رئيــس مجلــس األمــة، وزيــر الدولــة وزيــر الداخليــة والجامعــات 
املحليــة و وزيــر العــدل حافــظ األختــام، و جميــع املرتشــحني.

املادة 4: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
ــخ 13و 14 و 15 ذي القعــدة عــام  ــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاري بهــذا ت

ــنة 2004. ــر س ــق 6 و  7 و 8 يناي 1424 املواف
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قرار رقم 04 / ق. م د /04 مؤرخ يف 15 ذي القعدة عام 1424 املوافق 8 يناير سنة 2004
إن املجلس الدستوري، 

- بناء علـــى أحكام الدستور، السيمــــــا الـامدة 163 الفق(الفقـــــرة 2) منـــــه،
- و مبقتــىض األمــر رقــم 97 – 07 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 
واملتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات الســيام املــواد 36 و 148 و149 منــه، 
- و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000 املحــدد 

لقواعــد عمــــــل املجلــس الدســتوري، السيمــــــا املــواد   38و  39و 41 و 42 منـــــــه،
- ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/04 املــؤرخ يف 11 ذي القعــدة عــام 1424 

املوافــق 4 ينايــر 2004 املتضمــن نتائــج تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني،
- و مبقتضــــــى القــرار الصــادر عـــــــن وزيــر الدولــة وزيــر الداخليــة والجامعــات املحليــة  بتاريخ 
ــذي يحــدد شــكل ورقــة التصويــت  21 رمضــان عــام 1424 املوافــق 16 نوفمــرب ســنة 2003 ال
املخصصـــــــة لالنتخــاب قصــــــد تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني و مميزاتهــا 

التقنيــة،
  - و بعــد اإلطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري، بتاريــخ 
04 ينايــر ســنة 2004 تحــت رقــم 01/04 ، مــن طــرف املرتشــح عــالق أحمــد بــن عبدالقــادر، 
الــذي يطعــن مبوجبهــا يف نتائــج االقــرتاع الــذي جــرى بتاريــخ 30 ديسمربســنة 2003 لتجديــد 

نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني، بواليــة تيسمســيلت .
- بعد االطالع عىل ملف الطعن،

- وبعد التحقيق،
- و بعد االستامع إىل العضو املقرر يف تالوة تقريره،

- وبعد املداولة،
يف الشكل

-  اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للرشوط القانونية.
يف املوضوع  :

-  اعتبارا أن الطاعن أسس طعنه عىل وجهني إثنني :   
عن الوجه  الثاين.

- اعتبــارا أن الطاعــن يحتــج عــىل عــدم رشعيــة أوراق التصويــت لكونهــا تحمــل عالمــات مل ينــص 
عليهــا القانــون،

- واعتبارا أنه بعد التحقيق ، إتضح أن كل أوراق التصويت مدمغة بختم جاف.
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ــر  ــة وزي ــر الدول ــرار وزي ــا ق ــي حدده ــات الت ــن البيان ــرد ضم ــغ مل ي ــذا الدم ــارا أن ه  - و اعتب
الداخليــة والجامعــات املحليــة، املذكــور أعــاله ،  ومل يُــَرش إليــه أصــال يف محــرض فــرز األصــوات ،  
ــة االقــرتاع ، مــام  ــة عملي ــزة عــىل أوراق التصويــت ميــّس بصّح ــارا أّن إضافــة عالمــة مميّ - واعتب

ــا، يســتوجب إلغــاء نتائجه
ــام  ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــن القان ــرة 3 )  م ــادة 149 (الفقـــ ــب امل ــه مبوج ــارا أن - و إعتب
االنتخابــات ، ينظــم انتخــاب آخــر يف أجــل مثانيــة(8) أيــام مــن تاريــخ أٍخــر تبليــغ لهــذا القــرار،

لهذه األسباب و دون مناقشة  الوجه األول ،
يقـــرر ما يأيت :

املــادة األوىل :  إلغــاء االقــرتاع الــذي جــرى يــوم الثالثاء 30 ديســمرب ســنة 2003 بوالية تيسمســيلت  
قصــد تجديــد نصــف أعضاء مجلــس األمــة املنتخبني.

املادة 2: يتعني عىل الجهات املختصة إعادة االقرتاع يف الوالية املعنية، يف اآلجال القانونية. 
املــادة 3: يبلــغ هــذا القــرار إىل رئيــس مجلــس األمــة، وزيــر الدولــة وزيــر الداخليــة والجامعــات 

املحليــة، وزيــر العــدل حافــظ األختــام، و جميــع املرتشــحني.
املادة 4: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

ــخ 13و 14 و 15 ذي القعــدة عــام  ــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاري بهــذا ت
ــنة 2004. ــر س ــق 6  و 7 و 8 يناي 1424 املواف

رئيس املجلس الدستوري
محمد بجاوي 
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قرار رقم 05/ ق. م د 04/ مؤرخ يف 27 ذي القعدة عام 1424 املوافق 20 يناير سنة 2004
إن املجلس الدستوري، 

بناء عىل الدستور، ال سيام املادة 163 (الفقرة 2) منه -
ــنة 1997  ــارس س ــق 6 م ــام 1417 املوافـ ــوال ع ــؤرخ يف 27 ش ــم 07-97 امل ــر رق ــىض األم و مبقت
واملتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، ال ســيام املــواد 35 و 37 و 47 (الفقــرة 

ــه، ــرية) من ــرة األخ ــرة 2) و 138 و 148 و 149 (الفق 2) و 49 (الفق
ــو ســنة 2000، املحــدد  ــق 28 يوني ــع األول عــام 1421 املواف ــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربي ومبقت

ــه، ــواد 38 و 39 و41 و42 من ــس الدســتوري، ال ســيام امل لقواعــد عمــل املجل
ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01 /إ.م د/ 04 املــؤرخ يف 11 ذي القعــدة عــام 1424 
املوافــق 04 ينايــر ســنة 2004 و املتضّمــن نتائــج تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني 
املعــّدل و املتّمــم بإعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 02 /إ.م د/ 04 املــؤرخ يف 24 ذي القعــدة عــام 

1424 املوافــق 17 ينايــر ســنة 2004،
ــام 1424  ــدة ع ــؤرخ يف 15 ذي القع ــم 04/ ق.م د/04 امل ــس الدســتوري رق ــرار املجل ــىض ق ومبقت
ــخ 30 ديســمرب ســنة  ــذي جــرى بتاري ــرتاع ال ــاء االق ــق بإلغ ــر ســنة 2004 و املتعل ــق 8 يناي املواف

ــني، ــة املنتخب ــس األم ــد نصــف أعضــاء مجل ــة تيسمســيلت قصــد تجدي 2003، بوالي
ــخ 21  ــة بتاري ــات املحلي ــة والجامع ــر الداخلي ــة وزي ــر الدول ــن وزي ــادر ع ــرار الص ــىض الق ومبقت
رمضــان عــام 1424 املوافــق 16 نوفمــرب ســنة 2003 الــذي يحــدد شــكل ورقــة التصويــت املخصصة 
لالنتخــاب قصــد تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني، ومميزاتهــا التقنيــة، الســيام املــادة 

4 منــه،
وبعــد اإلطــالع عــىل عريضتــي الطعــن املودعتــني لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري بتاريــخ 
18 ينايــر ســنة 2004 تحــت رقمــي 10 و 13 مــن طــرف املرتّشحيْـــن عــالق أحمــد بــن عبــد القــادر 
ومحمــد عــديل اللذيــن يطعنــان مبوجبهــام يف نتائــج االقــرتاع الــذي جــرى بتاريــخ 22 ذي القعــدة 
عــام 1424 املوافــق 15 ينايــر ســنة 2004 بواليــة تيسمســيلت قصــد تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس 

األمــة املنتخبــني،
وبعد اإلطالع عىل ملف طعـــن عــالّق أحمـد بن عبد القادر،

و بعد اإلطالع عىل ملّف طعن عديل محمد
وبعد التحقيق

وبعد االستامع إىل العضو املقرر
وبعد املداولة،
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يف الشكل 
اعتبارا أن الطعنني جاءا مستوفيني للرشوط القانونية،

واعتبارا لوحدة املوضوع وأوجه الطعنني ماّم يتعنّي ضّمهام .
يف املوضوع

اعتبارا أن الطاعنني أسسا طعنهام عىل وجهني.
ــة  ــة عملي ــدم صح ــن ع ــتمدان م ــان واملس ــام الطاعن ــن أثاره ــاين اللذي ــني األول والث ــن الوجه ع

ــرتاع. االق
عن الوجه األول املأخوذ من خرق مبدأ ّرسية التصويت،

اعتبــارا أن املــواد 35 و 37 و 47 (الفقــرة 2) و 138 مــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام 
ــا اإلدارة،  ــات تســتوجب أّن التصويــت شــخيص ورسي، و يجــري ضمــن مظاريــف تقدمه االنتخاب
ــوم  ــني ي تكــون غــري شــفافة وغــري مدمغــة وعــىل منــوذج واحــد، وتوضــع تحــت تــرصف الناخب
االقــرتاع يف قاعــة التصويــت، كــام أّن املعــازل يجــب أن تضمــن رسيــة التصويــت لــكل ناخــب عــىل 
أنـّـه يلــزم أال تخفــى عمليــة االنتخــاب عــن الجمهــور، و أن توضــع تحــت تــرصف كل ناخــب أوراق 

التصويــت التــي يحــدد نصهــا ومميزاتهــا التقنيــة عــن طريــق التنظيــم،
اعتبارا أّن الطاعنني يحتّجان عىل ترسيب أوراق التصويت قبل بدء عملية االقرتاع،

واعتبــارا أنــه تبــنّي مــن االحتجاجــات املقّدمــة كتابيــا واملدونــة يف محــرض فــرز األصــوات مــن ٍقبـَـٍل 
أغلبيــة املرتشــحني (أربعــة مــن ســتّة) النتخــاب تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني، 
ــع أوراق  ــد، أن أرب ــامين محم ــد وع ــالق محم ــد، ع ــديل محم ــري، ع ــد الصغـ وهــم : طــواق محم
تصويــت معــّرب عنهــا لصالــح املرتشــح الفائــز قانيــت محمــد قــد اكتشــفت قبــل البــدء يف االقــرتاع 

وتــم تســليمها ألعضــاء مكتــب التصويــت،
واعتبــارا أن أوراق التصويــت األربعــة املتنــازع فيهــا، إضافــة إىل االحتجاجــات املكتوبــة واملوقعــة 
مــن قبــل املرتشــحني األربعــة، قــد أرفقــت مبحــرض فــرز األصــوات املرســل إىل املجلــس الدســتوري،

و اعتبــارا أنــه تبــنّي مــن التحقيــق أّن عــدد أوراق التصويــت يفــوق عــدد الناخبــني املســّجلني أي 
مئتــان و ثــالث و عــرشون ( 223 ) ورقــة تصويــت مقابــل مئتــان و تســعة عــرش ناخــب مســّجل 

( 219 ) ورقــة، مــاّم يســتوجب اعتبــار أّن مبــدأ ّرسيــة التصويــت مل يحــرتم.
عن الوجه الثاين املأخوذ من خرق إحدى املميّزات التقنية لورقة التصويت.

اعتبــارا أن ترتيــب املرتشــحني يف أوراق التصويــت التــي اســتعملت يف االقــرتاع الــذي جــرى يف 15 
ينايــر ســنة 2004 بواليــة تيسمســيلت، قصــد تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني، مل 

يكــن حســب الرتتيــب األبجــدي ألســامء املرتشــحني وألقابهــم باللغــة العربيــة،
واعتبــارا أن ترتيــب املرتشــحني يف أوراق التصويــت املعتمــدة يف االقــرتاع الــذي جرى يف 30 ديســمرب 
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ســنة 2003، مل يُعمــل بــه يف اقــرتاع 15 ينايــر ســنة 2004،
ــرة2 ) و138  ــواد 35 و 37 و47 (الفق ــكام امل ــة أح ــبق أن مخالف ــام س ــتنتج م ــه يس ــارا أن واعتب
مــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات وكــذا أحــكام املــادة 4 مــن قــرار وزارة 
الداخليــة والجامعــات املحليــة، متــس بصحــة االقــرتاع الــذي جــرى يف 15 ينايــر ســنة 2004، بواليــة 

ــه. ــاء نتائج ــتوجب إلغ ــام يس ــيلت، م تيسمس
ــم انتخــاب آخــر يف  ــة إلغــاء االنتخــاب مــن طــرف املجلــس الدســتوري ينظّ ــه يف حال ــارا أنّ واعتب

ــام مــن تاريــخ تبليــغ قــرار املجلــس الدســتوري. أجــل مثانيــة ( 8 ) أيّ
: لهذه األسباب 

: يــقـــرر ما يأيت 
يف الشكل :

قبول الطعنني.
يف املوضوع :

املــادة األوىل : إلغــاء االقــرتاع الــذي جــرى يــوم 15 ينايــر ســنة 2004، بواليــة تيسمســيلت قصــد 
تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني.

املادة 2 : يتعني عىل الجهات املختصة إعادة االنتخاب يف الوالية املعنية يف اآلجال القانونية.
املــادة 3 : يبلــغ هــذا القــرار إىل رئيــس مجلــس األمــة، وزيــر الدولــة، وزيــر الداخليــة والجامعــات 

املحليــة و وزيــر العــدل، حافــظ األختــام و جميــع املرتشــحني.
املادة 4: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 26 و 27 ذي القعــدة عــام 1424 
املوافــق 19 و 20 ينايــر ســنة 2004

رئيس املجلس الدستوري
محمد بجاوي 
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سنة 2007
قرار رقم 01 /ق. م د /07  مؤرخ يف 12 ذي الحجة عام 1427 املوافق أول يناير سنة 2007

إن املجلس الدستوري، 
- بناء عىل الدستور، السيام املادة 163(الفقرة 2) منه، 

- و مبقتــىض األمــر رقــم 07-97 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 و 
املتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل واملتمــم، الســيام، املادتــان 142 

و 149 منــه،
- و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، الســيام املــواد 38 و 39 و 41 و 42 منــه، 
- و بعــد اإلطــالع عــىل محــرض فــرز األصــوات املعــد مــن طــرف مكتــب التصويــت بواليــة الجلفــة، 
الخــاص بانتخــاب تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني الــذي جــرى يــوم الخميــس 

28 ديسمربســنة 2006، والوثائــق املرفقــة بــه، الســيام قامئــة توقيعــات الهيئــة االنتخابيــة، 
 و بعد االستامع إىل العضو املقرر،

-  و اعتبــارا أن املجلــس الدســتوري مكلــف بالســهر عــىل صحــة عمليــات االنتخابــات الترشيعيــة، 
وإعــالن نتائجهــا طبقــا للــامدة 163 ( الفقــرة 2 ) مــن الدســتور، 

ــة،  ــات االنتخابي ــة العملي ــة صح ــد مراقب ــتوري ، عن ــس الدس ــىل املجل ــني ع ــه يتع ــارا أن - و اعتب
ــت،  ــة التصوي ــة عملي ــس بصح ــري مي ــراء جوه ــرق إلج ــكل خ ــا ل ــدي تلقائي التص

ــه ثبــت بعــد فحــص محــرض فــرز األصــوات املعــد مــن طــرف مكتــب التصويــت  ــارا أن - و اعتب
لواليــة الجلفــة و الوثائــق املرفقــة بــه، أن أعضــاء مكتــب التصويــت يوقعــوا بعــد نهايــة االقــرتاع 
عــىل القامئــة االنتخابيــة املمــىض عليهــا مــن طــرف الناخبــني، خالفــا ملــا تقتضيــه أحــكام املــادة 

142 مــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل واملتمــم، 
- و اعتبــارا أن عــدم توقيــع أعضــاء مكتــب التصويــت عــىل القامئــة االنتخابيــة املمــىض عليهــا مــن 

طــرف الناخبــني، مــن شــأنه املســاس بصحــة االقــرتاع، مــام يســتوجب إلغــاء نتائجــه، 
لهذه األسباب
يقرر ما يأيت:

املــادة األوىل: إلغــاء نتائــج االقــرتاع الــذي جــرى يــوم 28 ديســمرب ســنة 2006 بواليــة الجلفــة قصــد 
تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبني.

ــال  ــة، يف اآلج ــة املعني ــرتاع يف الوالي ــادة االق ــة إع ــات املختص ــىل الجه ــني ع ــة: يتع ــادة الثاني امل
ــات. ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــن القان ــرة 3) م ــامدة 149(الفق ــا لل ــة، طبق القانوني
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ــة و  ــر الداخلي ــة وزي ــر الدول ــرار إىل رئيــس مجلــس األمــة، و وزي املــادة الثالثــة: يبلــغ هــذا القـ
ــع املرتشــحني. ــام و جمي ــظ األخت ــدل حاف ــر الع ــة، و وزي ــات املحلي الجامع

ــة  ــة الدميقراطي ــة الجزائري ــمية للجمهوري ــدة الرس ــرار يف الجري ــذا الق ــرش ه ــة:  ين ــادة الرابع امل
ــعبية. الش

بهــذا تـــــداول املجلــس الدســـــتوري يف جلســــــاته املنعقــدة بتـــــاريخ 10و 11 و 12 ذو الحجــة 
ــر ســنة 2007. 1427 املوافــق 30 و 31 ديســمرب ســنة 2006 و األول يناي

رئيس املجلس الدستوري
بوعالم بسايح
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قرار رقم 02/ق. م د / 07 مؤرخ يف 12 ذو الحجة عام 1427 املوافق األول يناير سنة 2007
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور، السيام املادة 163 )الفقرة (2 منه، 
- و مبقتــىض األمــر رقــم 07-97 املـــؤرخ يف 27 شــوال 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 ، املتضمن 
القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل واملتمــم، الســيام، املادتــان 142 و 149 

 ، منه
- و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، الســيام املــواد 38 و 39 و 41 و 42 منــه، 
- و بعــد اإلطــالع عــىل محــرض فــرز األصــوات املعــد من طــرف مكتــب التصويــت بوالية قســنطينة، 
الخــاص بانتخــاب تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني الــذي جــرى يــوم الخميــس 

28 ديســمرب ســنة 2006، والوثائــق املرفقــة بــه، الســيام قامئــة توقيعــات الهيئــة االنتخابيــة، 
 و بعد االستامع إىل العضو املقرر،

ــة،  ــات الترشيعي ــات االنتخاب ــارا أن املجلــس الدســتوري مكلــف بالســهر عــىل صحــة عملي - اعتب
وإعــالن نتائجهــا طبقــا للــامدة 163 (الفقــرة 2 ) مــن الدســتور،

ــة،  ــات االنتخابي ــة العملي ــة صح ــد مراقب ــتوري ، عن ــس الدس ــىل املجل ــني ع ــه يتع ــارا أن - و اعتب
ــت،  ــة التصوي ــة عملي ــس بصح ــري مي ــراء جوه ــرق إلج ــكل خ ــا ل ــدي تلقائي التص

ــه ثبــت بعــد فحــص محــرض فــرز األصــوات املعــد مــن طــرف مكتــب التصويــت  ــارا أن - و اعتب
لواليــة قســنطينة و الوثائــق املرفقــة بــه، أن أعضــاء مكتــب التصويــت مل يوقعــوا بعــد نهايــة 
االقــرتاع عــىل القامئــة االنتخابيــة املمــىض عليهــا مــن طــرف الناخبــني، خالفــا ملــا تقتضيــه أحــكام 

املــادة 142 مــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل واملتمــم، 
- و اعتبــارا أن عــدم توقيــع أعضــاء مكتــب التصويــت عــىل القامئــة االنتخابيــة املمــىض عليهــا مــن 

طــرف الناخبــني، مــن شــأنه املســاس بصحــة االقــرتاع، مــام يســتوجب إلغــاء نتائجــه، 
لهذه األسباب
يقرر ما يأيت:

ــة قســنطينة  ــنة 2006 بوالي ــوم 28 ديسمربس ــذي جــرى ي ــرتاع ال ــج االق ــاء نتائ ــادة األوىل: إلغ امل
ــني. ــة املنتخب ــس األم ــد نصــف أعضــاء مجل قصــد تجدي

ــال  ــة، يف اآلج ــة املعني ــرتاع يف الوالي ــادة االق ــة إع ــات املختص ــىل الجه ــني ع ــة: يتع ــادة الثاني امل
ــات. ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــن القان ــرة (3 م ــامدة 149 )الفق ــا لل ــة، طبق القانوني

ــة  ــر الداخلي ــة وزي ــر الدول ــة، و وزي ــس األم ــس مجلـ ــرار إىل رئي ــذا الق ــغ ه ــة: يبل ــادة الثالث امل
ــحني. ــع املرتش ــام و جمي ــظ األخت ــدل حاف ــر الع ــة، و وزي ــات املحلي والجامع
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ــة  ــة الدميقراطي ــة الجزائري ــمية للجمهوري ــدة الرس ــرار يف الجري ــذا الق ــرش ه ــة:  ين ــادة الرابع امل
ــعبية. الش

بهــذا تـــــداول املجلــس الدســـــتوري يف جلســــــاته املنعقــدة بتـــــاريخ 10 و 11 و 12 ذي الحجة 
عــام 1427 املوافـــق 30 و 31 ديســمرب ســنة 2006 و أول ينايــر ســنة 2007.

رئيس املجلس الدستوري
بوعالم بسايح
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قرار رقم 03/ ق. م د / 07 مؤرخ يف 16 ذي الحجة عام 1427 املوافق 5 يناير سنة 2007
إن املجلس الدستوري، 

بناء عىل الدستور، السيام املادة 163) الفقرة(2 ، منه،
ــارس ســنة 1997،  ــق 6 م ــام 1417 املواف ــؤرخ يف 27 شــوال ع ــم 07-97 امل ــر رق ــىض األم - و مبقت
املتضمــن القانــــــون العضــــوي املتعلــــــق بنظـــــام االنتخابــات، املعــّدل و املتّمــم ، الســيام 

املــواد 57، 145 ،  148 و 149 الفقــرة األوىل ، منــه،
- و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000 ، املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، الســيام املــواد 38، 39 ،41 و 42 ، منــه،
- و مبقتضــــــى إعــــــالن املجلــس الدستــــــوري رقــــم 01/إ.م د/07 املـــــؤرخ يف 12 ذي الحجــة 
عــام 1427 املوافــق أول ينايــر ســنة 2007 املتضمــن نتائــج تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة 

املنتخبــني،
 - و مبقتــىض املرســوم التنفيــذي رقــم 423-97 املــؤرخ يف 10 رجــب عــام 1418 املوافــق 11 
نوفمــرب ســنة 1997 واملتعلــق بتنظيــم انتخــاب أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني وســريه، املعــدل 

ــه ،  واملتمــم، الســيام املــاّدة 21  من
ــة، وزيــر الداخليــة والجامعــات املحليــة املــؤرخ يف   -و مبقتــىض القــرار الصــادر عــن وزيــر الدول
12 ذي القعــدة عــام 1427 املوافــق 3 ديســمرب ســنة 2006، املحــدد لشــكل ورقــة التصويــت 
التــي تســتعمل يف االنتخــاب قصــد تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني ومميزاتهــا 

التقنيــة،
- و بعــد اإلطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري، مــن طرف 
املرتشــح ســعداوي موســـــى، بتاريــخ 02 ينايــر ســنة 2007 واملســجلة تحــت رقــم 01،، الــــــذي 
يطعــن مبوجبهــا يف نتائــج االقــرتاع، الــذي جــرى بتاريــخ 28 ديســمرب ســنة 2006 لتجديــد نصــف 

أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني، بواليــة املســيلة،
- و بعد اإلطالع عىل ملف الطعن،

 - و بعد التحقيق،
- و بعد االستامع إىل العضو املقرر يف تالوة تقريره،

- وبعد املداولة،
يف الشكل

- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للرشوط القانونية.
يف املوضوع



219

سنة 2007

 - اعتبارا أن الطاعن أسس طعنه عىل أربعة أوجه،
الوجه األول: 

بدعــوى أن عــدداً مــن أوراق التصويــت تضمنـــــت عــدة عالمــات (x) بــدال مــن واحــدة و أخــرى 
فيهــا أســامء مشــطوبة ورغــم ذلــك اعتمــدت وحســبت لصالــح مرتشــح.

الوجه الثاين: 
خــرق املــادة 144 )الفقــرة 2 و 3 (مــن قانــون االنتخابــات بدعــوى عــدم تعليــق النتائــج يف قاعــة 
التصويــت و كــذا عــدم تســليم نســخة مــن محــرض النتائــج إىل املمثــل القانــوين لــكل مرتشــح رغــم 

أن القانــون يعاقــب عــىل هــذا الخــرق بنــص املــادة 203 مــن قانــون االنتخابــات.
الوجه الثالث: 

ــحني  ــد املرتش ــوال ألح ــني م ــد الناخب ــرف أح ــن ط ــت م ــر يف أوراق التصوي ــود تزوي ــوى وج بدع
ســحب ورقــة تصويــت فارغــة وقــام بتصويرهــا عــن طريــق الســكانري ليفــاوض بهــا عــىل مســتوى 
ــرب  ــل الح ــوط، تحلي ــاة الخط ــألة (مضاه ــذه املس ــول ه ــق ح ــتوجب التحقي ــام يس ــني، م الناخب

ــتعمل). ــورق املس وال
 الوجه الرابع:  

بدعــوى أن املالحظــني املعينــني يف عمليــة الفــرز غــري حياديــني، إذ تــم تعيــني كل مــن أمــني حــزب 
التجمــع الوطنــي الدميقراطــي، وآخــر عــن كتلــة اإلصــالح وكالهــام ذوي انتــامء قبائــيل واحــد.

عن الوجه األول: 
-اعتبــارا أنــه ثبــت بعــد التحقيــق وجــود خمســة أوراق اعتــربت صحيحــة، يف حــني أنهــا تحمــل 

تشــطيبات عــىل األســامء بــدال مــن عالمــة (x) وحســبت هــذه األصــوات عــىل النحــو التــايل:
 - ثالثة(03) أصوات لصالح املرتشح داود حسني، املرتشح الفائز الذي حصل عىل 200 صوتا،

 - صــوت واحــد (01) لصالــح املرتشــح ســعداوي مــوىس، املرتشــح صاحــب  الطعــن الــذي تحصــل 
عــىل 138 صوتــا. 

- صوت واحد (01) لصالح املرتشح حساين رشيف عبدالعايل الذي تحصل عىل 72 صوتا،
 - و اعتبــارا أن هــذه األوراق الخمــس (05) تعــد غــري نظاميــة مــام يتعــني اعتبارهــا ملغــاة، بحيــث 

يصبــح عــدد األصــوات املتحصــل عليهــا من طــرف املرتشــحني الثالثــة كاآليت:
- داود حسني: 197 صوتا بدال من 200 صوتا

- سعداوي موىس: 137 صوتا بدال من 138 صوتا
-حساين رشيف عبدالعايل: 71 صوتا بدال من 72 صوتا.

- و اعتبارا أن هذا التعديل ال يؤثر عىل صحة فوز املرتشح داود حسني.



220

سنة 2007

عن األوجه الثاين والثالث و الرابع ،املأخوذة معا:
- اعتبــارا أن الطاعــن مل يســجل أي احتجــاج عــام يدعيــه يف محــرض الفــرز كــام تقتضيــه املــادة 145 
مــن قانــون االنتخابــات و املــاّدة 21 مــن املرســوم التنفيــذي، املذكــور أعــاله، كــام أنــه مل يــأت 
بــأي دليــل أو شــهادة لتدعيــم أقوالــه، مــام يســتوجب الترصيــح بعــدم تأســيس األوجــه الثالثــة.

لهذه األسباب
يقــــرر 

يف الشكل
قبول الطعن.

يف املوضوع
أوال : رفــض الطعــن مــع تصحيــح نتائــج واليــة املســيلة ، الــواردة يف إعــالن املجلــس الدســتوري 
رقــم 01/ إ . م د/ 07 املــؤرخ يف 12 ذي الحجــة عــام 1427 املوافــق أول ينايــر ســنة 2007 و 

ــني ، عــىل النحــواأليت :  ــة املنتخب ــس األم ــد نصــف أعضــاء مجل ــج تجدي املتضمــن نتائ
األصوات املتحصل عليها :
- داود حسني : 197 صوتا

و الباقي بدون تغيري.
ثانيا : يبلغ هذا القرار إىل املعنيني باألمر.

ثالثا : ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية .
 بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 14 و 15 و 16 ذي الحجــة عــام 

1427 املوافــق 3 و 4 و 5 ينايــر ســنة 2007.
رئيس املجلس الدستوري

بوعالم بسايح
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قرار رقم 04/ ق. م د / 07 مؤرخ يف 16 ذي الحجة عام 1427 املوافق 5 يناير سنة 2007
إن املجلس الدستوري، 

بناء عىل الدستور، السيام املادة 163 )الفقرة(2 ، منه،
 - و مبقتــىض األمــر رقــــــم 07-97 املــؤرخ فــــــي 27 شــوال عــام 1417 املوافــــــق 6 مــارس ســنة 
ــيام  ــم، الس ــدل و املتم ــات، املع ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــن القان 1997، واملتضم

ــه، ــواد 57، 148  و 149  ، من امل
- و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000، املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، الســيام املــواد 38 ،41 و42 ، منــه،
 - و مبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/ إ . م د / 07 املــؤّرخ يف 12 ذي الحّجــة عــام 1427 
املوافــق أول ينايــر ســنة 2007 املتضّمــن نتائــج تجديــد نصــف أعضــاء مجلس األمــة املنتخبني ، 

ــق 11  ــام 1418 املواف ــب ع ــؤّرخ يف 10 رج ــم 97 – 423 امل ــذي رق ــوم التنفي ــىض املرس  - و مبقت
ــريه ،  ــني و س ــة املنتخب ــس األم ــاء مجل ــاب أعض ــم انتخ ــق بتنظي ــنة 1997 و املتعلّ ــرب س نوفم

ــه، ــادة 21من ــيام امل ــم ،  الس ــّدل و املتّم املع
 - و مبقتضـــــى القــرار الصــادر عــن وزيــر الدولــة، وزيــر الداخليــة والجامعــات املحليــة املــؤرخ يف 
12 ذي القعــدة عــام 1427 املوافــق 3 ديســمرب ســنة 2006 الــذي يحــدد شــكل ورقــة التصويــت 
التــي تســتعمل يف االنتخابــات قصــد تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبيـــن و مميزاتها 

، لتقنية ا
- و بعــد اإلطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري مــن طرف 
املرتشــح عــادل بوعــالم بتاريــخ 02 ينايرســنة 2007، و املســجلة تحــت رقــم 03، التــي يطعـــــن 
مبوجبهــا يف نتائــج االقــرتاع الــذي جــرى بتاريــخ  28 ديســمرب ســنة 2006 ، قصــد تجديــد نصــف 

أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني ، بواليــة ســعيدة، 
 - و بعد االطّالع عىل ملف الطعن ،

 - و بعد التحقيق ،
 - و بعد االستامع إىل العضو املقرر يف تالوة تقريره ،

 - و بعد املداولة،
يف الشكل

قبول الطعن شكال الستفائه للرشوط القانونية.
يف املوضوع

ــة  ــت بحج ــات التصوي ــر بطاق ــق بتزوي ــن يتعل ــدا للطع ــا وحي ــري وجه ــن يث ــارا أن الطاع - اعتب
ــدة، ــت املقل ــات التصوي ــة و بطاق ــت الصحيح ــات التصوي ــني بطاق ــون ب ــالف الل اخت
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- و اعتبــارا أنــه ثبــت للمجلــس الدســتوري بعــد التحقيــق يف بطاقــات التصويــت أن هنــاك ثــالث 
ــات  ــات بطاق ــا ملواصف ــني (02) منه ــة اثنت ــدم مطابق ــبب ع ــاة بس ــت ملغ (03) أوراق تصوي
التصويــت التــي استعملـــــت يف االقــرتاع، و كــــــذا وجــود شــطب بورقــة واحــدة، و حســبت يف 

محــرض فــرز األصــوات كاأليت :
 - اثنني (02) لصالح املرتشح الطاعن عادل بوعالم

- واحدة (01) لصالح املرتشح الفائز بوشويخ بلحاج 
- و اعتبــارا أنــه ال تعــد األوراق امللغــاة أصــوات معــربة عنهــا اســتنادا إىل أحــكام املــادة 57 مــن 
القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، وبالتــايل يصبــح عــدد األصــوات املتحصــل عليهــا 

كل واحــد مــن املرتشــحني كاآليت : 
بوشويخ  بلحاج   78  صوتا بدال من 79.

 عادل  بوعالم   31  صوتا بدال من 33.
 - و اعتبارا أّن هذا التعديل ال يؤثر عىل صّحة فوز املرتّشح  بوشويخ  بلحاج.

لهذه األسباب
يقــــرر 

يف الشكل :
 قبول الطعن.  

يف املوضوع :
 أوال : رفــض الطعــن مــع تصحيــح نتائــج واليــة ســعيدة ، الــواردة يف إعــالن املجلــس الدســتوري 
رقــم 01/ إ . م د/ 07 املــؤّرخ يف 12 ذي الحّجــة عــام 1427 املوافــق أول ينايــر ســنة 2007 و 

ــني ، عــىل النحــو األيت :  ــة املنتخب ــس األم ــد نصــف أعضــاء مجل ــج تجدي املتضمــن نتائ
األصوات املتحّصل عليها : 

- بلحاج بوشويخ : 78 صوتا
 و الباقي بدون تغيري.

ثانيا : يبلغ هذا القرار إىل املعنيني باألمر.
ثالثا : ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 

ــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 14 و 15 و 16 ذي الحجــة عــام  بهــذا ت
ــر ســنة 2007. ــق 3 و 4 و 5 يناي 1427، املواف

رئيس املجلس الدستوري
بوعالم بسايح
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سنة 2010
قـرار رقم 01 / ق.م د/   10مؤرخ  فـي 18 محرم عـام 1431املوافـق 4 ينايــر سنة 2010

إن املجلس الدستوري، 
-  بناء عىل الدستور، ال سيام املادة 163 (الفقرة 2) منه،

ــنة 1997  ــارس س ــق 6 م ــام 1417 املواف ــوال ع ــؤرخ يف27 ش ــم 07-97 امل ــر رق ــىض األم  - و مبقت
املتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل واملتمــم، ال ســيام املــواد 35 
و62 )النقطتــان 1 و4( و66 الفقــرة  3الشــطر األول والفقــرة 4 و123 الفقــرة 2 و139 و148 

ــه، و149 من
 - ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل واملتمــم، ال ســيام املــواد 38 و39 و41 و42 منــه،
 - ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 02/إ.م د/09 املــؤرخ يف 14 محــرم عــام 1431 املوافــق 

31 ديســمرب ســنة 2009 واملتضمــن نتائــج تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني،
 - و بعــد اإلطــالع عــىل القــرار الصــادر عــن وزيــر الدولــة، وزيــر الداخليــة والجامعــات املحليــة 
ــكل  ــدد ش ــذي يح ــنة 2009، ال ــمرب س ــق 14 ديس ــام 1430 املواف ــة ع ــؤرخ يف 27 ذي الحج امل
ــة  ــس األم ــد نصــف أعضــاء مجل ــي تســتعمل لالنتخــاب مــن أجــل تجدي ــت الت ــة التصوي ورق

ــة، ــا التقني ــني ومميزاته املنتخب
 - وبعــد اإلطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري بتاريــخ 
أول ينايــر ســنة 2010 تحــت رقــم 01 مــن طــرف املرتشــح عاصــم الطيــب الــذي يطعــن مبوجبهــا 
يف االنتخــاب الــذي جــرى يــوم 29 ديســمرب ســنة 2009 لتجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة 

املنتخبــني بواليــة ورقلــة،
- و بعد اإلطالع عىل ملف الطعن،

-  و بعد التحقيق،
-  و بعد االستامع إىل العضو املقرر،

و بعد املداولة،
يف الشكل :

- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للرشوط واألشكال القانونية.
 يف املوضوع :

- اعتبارا أن الطاعن أسس طعنه عىل وجهني.
عن الوجه الثاين املثار بشأن الوكاالت مبارشة دون الحاجة إىل مناقشة الوجه املتبقي.
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ــر  ــني ال تتوف ــا مبوجــب وكالت ــني صوت ــني إثن ــه أن ناخب ــنادا لطعن ــر إس ــن يذك ــارا أن الطاع - اعتب
ــة، ــرشوط القانوني ــام ال فيه

-  واعتبــارا أنــه ثبــت فعــال مــن التحقيــق يف العمليــة االنتخابيــة التــي جــرت يف واليــة ورقلــة أن 
ناخبــني إثنــني صوتــا عــن طريــق وكالتــني مرفقتــني مبحــرض الفــرز،

ــون  ــات يك ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــن القان ــادة 35 م ــب امل ــه مبوج ــارا أن  - واعتب
التصويــت شــخصيا و رسيــا، وأنــه مبوجــب املــادة 123 )الفقــرة (2 مــن نفــس القانــون يكــون 
التصويــت إجباريــا مــا عــدا يف حالــة مانــع قاهــر، وأنــه مبوجــب املــادة 139 منــه ميكــن الناخــب 

بطلــب منــه، مامرســة حقــه االنتخــايب عــن طريــق الوكالــة يف حالــة مانــع قاهــر،
ــام  ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــن القان ــان 1 و4( م ــادة 62 )النقطت ــب امل ــه مبوج ــارا أن -  واعتب
ــادة أن ميــارس  ــورة يف هــذه امل ــات املذك ــات، ميكــن الناخــب املنتمــي إىل إحــدى الفئ االنتخاب
التصويــت بالوكالــة بطلــب منــه. ويتعلــق األمــر باملــرىض املوجوديــن باملستشــفيات و/ أو الذين 

ــا يف الخــارج، ــون املوجــودون مؤقت يعالجــون يف منازلهــم أو املواطن
ــه مبوجــب املادتــني 62 )النقطــة األوىل( و66 )الفقــرة 3 - الشــطر األول- والفقــرة4   ــارا أن - واعتب
ــام يف  ــني إلتحاده ــني مجتمعت ــات، مأخوذت ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــن القان ( م
ــة بعقــد  املوضــوع، ميكــن املــرىض املوجــودون باملستشــفيات مامرســة حــق التصويــت بالوكال
ــي،  ــرتاب الوطن ــارج ال ــودون خ ــخاص املوج ــن األش ــام ميك ــفى، ك ــر املستش ــام مدي ــرر أم مح

ــة، ــح القنصلي ــام املصال ــد محــرر أم ــم إعدادهــا بعق ــة عــىل أن يت ــت بالوكال التصوي
-  واعتبــارا أن الوكالتــني املتنــازع فيهــام، حــررت إحداهــام بســبب أن الوضعيــة الصحيــة للموكل ال 
تســمح لــه بالحضــور لكونــه مريــض يعالــج يف املستشــفى دون إرفاقهــا مبــا يثبــت ذلــك خالفــا 
ــاب خــارج  ــة بســبب «الغي ملــا تســتوجبه املــادة 66 الفقــرة -3 الشــطر األول(، وحــررت الثاني
الــرتاب الوطنــي»، دون مراعــاة مقتضيــات املــادة 66 )الفقــرة (4 مــن القانــون العضــوي املتعلــق 

بنظــام االنتخابــات، مــام يتعــني اعتبــار الوكالتــني باطلتــني،
ــني  ــارق ب ــرتاع لكــون الف ــر عــىل نتيجــة االق ــازع فيهــام يؤث ــني املتن ــارا أن بطــالن الوكالت -  واعتب
املرتشــح املعلــن فائــزا واملرتشــح الطاعــن الــذي يليــه يف الرتتيــب صــوت واحــد (01) فقــط، مــام 

يســتوجب إلغــاء االنتخــاب،
 - واعتبــارا أنــه مبوجــب املــادة 149 )الفقــرة 3( مــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابات، 

ينظــم انتخــاب آخــر يف أجــل مثانيــة (08) أيــام مــن تاريــخ تبليــغ هــذا القرار.
 لهذه األسباب:
 يقرر ما يأيت :
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-   املــادة األوىل:  إلغــاء االنتخــاب الــذي جــرى يــوم 29 ديســمرب ســنة 2009 بواليــة ورقلــة قصــد 
تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني.

-   املــادة الثانيــة : يتعــني عــىل الجهــات املختصــة إعــادة االنتخــاب يف الواليــة املعنيــة، يف اآلجــال 
القانونية.

-   املــادة الثالثــة : يبلــغ هــذا القــرار إىل رئيــس مجلــس األمــة و وزيــر الدولــة وزيــر الداخليــة 
والجامعــات املحليــة و وزيــر العــدل حافــظ األختــام و جميــع املرتشــحني.

-   املــادة الرابعــة : ينــرش هــذا القــرار يف الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة الدميقراطيــة 
الشــعبية.

ــام 1431  ــرم ع ــخ 17 و18 مح ــني بتاري ــتيه املنعقدت ــتوري يف جلس ــس الدس ــداول املجل ــذا ت به
ــنة 2010. ــر س ــق 3 و4 يناي املواف

رئيس املجلس الدستوري
بوعالم بسايح
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قـرار رقم 02 /ق ط/ م د / 16 مؤرخ يف 24 ربيع األول عام 1437املوافق 5 يناير سنة 2016

إن املجلس الدستوري، 
-  بناء عىل الدستور، ال سيام املادة 163 (الفقرة 2) منه،

- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012 واملتعلــق بنظــام االنتخابــات، ال سيمـــا املــواد 31 و32 و52 (الفقرتــان 4 و5) و117 و124 

و127 و128 منــه،
- ومبقتــىض األمـــر رقــــم 01-12 املـــؤرخ فـــي 20 ربيــع األول عــام 1433 املوافــق 13 فربايــر ســنة 
2012 الــذي يحــدد الدوائــر االنتخابيــة وعــدد املقاعـــد املطلــوب شغلهـــا يف انتخابــات الربملــان،

- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 24 جــامدى األوىل عــام 1433 املوافــق 16 أبريــل ســنة 2012 الــذي 
يحــدد قواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، 

- ومبقتىض املرســوم الرئايس رقم 15 301- املـــؤرخ يف 16 صفر عـــام 1437 املوافق 28 نوفمرب ســنة 
2015 واملتضمــن اســتدعاء الهيئــة االنتخابيــة لتجديــد نصــف أعضاء مجلس األمــة املنتخبني،

- ومبقتــىض القــرار الصــادر عــن وزيــر الداخليــة والجامعــات املحليــة املــؤرخ يف 2 ربيــع األول عــام 
ــي تســتعمل  ــذي يحــدد شــكل ورقــة التصويــت الت 1437 املوافــق 14 ديســمرب ســنة 2015 ال

لالنتخــاب مــن أجــل تجديــد نصــف أعضـــاء مجلــس األمـــة املنتخبــني ومميزاتهــا التقنيــة،
- ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01 /إ. م د / 16 املــؤرخ يف 20ربيــع األول عــام 1437 
املوافــق أول ينايــر ســنة 2016 واملتضمــن نتائــج تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني،

- وبعــد االطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري بتـــاريخ 2 
ينايــر ســنة 2016 املســجلة تحــت رقــم 02، مــن طــرف املرتشــح الكــرتويس بــوراس، عــن حــزب 
جبهــة التحريــر الوطنــي، التــي يطعــن مبوجبهـــا يف االنتخابــات التــي جــرت بتاريــخ 29 ديســمرب 

ســنة 2015 لتجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمـــة املنتخبــني   بـواليـــة مســتغانم،
- وبعد االطالع عىل ملف الطعن،

- وبعد التحقيق،
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر يف تالوة تقريره،

- وبعد املداولة،
يف الشكل

-   اعتبارا أن الطعن جـاء مستوفيا للرشوط واألشكال القانونية.
يف املوضوع
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-   اعتبارا أن الطاعن أسس طعنـه عىل ثالثة أوجـه:
الـوجـه األول: املثـار بخصوص   استعامل القلــم املاحي عىل أوراق التصويت،

الوجـه الثاين: املثـار بشأن عملية التصويت التي متت بأوراق مصورة وأوراق مستنسخة،
الوجـــه الثالــث: املثـــار بشــأن أحجـــام أوراق التصويــت التــي تختلــف عــن األوراق األصليــة مــن 
حيــث الطــول والعــرض، هــذا األمــر يعتــربه الطاعــن مخالفــا للقــرار املــؤرخ يف 2 ربيــع األول عام 
ــي تســتعمل  ــذي يحــدد شــكل ورقــة التصويــت الت 1437 املوافــق 14 ديســمرب ســنة 2015 ال

لالنتخــاب مــن أجــل تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني ومميزاتهــا التقنيــة.
عن الـوجه األول:

ــع أوراق التصويــت والتدقيــق فيهــا إذا كان قــد اســتعمل  ــم التحقــق مــن جمي ــه ت ــارا أن -  اعتب
عليهــا القلــم املاحــي إال أنــه مل نجــد أي أثــــر مســح أو محــي عــىل هــذه األوراق.

عن الـوجه الثاين وعن الوجه الثالث:
ــم 412-12 املــؤرخ يف 25  ــذي رق ــن املرســوم التنفي ــرة 2) م ــادة 23 (الفق ــارا أن أحــكام امل - اعتب
محــرم عــام 1434 املوافــق 9 ديســمرب ســنة 2012، واملتعلــق بتنظيــم انتخــاب أعضــاء مجلــس 
األمــة املنتخبــني وســريه: « إذا اعتــرب (املجلــس الدســتوري) أن الطعــن مؤســس، ميكنــه مبوجــب 
قــرار معلــل، إمــا أن يلغــي االنتخــاب املحتــج عليــه، وإمــا أن يعــدل محــرض النتائــج املحــرر وأن 

يعلــن نهائيــا عــىل الفائــز الرشعــي»،
ــع األول عــام 1437 املوافــق 14  ــد مراعــاة أحــكام القــرار املــؤرخ يف 2 ربي ــه وبعـ ــارا أنــ - واعتب
ديســمرب ســنة 2015 الــذي يحــدد شــكل ورقــة التصويــت التــي تســتعمل لالنتخــاب مــن أجــل 

تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني ومميزاتهــا التقنيــة،
ــاك  ــني أن هن ــدوق، تب ــت داخــل الصن ــق يف أوراق التصوي ــة والتحقي ــد املعاين ــه بع ــارا أن - واعتب
ــوزع    ــا ت ــح عــدد األصــوات املعــرب عنهــا 460 صوت ــايل إلغاؤهــا ليصب ــم بالت 7 أوراق مصــورة، ت

كاآليت: 
املرتشــح األول باألطــرش نــور الديــن عــن حــزب الفجــر الجديــد بـــ: 216 صوتــا بــدال مــن 220 صوتا 
(فائــز بفــارق 94 صوتــا) واملرتشــح الثــاين عمــور مهــدي عــن التجمــع الوطنــي الدميقراطــي بـــ: 
122 صوتــا بــدال مــن 124 صوتــا واملرتشــح الثالــث الكــرتويس بــوراس عــن حــزب جبهــة التحريــر 
الوطنــي بـــ: 117 صوتــا بــدال مــن 118 صوتــا، واملرتشــح الرابــع بــن الزيــن أحمــد عــن الحــزب 

الوطنــي الجزائــري بـــ: 5 أصوات.
- اعتبارا أن هذا اإللغاء مل يؤثر ومل يغري النتيجة النهائية للعملية االنتخابية،

لهـذه األسبـاب
يقـرر مـا يأيت:
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يف الشكل 
-   قبــول الطعن.

يف املوضــوع
أوال: قبول الطعن.

ثانيـــا: إلغــاء (7) أصــوات ومــن مثــة يصبــح عــدد األصــوات املعــرب عنهــا 460 صوتــا بــدال مــن 467 
صوتــا، غــري أن ذلــك ال يؤثــر عــىل انتخــاب املرتشــح الفائــز باألطــرش نــور الديــن.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إىل املعني باألمر. 
رابعا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 22 و23 و24 ربيــع األول عــام1437  
املوافق 3 و4 و5 ينـايـــر ســنة 2016.

رئيس املجلس الدستوري
مراد مدليس 
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قـرار رقم 03 /ق ط/ م د / 16 مؤرخ يف 24 ربيع األول عام 1437املوافق 5 يناير سنة 2016
إن املجلس الدستوري، 

-  بناء عىل الدستور، ال سيام املادة 163 (الفقرة 2) منه،
- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012 واملتعلــق بنظــام االنتخابــات، ال سيمـــا املــواد 31 و32 و52 (الفقرتــان 4 و5) و117 و124 

و127 و128، منــه،
- ومبقتــىض األمـــر رقــــم 01-12 املـــؤرخ فـــي 20 ربيــع األول عــام 1433 املوافــق 13 فربايــر ســنة 
2012 الــذي يحــدد الدوائــر االنتخابيــة وعــدد املقاعـــد املطلــوب شغلهـــا يف انتخابــات الربملــان،

- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 24 جــامدى األوىل عــام 1433 املوافــق 16 أبريــل ســنة 2012 الــذي 
يحــدد قواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، 

- ومبقتىض املرســوم الرئايس رقم 15 301- املـــؤرخ يف 16 صفر عـــام 1437 املوافق 28 نوفمرب ســنة 
2015 واملتضمــن اســتدعاء الهيئــة االنتخابيــة لتجديــد نصــف أعضاء مجلس األمــة املنتخبني،

- ومبقتــىض القــرار الصــادر عــن وزيــر الداخليــة والجامعــات املحليــة املــؤرخ يف 2 ربيــع األول عــام 
ــي تســتعمل  ــذي يحــدد شــكل ورقــة التصويــت الت 1437 املوافــق 14 ديســمرب ســنة 2015 ال

لالنتخــاب مــن أجــل تجديــد نصــف أعضـــاء مجلــس األمـــة املنتخبــني ومميزاتهــا التقنيــة،
- ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01 /إ. م د / 16 املــؤرخ يف 20ربيــع األول عــام 1437 
املوافــق أول ينايــر ســنة 2016 واملتضمــن نتائــج تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني،

- وبعــد االطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري بتـــاريخ 
2 ينايــر ســنة 2016 املســجلة تحــت رقــم 03، مــن طــرف املرتشــح عمــور مهــدي، عــن حــزب 
ــا يف االنتخابــات التــي جــرت بتاريــخ 29  التجمــع الوطنــي الدميقراطــي، التــي يطعــن مبوجبهـ

ديســمرب ســنة 2015 لتجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمـــة املنتخبــني   بـواليـــة مســتغانم،
- وبعد االطالع عىل ملف الطعن،

- وبعد التحقيق،
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر يف تالوة تقريره،

- وبعد املداولة،
يف الشكل

-   اعتبارا أن الطعن جـاء مستوفيا للرشوط واألشكال القانونية.
يف املوضوع

-   اعتبارا أن الطاعن أّسس طعنـه عىل وجه وحيد:
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ــورة وأوراق  ــأوراق مصــ ــي متــت حســب الطاعــن ب ــت الت ــة التصوي ــار: بشــأن عملي ــه املث الوجـ
مستنســخة، وهــو مــا يعتــربه مخالفــاً للقــرار املــؤرخ يف 2 ربيــع األول عــام 1437 املوافــق 14 
ديســمرب ســنة 2015 الــذي يحــدد شــكل ورقــة التصويــت التــي تســتعمل لالنتخــاب مــن أجــل 

تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني ومميزاتهــا التقنيــة.
عــن هذا الــوجه املثار:

ــم 412-12 املــؤرخ يف 25  ــذي رق ــن املرســوم التنفي ــرة 2) م ــادة 23 (الفق ــارا أن أحــكام امل - اعتب
محــرم عــام 1434 املوافــق 9 ديســمرب ســنة 2012، واملتعلــق بتنظيــم انتخــاب أعضــاء مجلــس 
األمــة املنتخبــني وســريه: « إذا اعتــرب (املجلــس الدســتوري) أن الطعــن مؤّســس، ميكنــه مبوجــب 
قــرار معلــل، إمــا أن يلغــي االنتخــاب املحتــج عليــه، وإمــا أن يعــدل محــرض النتائــج املحــرر وأن 

يعلــن نهائيــا عــىل الفائــز الرشعــي»،
ــع األول عــام 1437 املوافــق 14  ــد مراعــاة أحــكام القــرار املــؤرخ يف 2 ربي ــه وبعـ ــارا أنــ - واعتب
ديســمرب ســنة 2015 الــذي يحــدد شــكل ورقــة التصويــت التــي تســتعمل لالنتخــاب مــن أجــل 

تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني ومميزاتهــا التقنيــة،
- واعتبــارا أنــه بعــد املعاينــة والتحقيــق يف أوراق التصويــت داخــل الصنــدوق تبــنّي أن هنــاك 7 
أوراق مصــورة، تــم بالتــايل إلغاؤهــا ليصبــح عــدد األصــوات املعــرب عنهــا 460 صوتــا تــوزع كاآليت: 
املرتشــح األول باألطــرش نــور الديــن عــن حــزب الفجــر الجديــد بـــ: 216 صوتــا بــدال مــن 220 صوتا 
ــا) واملرتشــح الثــاين عمــور مهــدي عــن التجمــع الوطنــي الدميقراطــي بـــ:  (فائــز بفــارق 94 صوت
122 صوتــا بــدال مــن 124 صوتــا واملرتشــح الثالــث الكــرتويس بــوراس عــن حــزب جبهــة التحريــر 
ــا، واملرتشــح الرابــع بــن الزيــن أحمــد عــن الحــزب  ــا بــدال مــن 118 صوت الوطنــي بـــ: 117 صوت

الوطنــي الجزائــري بـــ: 05 أصــوات.
- اعتبارا أن هذا اإللغاء مل يؤثر ومل يغري النتيجة النهائية للعملية االنتخابية،

لهـذه األسبـاب
يقـرر مـا يأيت:

يف الشكل 
-   قبــول الطعن.

يف املوضــوع
أوال: قبول الطعن.

ثانيـــا: إلغــاء (7) أصــوات ومــن مثــة يصبــح عــدد األصــوات املعــرب عنهــا 460 صوتــا بــدال مــن 467 
صوتــا، غــري أن ذلــك ال يؤثــر عــىل انتخــاب املرتشــح الفائــز باألطــرش نــور الديــن.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إىل املعني باألمر. 
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رابعا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 22 و23 و24 ربيــع األول عــام1437 

املوافق 3 و4 و5 ينـايـــر ســنة 2016.
رئيس املجلس الدستوري

مراد مدليس 



232

سنة 2016

قـرار رقم 06 /ق ط/ م د / 16 مؤرخ يف 24 ربيع األول عام 1437املوافق 5 يناير سنة 2016
إن املجلس الدستوري، 

-    بناء عىل الدستور، السيام املادة 163 (الفقرة 2) منه،
ــر  ــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 يناي -    ومبقتــىض القان
ســنة 2012 واملتعلــق بنظــام االنتخابــات، الســيام املــواد 31 و32 و52 (الفقرتــان 4 و5) و53 – 1 

و56 و105 (الفقــرة 2) و117 و118 و124 و127 و128 منــه،
-    ومبقتــىض األمـــر رقــــم 01-12 املـــؤرخ فـــي 20 ربيــع األول عــام 1433 املوافــق 13 فرباير ســنة 

2012 الــذي يحــدد الدوائــر االنتخابيــة وعــدد املقاعـــد املطلــوب شغلهـــا يف انتخابــات الربملــان،
-    ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 24 جــامدى األوىل عــام 1433 املوافــق 16 أبريــل ســنة 2012 الــذي 

يحــدد قواعــد عمــل املجلس الدســتوري،
-    ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 15 301- املـــؤرخ يف 16 صفــر عـــام 1437 املوافــق 28 
ــس  ــاء مجل ــف أعض ــد نص ــة لتجدي ــة االنتخابي ــتدعاء الهيئ ــن اس ــنة 2015 واملتضم ــرب س نوفم

ــني، ــة املنتخب األم
-    ومبقتــىض القــرار الصــادر عــن وزيــر الداخليــة والجامعــات املحليــة املــؤرخ يف 2 ربيــع األول 
عــام 1437 املوافــق 14 ديســمرب ســنة 2015 الــذي يحــدد شــكل ورقــة التصويــت التي تســتعمل 

لالنتخــاب مــن أجــل تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني ومميزاتهــا التقنيــة،
-    ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/16 املــؤرخ يف 20 ربيــع األول عــام 1437 
املوافــق أول ينايــر ســنة 2016 واملتضمــن نتائــج تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني،

-    وبعــد االطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلس الدســتوري بتـــاريخ 2 
ينايرســنة 2016 املســجلة تحــت رقــم 06، مــن طــرف املرتشــح نقــاز جديــد، عــن حــزب التجمــع 
الوطنــي الدميقراطــي، التــي يطعــن مبوجبهـــا يف االنتخابــات التــي جــرت بتاريخ 29 ديسمربســنة 

2015 لتجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمـــة املنتخبني بـواليـــة النعامة،
-    وبعد االطالع عىل جميع أوراق وعنارص ملف الطعن،

-    وبعد التحقيق،
-    وبعد االستامع إىل العضو املقرر يف تالوة تقريره املكتوب،

-    وبعد املداولة قانونا،
يف الشكل

-    اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للرشوط واألشكال القانونية.
يف املوضوع

-    اعتبارا أنه وتدعيام لطعنه يثري الطاعن وجهني: 
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ــدد  ــود ع ــن وج ــن ع ــي الطاع ــث يدع ــت، حي ــر يف أوراق التصوي ــاده التزوي ــه األول: ومف الوج
ــة  ــري أوراق التصويــت األصلي مــن أوراق التصويــت منســوخة عــرب األصــوات املعــرب عنهــا أي تغي
بنســخ طبــق األصــل وهــي بالتــايل حســب ادعائــه مخالفــة متامــا لنوعيــة أوراق التصويــت املقدمة 
التــي نــص عليهــا قــرار وزارة الداخليــة والجامعــات املحليــة واملتعلــق باملميــزات التقنيــة ألوراق 

التصويــت،
الوجــه الثــاين: يثــري الطاعــن وجــود خطــأ يف لقــب املرتشــح بالحــروف الالتينيــة، حيــث ورد إســمه 
ــرار  ــكام الق ــا ألح ــه مخالف ــب رأي ــد حس ــام يع ــب «NEGGAZ» م ــوض أن يكت «NEGAZ» ع

الــوزاري فيــام يتعلــق بذكــر ألقــاب املرتشــحني وأســامئهم.
عن الوجه األول:

ــة  ــدم مطابق ــن بع ــي الطاع ــي يدع ــت، الت ــع أوراق التصوي ــص جمي ــة وفح ــارا أن مراجع - اعتب
البعــض منهــا للقــرار الــوزاري الــذي يحــدد املواصفــات التقنيــة ألوراق التصويــت، تبــني بــأن هــذه 
ــت  ــة تصوي ــدا ورق ــاله، ماع ــور أع ــوزاري املذك ــرار ال ــات الق ــة ملواصف ــة ومطابق األوراق صحيح
واحــدة غــري صحيحــة، لكونهــا نســخة طبــق األصــل واعتــربت بالتــايل ملغــاة، وعليــه فــإن النتيجــة 

تكــون عــىل النحــو اآليت: 
- عدد األصوات املعرب عنها: 191 صوتا بدال من 192 صوتا.

- عدد األصوات امللغاة: 21 صوتا بدال من 20 صوتا.
- عدد األصوات التي تحصل عليها نقاز جديد: 73 صوتا بدال من 74 صوتا.

ــىل 101  ــي، ع ــر الوطن ــة التحري ــن حــزب جبه ــد ع ــامرة محم ــك، تحصــل املرتشــح األول ع وبذل
صــوت، واملرتشــح الثــاين نقــاز جديــد عــن التجمــع الوطنــي الدميقراطــي عــىل 73 صوتــا بــدال مــن 

74 صوتــا واملرتشــح الثالــث صــدوق حســني عــن حركــة مجتمــع الســلم عــىل 17 صوتــا. 
عن الوجه الثاين:

- اعتبــارا أن لقــب املرتشــح جــاء صحيحــا يف قامئــة املرتشــحني مبحــرض الفــرز باللغــة العربيــة بــدون 
خطــأ عــىل أســاس أن اللغــة العربيــة هــي اللغــة الوطنيــة والرســمية وفقــا للــامدة 3 مــن الدســتور، 
ــوض أن  ــمه «NEGAZ» ع ــث ورد اس ــة حي ــروف الالتيني ــط بالح ــب ورد فق ــأ يف اللق وأن الخط
ــة  ــد يف هــذه الوالي ــاره املرتشــح الوحي ــر عــىل النتيجــة باعتب ــذا ال يؤث ــب «NEGGAZ»، فه يكت
بهــذا اللقــب. كــام أنــه احتُســبت كل األصــوات التــي تحصــل عليهــا (73 صوتــا)، وعليــه فهــو خطــأ 

مــادي ال يؤثــر عــىل النتيجــة، وبالتــايل فــإن الوجــه غــري مؤســس يتعــني رفضــه.
 لهذه األسباب

يقرر ما يأيت:
يف الشكل 

-   قبــول الطعن.
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يف املوضــوع
أوال: قبول الطعن.

ثانيـــا: إلغــاء صــوت واحــد ومــن مثــة يصبــح عــدد األصــوات املعــرب عنهــا 191 صوتــا بدال مــن 192 
صوتــا، غــري أن ذلــك ال يؤثــر عــىل انتخــاب املرتشــح الفائــز عــامرة محمــد.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إىل املعني باألمر. 
رابعا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 22 و23 و24 ربيــع األول عــام1437 
املوافق 3 و4 و5 ينـايـــر ســنة 2016.

رئيس املجلس الدستوري
مراد مدليس 
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سنة 2018
قـرار رقم 03/ق.م.د/ 18 مؤرخ يف 23 ربيع الثاين عام 1440املوافق 31 ديسمرب سنة 2018

إن املجلس الدستوري، 
- بناء عىل الدستور، ال سيام املادة 182 (الفقرة 2) منه،

 - ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 10-16 املــؤرخ يف 22 ذي القعــدة عــام 1437 املوافــق 25 غشــت 
ســنة 2016 واملتعلــق بنظــام االنتخابــات، ال ســيام املــواد 128 و129 و131 (الفقــرة 3) منــه،

- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 28 جــامدي الثانيــة عــام 1437 املوافــق 6 أبريــل ســنة 2016 املحــدد 
لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، ال ســيام املــادة 18 (الفقــرة 2) واملــادة 47 منــه،

- ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 286-18 املــؤرخ يف 5 ربيــع األول عــام 1440 املوافــق 13 نوفمــرب 
ســنة 2018، املتضمــن اســتدعاء الهيئــة االنتخابيــة لتجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني،

- وبعــد االطــالع عــىل محــرض تركيــز نتائــج التصويــت املقــدم مــن طــرف لجنــة تركيــز النتائــج لوالية 
ــوم  ــذي جــرى ي ــني ال ــة املنتخب ــس األم ــد نصــف أعضــاء مجل تلمســان الخــاص بانتخــاب تجدي

الســبت 29 ديســمرب ســنة 2018، والوثائــق املرفقــة بــه،
وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

وبعد املداولة،
 - اعتبــارا أن املجلــس الدســتوري مكلــف بالســهر عــىل صحــة عمليــات االنتخابــات الترشيعيــة، 

وإعــالن نتائجهــا طبقــا للــامدة 182 (الفقــرة 2) مــن الدســتور،
- واعتبــارا أنــه يتعــني عــىل املجلــس الدســتوري عنــد مراقبــة صحــة العمليــات االنتخابيــة حســب 
اإلجــراءات القانونيــة والتنظيميــة، التصــدي لــكل خــرق جوهــري ميــس بصحــة عمليــة التصويــت،

 - واعتبــارا أنــه تــم إيــداع لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري محــرض تركيــز النتائــج، ومحــارض 
فــرز األصــوات الخاصــة مبكاتــب التصويــت الثــالث رقــم 1 و2 و3، املخصصــة لوالية تلمســان، 

 - واعتبــارا أنــه تبــني، بعــد فحــص محــرض تركيــز النتائــج املقــدم مــن طــرف لجنــة تركيــز النتائــج 
ــن مالحظــة مفادهــا أن  ــج االقــرتاع وإمنــا تضّم ــا لنتائ ــه ال يتضمــن تدوين ــة تلمســان، بأن لوالي
ــن النتائــج ســببه مــا ســاد مــن أعــامل عنــف واقتحــام مكتبــي التصويــت رقــم 1  عــدم تدوي
ــني  ــه أحــكام املادت ــا تقتضي ــا مل ــر املحــارض بهــام، خالف ــرز وتحري ــة الف و2، وعــدم إمتــام عملي
ــات املذكــور أعــاله، ــق بنظــام االنتخاب ــون العضــوي رقــم 16 – 10 املتعل 128و129 مــن القان

 - واعتبــارا أن عــدم تدويــن النتائــج يف هــذه املحــارض يعــد مساســا بصحــة االقــرتاع، مام يســتوجب 
إلغاءه.
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 لهــذه األسبــاب :
 يقـــرر ما يأيت :

ــد نصــف  ــوم الســبت 29 ديســمرب ســنة 2018 لتجدي ــذي جــرى ي ــرتاع ال ــج االق ــاء نتائ أوال :إلغ
ــة تلمســان. ــني بوالي ــة املنتخب ــس األم أعضــاء مجل

ثانيــا : يتعــني عــىل الجهــات املختصــة إعــادة تنظيــم االقــرتاع يف األجــل املنصــوص عليــه يف املــادة 
131 (الفقــرة 3) مــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات يف الواليــة املعنيــة.

ثالثــا : يبلــغ هــذا القــرار إىل رئيــس مجلــس األمــة، ووزيــر الداخليــة والجامعــات املحليــة والتهيئــة 
العمرانيــة، ووزيــر العــدل، حافــظ األختــام، وجميــع املرتشــحني.

رابعا : ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
 بهـــذا تــــداول املجلــــس الدستـــوري يف جلستــــه املنعقــــدة بتاريــخ 23 ربيـــع الثاين عـام 1440 

املوافــــق 31 ديســمرب ســنة 2018.
نائب  رئيس املجلس الدستوري

محمد حبيش 
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سنة 2019 
قرار رقم 01 / ق. م د/ 19 مؤرخ يف 27 ربيع الثاين عام 1440 املوافق 4 جانفي سنة 2019

إن املجلس الدستوري، 
- بناء عىل الدستور، السيام املادة 182 (الفقرتان 2 و3) و191 الفقرة 3 منه،

ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت
ــات،  ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2016 و املتعل ــت س غش

- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 28 جــامدى الثانيــة عــام 1437 املوافــق 06 أبريــل ســنة 2016، الــذي 
يحــدد قواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، الســيام املــادة 18 (الفقــرة 2) منــه،

- ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 286-18 املــؤرخ يف 5 ربيــع األول عــام 1440 املوافــق 13 نوفمــرب 
ــة  ــس األم ــاء مجل ــف أعض ــد نص ــة لتجدي ــة االنتخابي ــتدعاء الهيئ ــن اس ــنة 2018 و املتضم س

املنتخبــني،
ــق 21  ــام 1440 املواف ــع األول ع ــؤرخ يف 13 ربي ــم 293-18 امل ــذي رق ــىض املرســوم التنفي - ومبقت

ــني، ــق بانتخــاب أعضــاء مجلــس األمــة املنتخب نوفمــرب ســنة 2018، املتعل
- ومبقتــىض بيــان املجلــس الدســتوري املــؤرخ يف 23 ربيــع الثــاين عــام 1440 املوافــق 31 ديســمرب 

ســنة    واملتضمــن إعــالن النتائــج املؤقتــة لتجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني،
- ومبقتــىض القــرار الصــادر عــن وزيــر الداخليــة والجامعــات املحليــة والتهيئــة العمرانيــة املــؤرخ 
ــة  ــذي يحــدد شــكل ورق ــق لـــ 13 ديســمرب ســنة 2018 ال ــام 1440 املواف ــاين ع ــع الث يف 5 ربي
التصويــت التــي تســتعمل لالنتخــاب مــن أجــل تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني 

ومميزاتهــا التقنيــة، 
- وبعــد االطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري بتاريــخ 
أول جانفــي ســنة 2019 مــن طــرف املرتشــح جديــع عبــد القــادر عــن حــزب جبهــة التحريــر 
ــة التصويــت مــن  ــي واملســجلة تحــت رقــم 01 واملتعلقــة باالعــرتاض عــىل صحــة عملي الوطن
ــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني التــي جــرت بتاريــخ 29 ديســمرب ســنة  أجــل تجدي

ــة،  ــة ورقل 2018 بوالي
-  وبعد االطالع عىل جميع أوراق وعنارص ملف الطعن،

-  وبعد التحقيق،
-  وبعد االستامع إىل العضو املقرر يف تالوة تقريره املكتوب،

-  وبعد املداولة قانونا،
يف الشكل:
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- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للرشوط واألشكال القانونية، مام يتعني الترصيح بقبوله.
يف املوضوع

- اعتبارا أنه وتدعيام لطعنه، يستند الطاعن لثالثة اوجه.
- الوجه االول:

يدفع الطاعن أنه:
- خــرق أحــكام املــواد  46و51و126 مــن القانــون العضــوي املتعلــق باالنتخابــات، إذ تنــص املــادة 
126 منــه بوجــوب تدويــن نتائــج الفــرز يف محــرض مــن ثالثــة نســخ بحــرب ال ميحــى يف حــني أن 
محــرض الفــرز وأوراق التصويــت وقامئــة التوقيعــات غــري محــررة باملواصفــات املذكــورة أعــاله إذ 
هــي محــررة بحــرب ميحــى باســتعامل القلــم الســحري، كــام أن هــذه الوثائــق مخالفــة ألحــكام 

القانــون والنتائــج غــري صحيحــة. 
- الوجه الثاين: 

يدفع الطاعن انه:
- تم احتساب أوراق قابلة للمسح لصالح املرتشح الفائز.

ــذي  ــم ال ــم الســحري، أي القل ــا، معلمــة بالقل ــا وإن مل تكــن كله ــز أغلبه - احتســاب أوراق للفائ
يحمــل حــربا قابــل للمســح أو املحــو.

- وجــود اثــار محــو للخانــة التــي تحمــل اســم الطاعــن ووضــع خانــة (X) للمرتشــح الفائــز وذلــك 
مــا أثــر عــىل نتائــج االقــرتاع.

- الوجه الثالث:
يدفع الطاعن أنه: 

- تــم احتســاب أوراق تصويــت لصالــح املرتشــح الفائــز هــي ليســت لــه، ولذلــك يلتمــس إعــادة 
احتســاب أوراق التصويــت.

عن الوجه الثاين مسبقا:
ــل للمحــو  ــم قاب ــق باســتعامل قل ــاره الطاعــن يف هــذا الوجــه واملتعل ــه نتيجــة ملــا اث ــارا أن -اعتب
(قلــم ســحري) مــن أجــل اجــراء تغيــريات عــىل أوراق التصويــت، تــم احضــار صنــدوق االقــرتاع 

الخــاص بالواليــة، بنــاء عــىل أمــر مــن املجلــس الدســتوري،
- واعتبــارا أنــه بعــد التحقيــق والتدقيــق يف أوراق التصويــت، تأكـــد للمجلــس الدســتوري وجــود 
ــة أخــرى، مــام جعــل هــذه األوراق،  ــة وموضوعــة يف خان ــة ( (X ممحــاة مــن خان ــار عالم آث
وعددهــا 42، مخالفــة ألحــكام املــادة 52 (املطــة 3) مــن القانــون العضــوي رقــم 10-16 املتعلــق 

بنظــام االنتخابــات و املذكــور أعــاله، مــام يســتوجب اعتبارهــا أوراقــا ملغــاة،
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- واعتبــارا أن إلغــاء هــذه األوراق يؤثــر عــىل نتائــج االقــرتاع يف هــذه الواليــة وكــذا عــىل توزيــع 
األصــوات عــىل املرتشــحني،

أ) بالنسبة لنتائج االقرتاع، فإنها تكون كااليت:
398 - عدد املسجلني: 
395 - عدد املصوتني: 

- عدد األوراق امللغاة: +33 42 = 75
-عدد األصوات املعرب عنها: 395 75-= 320

     ب) بالنسبة لتوزيع األصوات :
       يكون التوزيع بعد املراجعة عىل النحو التايل:

- بالحرسوف ساليم، مرتشح حـــر: 137 33- = 104
- جديع عبد القادر، حزب جبهة التحرير الوطني: 110 1-= 109

- طـــرفاوي مربوك، حزب التجمع الوطني الدميقراطي: 86 7-= 79
- الــداوي محمد، حزب الكرامة، 29-1= 28

ونتيجة إعادة توزيع األصوات، أحرز كل مرتشح، حسب الرتتيب التنازيل، عىل األصوات األتية:
- جديع عبد القادر، حزب جبهة التحرير الوطني، 109

- بالحرسوف ساليم، مرتشح حـــر، 104
- طـــرفاوي مربوك، حزب التجمع الوطني الدميقراطي، 79

- الــداوي محمد، حزب الكرامة، 28
عن الوجهني األول والثالث:

ــح  ــه يصب ــاين، فإن ــن خــالل فحصــه للوجــه الث ــس الدســتوري، م ــه املجل ــا توصــل إلي ــارا مل -اعتب
ــوع. ــدون موض ــث ب ــان األول والثال الوجه

لهــــــذه األسبـــــــاب
يقـــــــرر ما ييل:

أوال: يف الشكل
- قبول الطعن.

ثانيا: يف املوضوع
- إعــادة صياغــة محــرض فــرز األصــوات الخــاص بانتخــاب تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة 

املنتخبــني بواليــة ورقلــة، وإعــالن املرتشــح جديــع عبــد القــادر، منتخبــا قانونــا.
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ثالثــا: يبلّــغ هــذ القــرار إىل رئيــس مجلــس األمــة، ووزيــر الداخليــة والجامعــات املحليــة والتهيئــة 
العمرانيــة، والطاعــن، واملرتشــحني.

رابعا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــــــدة بتاريــخ 25  و26 و27 ربيــع الثــــاين عام 

1440 املوافــق 2 و3 و4 ينايــر ســنة 2019. 
نائب  رئيس املجلس الدستوري

محمد حبيش 
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قرار رقم 02 / ق. م د/ 19 مؤرخ يف 27 ربيع الثاين عام 1440 املوافق 4 جانفي سنة 2019
إن املجلس الدستوري، 

  -   بناء عىل الدستور، السيام املادتان 182 (الفقرتان 2 و3) و191 )الفقرة (3 منه،
  -   ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 10-16 املــؤرخ يف 22 ذي القعــدة عــام 1437 املوافــق 25 

غشــت ســنة 2016و املتعلــق بنظــام االنتخابــات، 
  -   ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 28 جــامدى الثانيــة عــام 1437 املوافــق 06 أبريــل ســنة 2016، 

الــذي يحــدد قواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، الســيام املــادة 18 (الفقــرة 2) منــه،
ــق 13  ــام 1440 املواف ــع األول ع ــؤرخ يف 5 ربي ــم 286-18 امل ــايس رق ــوم الرئ ــىض املرس  -   ومبقت
ــس  ــد نصــف أعضــاء مجل ــة لتجدي ــة االنتخابي نوفمــرب ســنة 2018 و املتضمــن اســتدعاء الهيئ

ــني، ــة املنتخب األم
 -    ومبقتــىض املرســوم التنفيــذي رقــم 293-18 املــؤرخ يف 13 ربيــع األول عــام 1440 املوافــق 21 

نوفمــرب ســنة 2008 و املتعلــق بانتخــاب أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني،
 -   ومبقتــىض بيــان املجلــس الدســتوري املــؤرخ يف 23 ربيــع الثــاين عــام 1440 املوافــق 31 ديســمرب 

ســنة 2018، واملتضمــن إعــالن النتائــج املؤقتــة لتجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبني،
 -  ومبقتــىض القــرار الصــادر عــن وزيــر الداخليــة والجامعــات املحليــة والتهيئــة العمرانيــة املــؤرخ 
ــة  ــكل ورق ــدد ش ــذي يح ــنة 2018، ال ــق لـــ 13 ديسمربس ــام 1440 املواف ــاين ع ــع الث يف 5 ربي
التصويــت التــي تســتعمل لالنتخــاب مــن أجــل تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني 

ومميزاتهــا التقنيــة، 
 - وبعــد االطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري بتاريــخ 
ــي  ــع الوطن ــزب التجم ــن ح ــربوك ع ــاوي م ــح طرف ــرف املرتش ــن ط ــنة 2019 م ــر س أول يناي
ــت  ــة التصوي ــة باالعــرتاض عــىل صحــة عملي ــم 02 واملتعلق الدميقراطــي، واملســجلة تحــت رق
ــخ 29 ديســمرب  ــي جــرت بتاري ــني الت ــة املنتخب ــس األم ــد نصــف أعضــاء مجل مــن أجــل تجدي

ــة،  ــة ورقل 2018ســنة بوالي
-  وبعد االطالع عىل جميع أوراق وعنارص ملف الطعن،

-  وبعد التحقيق،
-  بعد االستامع إىل العضو املقرر يف تالوة تقريره املكتوب،

-  وبعد املداولة قانونا،
يف الشكل

 - اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للرشوط واألشكال القانونية، مام يتعني الترصيح بقبوله.
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 يف املوضوع
- اعتبــارا أن الوقائــع التــي يثريهــا الطاعــن واملتعلقــة بنتائــج العمليــة االنتخابيــة التــي جــرت عــىل 
مســتوى واليــة ورقلــة، وانعــكاس ذلــك عــىل هــذه االنتخابــات، كانــت موضــوع طعــن أودعــه 
املرتشــح جديــع عبــد القــادر، عـــــن حــــــزب جبهــــة التحــــــرير الوطنـــــي، وأن املجلـــــس 
الدستــــــوري قـــــــد فصــــــل فـــــي هــــــذا الـــطعـــــن بالقــــــــرار رقــــم 01/ق. م د/ 19 

ــر ســنة 2019. ــاين عــام 1440 املوافــق 4 يناي ــع الث املــؤرخ يف 27 ربي
لهــــــذه األسبـــــــاب

يقـرر ما ييل:
أوال: يف الشكل
- قبول الطعن.

ثانيا: يف املوضوع
- الترصيــح بســبق الفصــل يف موضوعــه بالقــرار رقــم 01 /ق. م د/19 املــؤرخ يف 27 ربيــع الثــاين 

عــام 1440 املوافــق 4 ينايــر ســنة 2019.
ثالثــا: يبلــغ هــذ القــرار إىل رئيــس مجلــس األمــة، و وزيــر الداخليــة والجامعــات املحليــة والتهيئــة 

العمرانيــة، والطاعــن، واملرتشــحني.
رابعا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية،

ــام  ــاين ع ــع الث ــخ 25 و26 و27 ربي ــدة بتاري ــس الدســتوري يف جلســاته املنعق ــداول املجل ــذا ت به
ــنة 2019.  ــر س ــق 2 و3 و4 يناي نائب  رئيس املجلس الدستوري1440 املواف

محمد حبيش 
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قرار رقم 03/ ق. م د/19 مؤرخ يف 27 ربيع الثاين عام 1440 املوافق 4 جانفي سنة 2019
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور، السيام املادتان 182 (الفقرة 2و الفقرة 3) و 191 ( الفقرة 3) منه،
ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان  - ومبقت

ــات،  ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2016 واملتعل غشــت س
ــنة 2016،  ــل س ــق 06 أبري ــام 1437 املواف ــة ع ــامدى الثاني ــؤرخ يف 28 ج ــام امل ــىض النظ  - ومبقت

ــه، ــرة 2) من ــادة 18 (الفق ــس الدســتوري، ال ســيام امل ــذي يحــدد قواعــد عمــل املجل ال
 - ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 286-18 املــؤرخ يف 5 ربيــع األول عــام 1440 املوافــق 13 
ــس  ــد نصــف أعضــاء مجل ــة لتجدي ــة االنتخابي نوفمــرب ســنة 2018 و املتضمــن اســتدعاء الهيئ

ــني،  ــة املنتخب األم
ــع األول عــام 1440 املوافــق 21  ــذي رقــم 293-18 املــؤرخ يف 13 ربي  - ومبقتــىض املرســوم التنفي

نوفمــرب ســنة 2018 و املتعلــق بانتخــاب أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني، 
  - ومبقتــىض بيــان املجلــس الدســتوري املــؤرخ يف 23 ربيــع الثــاين عــام 1440 املوافــق 31 ديســمرب 
ســنة 2018 و املتضمــن إعــالن النتائــج املؤقتــة لتجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني، 
  - ومبقتــىض القــرار الصــادر عــن وزيــر الداخليــة والجامعــات املحليــة والتهيئــة العمرانيــة املــؤرخ 
يف 5 ربيــع الثــاين عــام 1440 املوافــق 13 ديسمربســنة 2018، الــذي يحــدد شــكل ورقــة التصويت 
التــي تســتعمل لالنتخــاب مــن أجــل تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني، ومميزاتهــا 

، لتقنية ا
  - وبعــد االطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري بتاريــخ 
أول ينايــر ســنة 2019 مــن طــرف املرتشــح ماضــوي العيــد عــن حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي، 
واملســجلة تحــت رقــم 03 واملتعلقــة باالعــرتاض عــىل صّحــة عمليــة التصويــت مــن أجــل تجديد 
نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني التــي جــرت بتاريــخ 29 ديسمربســنة 2018 بواليــة إليــزي، 

- وبعد االطالع عىل جميع أوراق وعنارص ملف الطعن،
- وبعد التحقيق،

- وبعد االستامع إىل العضو املقرر يف تالوة تقريره املكتوب،
- وبعد املداولة قانونا،

يف الشكل: 
-  اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للرشوط واألشكال القانونية، مام يتعني الترصيح بقبوله.

يف املوضوع 
-  اعتبارا أنه وتدعيام لطعنه، يستند الطاعن لوجه واحد.
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الوجه الوحيد املثار : 
أن صاحــب الطعــن يدعــي أن املرتشــح الفائــز معطااللــه عمــر عــن جبهــة املســتقبل قــام بتوزيــع 
أوراق تصويــت مستنســخة تــم تداولهــا عــىل نطــاق واســع بــني املنتخبــني، واســتعملها مســنودة 
بعمليــات مشــبوهة انتــرشت يف املحيــط االنتخــايب لدرجــة أنــه أثنــاء الفــرز ألغيــت بعضهــا للتنازع 
ــري منهــا محشــو داخــل صنــدوق االقــرتاع  ــزال جــزء كب يف صحتهــا يف محــرض الفــرز، وإن كان الي
مــع األوراق املحتســبة يف 116 ورقــة املعــرب عنهــا، األمــر الــذي أدى إىل تزييــف يف الوقائــع مــس 

بجوهــر العمليــة االنتخابيــة وتغيــري نتائجهــا.
عن الوجه الوحيد املثار: 

- اعتبــارا أنــه، نتيجــة إثــارة الطاعــن أن املرتشــح الفائــز معطااللــه عمــر، عــن جبهــة املســتقبل، قام 
بتوزيــع أوراق مستنســخة عــىل نطــاق واســع بــني الناخبــني ألغــي بعضهــا أثنــاء عمليــة الفــرز، 
غــري أنــه تــم احتســاب جــزء كبــري منهــا، تــم احضــار صنــدوق االقــرتاع الخــاص بالواليــة، بنــاء 

عــىل أمــر مــن املجلــس الدســتوري،   
- واعتبــارا أنــه بعــد التحقيــق والتدقيــق يف أوراق التصويــت، تأكــد للمجلــس الدســتوري وجــود 
ــارة عــن نقطــة) و تختلــف مــن حيــث درجــة  ــة (عب 37 ورقــة تصويــت تحمــل عالمــة مامثل
ــادة 52 (املطــة 3) مــن  ــا أحــكام امل ــق عليه ــي األوراق ، و تنطب ــا عــن باق ــض فيه ــون األبي الل
القانــون العضــوي رقــم 10-16 املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املذكــور أعــاله، وقراروزيرالداخليــة 
ــق 13  ــام 1440 املواف ــاين ع ــع الث ــؤرخ يف 5 ربي ــة امل ــة العمراني ــة والتهيئ ــات املحلي والجامع
ديســمرب ســنة 2018، الــذي يحــدد شــكل ورقــة التصويــت التــي تســتعمل لالنتخــاب مــن أجــل 
تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني، ومميزاتهــا التقنيــة، مــام يســتوجب اعتبارهــا 

أوراقــا ملغــاة،
- واعتبــارا أن هــذه األوراق منحــت كلهــا للمرتشــح الفائــز مؤقتــا وأن إلغــاء هــذه األوراق يؤثــر 

عــىل نتائــج االقــرتاع يف هــذه الواليــة، وكــذا عــىل توزيــع األصــوات عــىل املرتشــحني.
أ) بالنسبة لنتائج االقرتاع، فإنها تكون كاآليت:

- عدد املسجلني: 117
- عدد املصوتني: 116

- مجموع األصوات امللغاة: 6 37+= 43
عدد األصوات املعرب عنها: -116 43 = 73

ب) بالنسبة لتوزيع األصوات:
يكون التوزيع بعد املراجعة، عىل النحو التايل:

- معطاالله عمر، جبهة املستقبل: 62 – 37 = 25
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- ماضوي العيد، حزب جبهة التحرير الوطني: 41
- واوان جلول، التجمع الوطني الدميقراطي: 7

ونتيجة إلعادة توزيع األصوات، أحرز كل مرتشح، حسب العّد التنازيل، عىل األصوات التالية:
- ماضوي العيد، حزب جبهة التحرير الوطني: 41

- معطاالله عمر، جبهة املستقبل: 25
- واوان جلول، التجمع الوطني الدميقراطي: 7

لهذه األسباب
يقرر ما يأيت:

أوال: يف الشكل
- قبول الطعن.

ثانيا: يف املوضوع
- إعــادة صياغــة محــرض فــرز األصــوات الخــاص بانتخــاب تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة 

املنتخبــني، بواليــة إليــزي، وإعــالن املرتشــح ماضــوي العيــد، منتخبــا قانونــا.
ــة  ــات املحلي ــة والجامع ــر الداخلي ــة، وإىل وزي ــس األم ــس مجل ــرار إىل رئي ــذا الق ــغ ه ــا: يبل ثالث

ــحني.  ــن، واملرتش ــة، والطاع ــة العمراني والتهيئ
رابعا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

ــام  ــاين ع ــع الث ــخ 25 و26 و27 ربي ــدة بتاري ــس الدســتوري يف جلســاته املنعق ــداول املجل ــذا ت به
ــنة 2019.  ــر س ــق 2 و3 و4 يناي 1440 املواف

نائب رئيس املجلس الدستوري
محمد حبيش 
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قرار رقم 06/ ق.م د/ 19 مؤرخ يف 7 جامدى األوىل عام 1440 املوافق 14 جانفي سنة 2019
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور ال سيام املادتان 182(الفقرتان 2 و3) واملادة 191 (الفقرة 3) منه،
ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت

ــات،  ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2016 واملتعل ــت س غش
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 28 جــامدى الثانيــة عــام 1437 املوافــق 6 أبريــل ســنة 2016 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، ال ســيام املــواد 18 (الفقــرة 2) و49 و50 منــه،
- ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 286-18 املــؤرخ يف 5 ربيــع األول عــام 1440 املوافــق 13 نوفمــرب 

ســنة 2018 واملتضمــن اســتدعاء الهيئــة االنتخابيــة لتجديــد نصــف أعضــاء مجلــس املنتخبني،
- ومبقتــىض قــرار املجلــس الدســتوري رقــم 03/ق.م.د/18 املــؤرخ يف 23 ربيــع الثــاين عــام 1440 
املوافــق 31 ديســمرب ســنة 2018 واملتضمــن إلغــاء انتخــاب تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة 

املنتخبــني بواليــة تلمســان،
ــق 21  ــام 1440 املواف ــع األول ع ــؤرخ يف 13 ربي ــم 293-18 امل ــذي رق ــىض املرســوم التنفي - ومبقت

ــني، ــق بانتخــاب أعضــاء مجلــس األمــة املنتخب نوفمــرب ســنة 2018 واملتعل
- ومبقتــىض القــرار الصــادر عــن وزيــر الداخليــة والجامعــات املحليــة والتهيئــة العمرانيــة املؤرخ يف 
5 ربيــع الثــاين عــام 1440 املوافــق 13 ديســمرب ســنة 2018 الــذي يحــدد شــكل ورقــة التصويــت 
التــي تســتعمل لالنتخــاب مــن أجــل تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني ومميزاتهــا 

 ، لتقنية ا
ــام  ــامدى األوىل ع ــوم 03 ج ــرى ي ــذي ج ــاب ال ــة لالنتخ ــج املؤقت ــىل النتائ ــالع ع ــد االط - وبع
1440 املوافــق 10 جانفــي ســنة 2019 لتجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني بواليــة 
تلمســان، والتــي أعلنهــا املجلــس الدســتوري مبوجــب بيانــه املــؤرخ يف 04 جــامدى األوىل عــام 

ــنة 2019،  ــي س ــق 11 جانف 1440 املواف
-وبعــد االطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري بتاريــخ 12 
جانفــي ســنة 2019 مــن طــرف الســيد ســعيداين زكريــاء مبوجــب تفويــض مــؤرخ يف 12 جانفــي 
ســنة 2019 لصالــح املرتشــح عبــدو بــودالل عــن حــزب التجمــع الوطنــي الدميقراطــي، املســجلة 
تحــت رقــم 06 واملتعلقــة باالعــرتاض عــىل نتائــج انتخــاب تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة 

املنتخبــني بواليــة تلمســان،     
- وبعد االطالع عىل جميع أوراق وعنارص ملف الطعن،

- وبعد التحقيق،
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر يف تالوة تقريره املكتوب، 
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- وبعد املداولة قانونا، 
يف الشكل:

- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للرشوط واألشكال القانونية.
يف املوضوع:

اعتبارا أن الطاعن أسس طعنه عىل ثالثة أوجه كام وردت يف عريضته: 
الوجه األول: املثار بخصوص ترسيب أوراق االنتخابات 

ــنة 2019  ــي س ــاء 9 جانف ــوم األربع ــني ي ــات للمنتخب ــب أوراق االنتخاب ــم ترسي ــه ت ــوى أن -بدع
ــات الرســمية مــع وضــع العالمــة (*)  وتقدميهــا لهــم يف أظرفــة مغلقــة وبداخلهــا ورقــة االنتخاب
أمــام اســم مرتشــح حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي وطلبــوا مــن املنتخبــني وضــع هــذه االظرفــة 

ــات. ــون االنتخاب ــح لقان ــاك رصي ــدوق االنتخــاب وهــذا انته ــارشة يف صن مب
الوجه الثاين: املثار بخصوص استعامل املاسح الضويئ إلستنساخ أوراق التصويت:

- بدعــوى أن هنــاك مئــات النســخ مــن األوراق التــي تــم ترسيبهــا عــن طريــق املاســح الضــويئ 
أو مــا يســمى بـــ scanner، ووضعهــا داخــل االظرفــة وهــذا مــا يعتــرب حســب الطاعــن تزويــرًا 
ألوراق االنتخابــات وبــدا ذلــك واضحــا للعيــان والحارضيــن يف عمليــة الفــرز، مدعيــا أن األوراق 
غــري أصليــة وأنهــا مقلــدة ومــزورة ويتضــح ذلــك جليــا مــن خــالل نوعيــة هــذه األوراق وهــذا 

انتهــاك آخــر لقانــون االنتخابــات الــذي مينــع مثــل هــذه املامرســات.
- ودعام ملزاعمه، أرفق الطاعن عريضة طعنه سبع (07) أوراق انتخاب وظرفني (02).

الوجه الثالث: املثار بخصوص تغيري تشكيلة مكتب التصويت رقم 1:
بدعــوى أنــه تــم اإلبقــاء عــىل تشــكيلة اللجنــة االنتخابيــة التــي أرشفــت عــىل العمليــة االنتخابيــة 
األوىل بتاريــخ 29 ديســمرب ســنة 2018 ماعــدا تشــكيلة املكتــب رقــم (1) أيــن تــم تغيــري القــايض 
الــذي رفــض االمتثــال لضغــط حــزب األفــالن واالنصيــاع لألوامــر، والــذي تــم رضبــه والتعــدي عليــه 
يف املــرة املاضيــة، وهــو القــايض قــريف محمــد وتعويضــه بالقاضيــة رشيفــي حليمــة وذلــك بــدون 

أي قــرار رســمي وهــذا يف حــد ذاتــه تجــاوز غــري مســبوق يف اإلرشاف عــىل العمليــة االنتخابيــة.
عن الوجه األول: 

- اعتبــارا أن الطاعــن مل يقــدم أي اثبــات أو أدلــة لدعــم ادعائــه يف عمليــة ترسيــب األوراق 
للمنتخبــني.

عن الوجه الثاين:
ــاره الطاعــن يف هــذا الوجــه، تــم إحضــار صناديــق االقــرتاع الخاصــة  ــارا أنــه نتيجــة ملــا أث - اعتب

بواليــة تلمســان بنــاء عــىل أمــر مــن املجلــس الدســتوري.
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ــاك  ــني أن هن ــب 2،1 و3، تب ــت للمكات ــق يف أوراق التصوي ــق والتدقي ــه وبعــد التحقي ــارا أن - واعتب
ورقتــني مستنســختني محســوبتني لفائــدة املرتشــح بــودالل عبــدو، باإلضافــة اىل عــدم مطابقتهــا 
ــر الداخليــة  ــة لورقــة التصويــت، املنصــوص عليهــا يف القــرار الصــادر عــن وزي للمميــزات التقني
والجامعــات املحليــة والتهيئــة العمرانيــة، املــؤرخ يف 5 ربيــع الثــاين عــام 1440 املوافق 13 ديســمرب 

ســنة 2018 واملذكــور أعــاله، 
ــس الدســتوري تحقــق مــن باقــي أوراق التصويــت  ــإن املجل ــه ومــن جهــة أخــرى، ف ــارا أن - واعتب
ووجــد مــن ضمنهــا 05 أوراق محتســبة لفائــدة املرتشــح بخــيش محمــد، عليهــا شــطب أو عالمــة 
متســان برسيــة التصويــت وتجعــل منهــا أوراقــاً ملغــاة طبقــاً للــامدة 52 مــن القانــون العضــوي 

رقــم 10-16 املتعلــق بنظــام االنتخابــات، 
ــاء) 07( أوراق  ــالث وإلغ ــت الث ــب التصوي ــرتاع ملكات ــق االق ــة صنادي ــد معاين ــه وبع ــارا أن - واعتب

ــيل:  ــام ي ــحني ك ــىل املرتش ــوات ع ــدد األص ــع ع ــح توزي ــت، يصب تصوي
- بخيش محمد: 518 صوتا بدال من 523، 
- بودالل عبدو: 241 صوتا بدال من 243،

- عياد زدام عبد الرحامن: 3 أصوات،
- صحراوي عبد الكريم: صوت واحد (1). 

عن الوجه الثالث: 
- اعتبــارا أن تعيــني رشيفــي حليمــة كمســتخلفة يف املكتــب رقــم 1 جــاء وفقــا للقــرار الصــادر عــن 
وزيــر العــدل، حافــظ األختــام واملنشــور يف الجريــدة الرســمية املؤرخــة يف 15 ربيــع الثــاين عــام 
1440 املوافــق 23 ديســمرب ســنة 2018، (العــدد 77)، و املتضمــن تعيــني أعضــاء مكاتــب التصويت 
وكتابهــا لتجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني، والــذي يحــدد يف مادتــه األوىل قامئــة 
ــتخلفة يف  ــة كأول مس ــي حليم ــة رشيف ــاءت القاضي ــث ج ــب، حي ــاء املكات ــتخلفني ألعض املس

تشــكيلة املكتـــــب رقــم 1 بواليــة تلمســان، وهــو مــا ال يســتدعي إصــدار قــرار جديــد. 
لهـذه األسباب،

يقرر ما ييل:
يف الشكل:

قبول الطعن 
يف املوضوع: 
 أوال: قبول الطعن. 

ــا مــن  ــح عــدد األصــوات املتحصــل عليه ــت، ومــن مثــة يصب ــا: إلغــاء ســبع (7) أوراق تصوي ثاني
طــرف كل مرتشــح عــىل النحــو اآليت: 
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- بخيش محمد: 518
- بودالل عبدو: 241 

- عياد زدام عبد الرحامن: 3
- صحراوي عبد الكريم: 1

ومــن ثــم تصبــح األصــوات املعــرب عنهــا 763 صوتــا واألصــوات امللغــاة 83 صوتــا، غــري أن ذلــك ال 
يؤثــر عــىل انتخــاب املرتشــح الفائــز بخــيش محمــد.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إىل املعني باألمر.
رابعا: ينرش هذ القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.   

بهــــذا تــــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــــــدة بتاريــخ 7 جــامدى األوىل عــام 1440 
املوافــق 14 جانفــي ســنة 2019. 

نائب  رئيس املجلس الدستوري
محمد حبيش 
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سنة 1991
إعالن مؤرخ يف 23 جامدى الثانية عام 1412 املوافق 30 ديسمرب سنة 1991 يتضمن النتائج 

الرسمية لالنتخابات الترشيعية بتاريخ 26 ديسمرب سنة 1991 (الدور األول)
بناء عىل الدستور، ال سيام املادة 153 منه،  -

ومبقتىض قانون االنتخابات والنظام الداخيل للمجلس الدستوري،  -
ــة  ــة، واملالحظــات املدون ــن اللجــان االنتخابي ــواردة م ــع املحــارض ال ــد االطــالع عــىل جمي وبع  -

ــجلة، ــام املس ــط األرق ــا، وضب فيه
وبعــد املداولــة، يعلــن املجلــس الدســتوري نتائــج الــدور األول لالنتخابــات الترشيعيــة بتاريــخ   -

26 ديســمرب ســنة 1991،
وطبقا ألحكام قانون االنتخابات يفتح مجال الطعون ابتداء من تاريخ هذا اإلعالن:  -

عدد الناخبني املسجلني: 13.258.554  -
عدد الناخبني املصوتني: 7.822.625 أي 59 % من املسجلني  -
عدد الناخبني املمتنعني: 5.435.929 أي 41 % من املسجلني  -

عدد األصوات املعرب عنها: 6.897.719 أي 88,18 % من املصوتني  -
عدد األوراق امللغاة: 924.906 أي 11,82 % من املصوتني  -

عدد املقاعد املحرزة يف الدور األول: 232، موزعة عىل الفائزين حسب ما يأيت:  -
-1 الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ: 188 مقعد 

عدد األصوات املحصل عليها: 3.260.222 صوت.  -
-2 جبهة القوى االشرتاكية: 25 مقعدا. 

عدد األصوات املحصل عليها: 510.661 صوت.  -
-3 الجبهة التحرير الوطني: 16 مقعدا 

عدد األصوات املحصل عليها: 1.612.947 صوت.  -
-4 املرتشحون األحرار: 03 مقاعد 

حــرر يف الجزائــر مبقــر املجلــس الدســتوري يــوم االثنــني 23 جــامدى الثانيــة عــام 1412 املوافــق 
30 ديســمرب ســنة 1991.

رئيس املجلس الّدستوري
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إعالن رقم 97-01/ إ - م.د / 97 مؤرخ يف 4 صفر عام 1418 املوافق 9 يونيو سنة 1997، يتعلق 

بنتائج انتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطني.
إن املجلس الدستوري، 

  - بناء عىل الدستور، السيام املواد 98، 101/1، 102/1 و163/2 منه، 
  - ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 5 محــرم عــام 1410 املوافــق 7 غشــت ســنة 1989 الــذي يحــدد 

إجــراءات عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل واملتمــم، 
ــارس ســنة 1997  ــق 6 م ــام 1417 املواف ــؤرخ يف 27 شــوال ع ــم 07-97 امل ــر رق ــىض األم   - ومبقت
واملتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، الســيام املــواد 101، 102، 103، 104، 

ــه،  105، 116، 117 و118 من
  - ومبقتــىض األمــر رقــم 08-97 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 الذي 

يحــدد الدوائــر االنتخابيــة وعــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملان، 
ــق 7 غشــت  ــام 1410 املواف ــؤرخ يف 5 محــرم ع ــم 143-89 امل ــايس رق ــىض املرســوم الرئ   - ومبقت
ســنة 1989 واملتعلــق بالقواعــد الخاصــة بتنظيــم املجلــس الدســتوري والقانــون األســايس لبعــض 

موظفيــه، 
  - ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 57-97 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 

1997 واملتضمــن اســتدعاء هيئــة الناخبــني النتخــاب املجلــس الشــعبي الوطني، 
ــق 15  ــام 1417 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 7 ذي القع ــم 65-97 امل ــذي رق ــوم التنفي ــىض املرس   - ومبقت
ــذي يحــدد نــص أوراق التصويــت النتخــاب املجلــس الشــعبي الوطنــي،  مــارس ســنة 1997 ال

ــه،  ــة، والســيام املــادة 3 من ــا التقني ومميزاته
  - وبعــد االطــالع عــىل النتائــج املدونــة يف محــارض اللجــان االنتخابيــة الوالئيــة واللجنــة االنتخابيــة 

املكلفــة بــاإلرشاف عــىل تصويــت املواطنــني الجزائريــني املقيمــني بالخارج، 
 - وبعد االستامع للمقررين، 

ــإن  ــة ف ــي يراهــا رضوري ــة وإدخــال التعديــالت الت ــح األخطــاء املادي ــه بعــد تصحي ــارا أن   - اعتب
ــج االقــرتاع تضبــط وفــق الجــداول امللحقــة لهــذا اإلعــالن،  نتائ

- وبالنتيجة ، 
يعلن : 

ــام 1418  ــرم ع ــوم 29 مح ــرت ي ــي ج ــي، الت ــعبي الوطن ــس الش ــاب املجل ــج انتخ أوال : أن نتائ
ــايل :  ــي كالت ــنة 1997، ه ــو س ــق 5 يوني املواف



255

سنة 1997

  - الناخبون املسجلون :             16.767.309 
- الناخبون املصوتون :              10.999.139 

- نسبة املشاركة :                       65,60% 
- الناخبون املمتنعون :              5.768.170 
- عدد األصوات املعرب عنها :     10.496.352 

- عدد األصوات امللغاة :          502.787 
  عدد األصوات واملقاعد التي تحصلت عليها القوائم الفائزة مرتبة : 

  1 - قوائم التجمع الوطني الدميقراطي 
- عدد األصوات املتحصل عليها :  3.533.434 

- عدد املقاعد املتحصل عليها : 155       
 2 - قوائم حركة مجتمع السلم 

- عدد األصوات املتحصل عليها : 1.553.154 
- عدد املقاعد املتحصل عليها : 69 

  3 - قوائم حزب جبهة التحرير الوطني 
- عدد األصوات املتحصل عليها : 1.497.285 

- عدد املقاعد املتحصل عليها : 64 
  4 - قوائم حركة النهضة 

- عدد األصوات املتحصل عليها : 915.446 
- عدد املقاعد املتحصل عليها : 34 

  5 - قوائم جبهة القوى االشرتاكية 
- عدد األصوات املتحصل عليها : 527.848 

- عدد املقاعد املتحصل عليها : 19 
  6 - قوائم التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية 

- عدد األصوات املتحصل عليها : 442.271 
- عدد املقاعد املتحصل عليها : 19 

7 - قوائم األحرار 
- عدد األصوات املتحصل عليها : 459.233 

- عدد املقاعد املتحصل عليها : 11 
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8 - قوائم حزب العامل 
- عدد األصوات املتحصل عليها : 194.493 

- عدد املقاعد املتحصل عليها : 04 
 9 - قوائم الحزب الجمهوري التقدمي 

- عدد األصوات املتحصل عليها : 65.371 
- عدد املقاعد املتحصل عليها : 03 

  10 - قوائم االتحاد من أجل الدميقراطية والحريات 
- عدد األصوات املتحصل عليها : 51.090 

- عدد املقاعد املتحصل عليها : 01 
 11 - قوائم الحزب االجتامعي الليربايل 

- عدد األصوات املتحصل عليها : 36.374 
- عدد املقاعد املتحصل عليها : 01 

ثانيا : يرفق هذا اإلعالن بقامئة أسامء الفائزين يف االنتخابات الترشيعية. 
ينرش هذا اإلعالن يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته بتاريــخ 3 و4 صفــر عــام 1418 املوافــق 8 و9 يونيــو 
ســنة 1997. 

رئيس املجلس الدستوري
سعيد بو الشعري
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إعالن رقم 01 / إ - م .د / 02 مؤرخ يف 21 ربيع االول عام 1423 املوافق 03 يونيو سنة 2002 

يتعلق بنتائج إنتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطني
إن املجلس الدستوري، 

ــرة 1)  و 163   ــرة 1) ، 102 ( الَفق ــواد 98 ، 101 (الَفْق ــيام املـــــ ــور الَ س ــىل الدستـــــ ــاء ع - ِبَن
ــه ، ــرة 2) من (الفق

- و مِبقتَضــــى النظــــــام املؤرخ يف 25 ربيـــــــع األَول عـــــــام 1421 املوافق 28 يونيو َسَنَة 2000، 
املحــّدد لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري،

- و مبقتــىض األمــر رقــم 07-97 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 و 
املتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات ، الســيام املــواد 101 ، 102 ، 103 ، 104، 

105 ، 116 ، 117 و 118 منــه،
- و مبقتــىض  القانــون  رقــم -02 07  املــؤرخ   يف 03 صفــر عــام 1423 املوافــق 16 أفريــل ســنة 
2002 ، يتضمــن املوافقــة عــىل األمــر رقــم 04-02 املــؤرخ يف 13 ذي الحجــة عــام 1422 املوافــق 
25 فرباير ســنة 2002 الذي يعدل األمــــر رقــــــم  08-97  الـــمــــــؤرخ فـــــــي 27  شــــــوال 
عـــــام 1417  املـــــوافــــق 6 مـــــارس ســنة 1997 الــذي يحـــــدد الدوائــر االنتخابيــة و عــدد 

املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملــان،
- و مبقتــىض املرســوم الرئــــــايس رقـــــم -89 143 املــؤرخ فــــــــي 5 محــرم عــام 1410 املوافــق 7 
غشـــــــت سنـــــة 1989 و املتعلــق بالقواعــد الخاصــة بتنظيــم املجلــس الدســتوري والقانــون 

األســايس لبعــض موظفيــه  املعــدل و املتمــم ، 
ــق 27  ــام 1422 املواف ــة ع ــؤرخ يف 15 ذي الحج ــم 77-02 امل ــايس رقــ ــوم الرئ ــىض املرس - و مبقت
ــي، ــعبي الوطن ــس الش ــاب املجل ــني النتخ ــة الناخب ــتدعاء هيئ ــن إس ــنة 2002 ، و املتضم فربايرس

- و مبقتــىض املرســوم التنفيــذي رقــــــم 02 – 144 املــؤرخ يف 26 صفــر عــام 1423 املوافــق 09 مايو 
ــي تســتعمل النتخــاب املجلــس الشــعبي  ــذي يحــدد نــص أوراق التصويــت الت ســنة 2002، ال

الوطنــي ، و مميزاتهــا التقنيــة،
- و مبقتضــــــى القرار املــــــؤرخ يف 28 صفــــــر عــــــــام 1423 املوافــــــــق 11 مايو سنة 2002، 
الــذي يحــدد املميــزات التقنيــة ألوراق التصويــت التــي تســتعمل إلنتخــاب املجلــس الشــعبي 

الوطنــي، 
- و بعــد اإلطــالع عــىل النتائــج املدونــة يف محــارض اللجــان االنتخابيــة الوالئيــة واللجنــة االنتخابيــة 

املكلفــة بــاإلرشاف عــىل تصويــت املواطنــني الجزائريــني املقيمــني بالخــارج، 
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- وبعد اإلستامع للمقررين،
- إعتبــارا أنــه بعــد تصحيــح األخطــاء املاديــة وإدخــال التعديــالت التــي رآهــا رضوريــة فــإن نتائــج 

االقــرتاع تضبــط وفــق الجــداول امللحقــة بهــذا اإلعــالن،
- و بالنتيجة،

يعلن :
أوال : أن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي ، الــذي جــرى يـــــــــوم 17ربيــع األول 

عــام 1423 املوافـــــق 30 مايــو ســنة 2002،  هــي كالتــايل :
· الناخبون املسجلون : 17.951.127

· الناخبون املصوتون : 8.288.536
· نسبة املشاركة : 46,17        %

· الناخبون املمتنعون : 9.662.591
· عدد األصوات املعرب عنها: 7.420.867

· عدد األصوات امللغاة :   867.669  
عدد األصوات واملقـــاعــــد التي تحصلت عليــــها القــــوائم الفائزة مرتبة: 

1 . قوائم حزب جبهة التحرير الوطني 
- عدد األصوات املتحصل عليها : 2.618.003

- عدد املقاعد املتحصل عليها : 199
2 . قوائم التجمع الوطني الدميقراطي

- عدد األصوات املتحصل عليها : 610.461
- عدد املقاعد املتحصل عليها :    47

3 . قوائم حركة اإلصالح الوطني
- عدد األصوات املتحصل عليها : 705.319

- عدد املقاعد املتحصل عليها : 43    
4 . قوائم حركة مجتمع السلم

- عدد األصوات املتحصل عليها :   523.464
- عدد املقاعد املتحصل عليها :   38

       5 . قوائم األحرار
- عدد األصوات املتحصل عليها : 365.594

- عدد املقاعد املتحصل عليها : 30
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6 . قوائم حزب العامل
- عدد األصوات املتحصل عليها: 246.770

- عدد املقاعد املتحصل عليها : 21
7 . قوائم  الجبهة الوطنية الجزائرية

-  عدد األصوات املتحصل عليها :  113.700  
- عدد املقاعد املتحصل عليها :  08

8 . قوائم حركة النهضة
- عدد األصوات املتحصل عليها : 48.132

- عدد املقاعد املتحصل عليها   :  01
9 . قوائم حزب التجديد الجزائري
عدد األصوات املتحصل عليها :  19.873

عدد املقاعد املتحصل عليها : 01
10 . قوائم حركة الوفاق الوطني

- عدد األصوات املتحصل عليها : 14.465
- عدد املقاعد املتحصل عليها : 01

ثانيا : يتضمن هذا اإلعالن الجداول اآلتية :     
-1 قامئة املرتشحني املنَتَخِبني للمجلس الشعبي الوطني . 

-2 نسبة التمثيل يف املجلس الشعبي الوطني .
-3 املشاركة يف االقرتاع عىل مستوى الدوائر اإلنتخابية .

ــر  ــة ، وزي ــر الدول ــي و إىل وزي ــس الشــعبي الوطن ــس املجلـــــ ــالن إىل رئي ــذا اإلعــــ ــُغ هـــ يُبَلَّ
الداخليــة و الجامعــات املحليــة . 

ينرش هذا اإلعالن يف الجريدة الرسميــــة للجـــــمهورية الجـــزائرية الدميقراطية الشعبية .
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته بتاريــخ 19، 20 و 21 ربيــع األول عــام 1423 املوافــق   

1، 2 و 3  يونيــو ســنة 2002
رئيس املجلس الدستوري

محمد بجاوي
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إعالن رقم 03 / إ . م د/ 07 مؤرخ يف 4 جامدى األوىل  عام 1428 املوافق 21 مايو سنة 2007، 

يتضمن نتائج   إنتخاب  أعضاء املجلس الشعبي الوطني.
إن املجلس الدستوري، 

ــاء عــىل الدســتور، ال ســيام املــواد 98 و 101 (الفقــرة األوىل) و 102 (الفقــرة األوىل) و 163   - بن
(الفقــرة 2) منــه، 

ــارس ســنة 1997  ــق 6 م ــام 1417 املواف ــؤرخ يف 27 شــوال ع ــم 07-97 امل ــر رق ــىض األم  - و مبقت
واملتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل و املتمــم، ال ســيام املــواد 101 

ــه،  و 102 و 103 و 104 و 105 و 107 و 116 و 117 و 118 من
- و مبقتــىض األمــر رقــم 08-97 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 الــذي 
ــر االنتخابيــة و عــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملــان، املعــدل و  يحــدد الدوائ

املتمــم، 
- و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو 2000 املحــدد لقواعــد 

عمــل املجلس الدســتوي، 
ــر  ــايس رقــم 61-07 املــؤرخ يف 27 محــرم عــام 1428 املوافــق 15 فرباي و مبقتــىض املرســوم الرئ  -
ســنة 2007 و املتضمــن اســتدعاء الهيئــة االنتخابيــة النتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي، 
ــق 17  ــام 1428 املواف ــع األول ع ــؤرخ يف 29 ربي ــم 114-07امل ــذي رق ــوم التنفي ــىض املرس و مبقت
فربايــر ســنة 2007  الــذي يحــدد نــص أوراق التصويــت التــي تســتعمل النتخــاب أعضــاء املجلــس 

الشــعبي الوطنــي،
ــذي  ــل ســنة 2007 ال ــق 18 أبري ــام 1428 املواف ــع األول ع ــؤرخ يف 30 ربي ــرار امل ــىض الق - و مبقت
يحــدد املميــزات التقنيــة ألوراق التصويــت التــي تســتعمل النتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي 

الوطنــي،
 - و بعــد اإلطــالع عــىل النتائــج املدونــة يف محــارض اللجــان االنتخابيــة الوالئيــة واللجنــة االنتخابيــة 
ــاإلرشاف عــىل تصويــت املواطنــني الجزائريــني املقيمــني بالخــارج، والوثائــق املرفقــة  املكلفــة ب

بهــا، والتدقيــق فيهــا، والتحقــق مــن صّحتهــا،
 - و بعد االستامع إىل األعضاء املقررين،

 - وبعد تصحيح األخطاء املادية وإدخال التعديالت الرضورية،  تضبط نتائج االقرتاع كاآليت:
  يعلن:

أوال: أن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي، الــذي جــرى يــوم 29 ربيــع الثــاين عــام 
1428 املوافــق 17 مايــو ســنة 2007، هــي كالتــايل :
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. الناخبون املسجلون :         084. 761. 18
. الناخبون املصوتون:         891. 692. 6

. نسبة املشاركة:                    %35.67   
. األصوات املعرب عنها :         827. 727. 5

. األصوات امللغاة :                 064. 965         
. عدد األصوات و املقاعد التي تحصلت عليها القوائم الفائزة مرتبة  كاآليت:

136 مقعدا 1 .  جبهة التحرير الوطني: 
62  مقعدا 2 .  التجمع الوطني الدميقراطي: 
51 مقعدا 3 . حركة مجتمع السلم: 
33 مقعدا 4 . املرتشحون األحرار : 
26 مقعدا 5 . حزب العامل: 
19 مقعدا 6 . التجمع والدميقراطية: 
15 مقعدا 7 . الجبهة الوطنية الجزائرية: 
07 مقاعد 8. الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو: 
05 مقاعد 9. حركة الشبيبة والدميقراطية: 
05 مقاعد 10 . حركة النهضة: 
04 مقاعد 11  . حزب التجديد الجزائري : 
04 مقاعد 12  . حركة الوفاق الوطني : 
04 مقاعد 13 . التحالف الوطني الجمهوري: 
03 مقاعد 14 . حركة االنفتاح: 
03 مقاعد 15 . حركة اإلصالح الوطني : 

03  مقاعد 16 . الجبهة الوطنية لألحرار من أجل الوئام : 
مقعدان 17 . الحركة الوطنية لألمل : 

مقعدان  18.  عهد 54: 
مقعدان 19 . التجمع الوطني الجمهوري 

مقعد واحد 20 . التجمع الجزائري: 
مقعد واحد  21 . الحركة الدميقراطية االجتامعية: 
مقعد واحد 22 . الجبهة الوطنية الدميقراطية : 
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ثانيــا: طبقــا للــامدة 118 مــن قانــون االنتخابــات، تفتــح آجــال إيــداع الطعــون يف نتائــج االقــرتاع 
لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري، ابتــداء مــن هــذه اللحظــة واىل غايــة يــوم األربعــاء 23 

مايــو 2007 عــىل الســاعة الثامنــة مســاء.
بهذا تداول املجلس الدستوري يف جلساته بتاريخ 19، 20 و 21 مايو سنة 2007 .

رئيس املجلس الدستوري
بوعالم بسايح

عدد األصوات املحصل عليها من طرف القوائم عىل املستوى الوطني و يف الخارج



263

سنة 2007

نسب التمثيل يف املجلس الشعبي الوطني
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نتائج اإلقرتاع حسب الدوائر اإلنتخابية
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سنة 2012
إعـالن رقم 01/إ.م د/12 مؤرخ فـي 24 جامدى الثانيـة عـام 1433 املوافـق 15 مايـو سنة 

2012، يتضمـن نتـائج انتخـاب أعضـاء املجلس الشعبي الوطني.
إن املجلس الدستوري، 

- بنــاء عــىل الّدســتور، الســيام املــواد 98 و101 (الفقــرة األوىل) و102 (الفقــرة األوىل) و163 (الفقــرة 
2) منــه،

- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012 واملتعلــق بنظــام االنتخابــات، الســيام املــواد 84 و85 و86 و87 و88 و90 و98 و156 و166 

منــه،
 - ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 12 – 03 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 

2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، 
-  و مبقتــىض األمــر رقــم 01-12 املــؤرخ يف 20 ربيــع األول عــام 1433 املوافــق 13 فربايــر ســنة 2012 

الــذي يحــدد الدوائــر االنتخابيــة وعــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملــان،
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 24 جــامدى األوىل عــام 1433 املوافــق 16 أبريــل ســنة 2012 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري،
- ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 67-12 املــؤرخ يف 17 ربيــع األول عــام 1433 املوافــق 10 فربايــر 
ســنة 2012 واملتضمــن اســتدعاء الهيئــة االنتخابيــة النتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي،

ــذي رقــم 180-12 املــؤرخ يف 19 جــامدى األوىل عــام 1433 املوافــق 11  - ومبقتــىض املرســوم التنفي
أبريــل ســنة 2012 الــذي يحــدد نــص أوراق التصويــت التــي تســتعمل النتخــاب أعضــاء املجلــس 

الشــعبي الوطنــي ليــوم 10 مايــو ســنة 2012 ومميزاتهــا التقنيــة،
- ومبقتــىض القــرار املــؤرخ يف 20 جــامدى األوىل عــام 1433 املوافــق 12 أبريــل ســنة 2012 الذي يحدد 

املميــزات التقنيــة ألوراق التصويــت التــي تســتعمل النتخاب أعضــاء املجلس الشــعبي الوطني،
ــالع عــىل النتائــج املدونــة يف محــارض اللجــان االنتخابيــة الوالئيــة واللجنــة االنتخابيــة  - وبعــد االطّ
املكلفــة بــاإلرشاف عــىل تصويــت املواطنــني الجزائريــني املقيمــني بالخــارج والوثائــق املرفقــة بهــا،

 - وبعد االستامع إىل تقارير األعضاء املقّررين،
 - وبعــد تصحيــح األخطــاء املاّديــة املالحظــة، وإدخــال التّعديــالت الرضوريــة، وضبــط نتائــج االقــرتاع 

وفــق الجــداول امللحقــة بهــذا اإلعــالن،
يـُـعــــلن:

أّوال: إّن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي، الــذي جــرى يــوم 18 جــامدى الثانيــة عام 
1433 املوافــق 10 مايــو ســنة 2012، هــي كاآليت:
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841 .645 .21 ـلـون:  الناخـبون الـمسجَّ
026 .339 .9 الـناخبون الـُمـَصوِّتـون: 
   % 43 , 14 نـسبـة الـمـشاركـة: 
979 .634 .7 األصواُت املَُعـبَّـر عنها: 
047 .704 .1 األصـواُت املُـلـغـاة: 

وتُـــرتَُّب القوائــم الفائــزة، حســب عـــدد األصــوات واملقاعــد التــي حصلــت   عليهــا، مبــا فيهــا املقاعــد 
التــي حصلــت عليهــا املــرأة، عــىل النحو اآلتـــي: 

-1 قوائم  حزب جبهة التحرير الوطني:
ل عليها : 1. 324. 363 - عدد األصوات املُحصَّ

ل عليها: 221 - عدد املقاعد املـُحصَّ
-2 قوائم حزب التجّمع الوطني الدميقراطي:

ل عليها: 524. 057 - عدد األصوات املُحصَّ
ل عـليها: 70 - عدد املقاعد املُحصَّ

-3 قوائم تكتــل الجزائر الخرضاء:
ل عليها: 475. 049 - عدد األصوات املُحصَّ

ل عليها: 47 - عدد املقاعد املُحصَّ
4 -  قوائم جبهة القـوى االشرتاكية:
ل عليها: 188. 275 - عدد األصوات املُحصَّ

ل عليها : 21 - عدد املقاعد املُحصَّ
5 - قوائم األحـــرار:

ل عليها : 671. 190 - عدد األصوات املُحصَّ
ل عليها : 19 - عدد املقاعد املُحصَّ
6 -  قوائم حـزب العـامل:

ل عليها : 283. 585 - عدد األصوات املُحصَّ
ل عليها : 17  - عدد املقاعد املُحصَّ

7 -  قوائم الجبهة الوطنية الجزائرية:
ل عليها: 198. 544 - عدد األصوات املُحصَّ

ل عليها :  09 - عدد املقاعد املُحصَّ
8 - قوائم جبهـة الـعـدالة والتنمية:
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ل عليها: 232. 676 - عدد األصوات املُحصَّ
ل عليها :   07   - عدد املقاعد املُحصَّ

9 -  قوائم الحركة الشعـبية الجـزائرية :
ل عليها: 165. 600 - عدد األصوات املُحصَّ

ل عليها : 06 - عدد املقاعـد املُحصَّ
   10 -  قوائم حـزب الفجـر الجـديـد:

ل عليها: 132. 492 - عدد األصوات املُحصَّ
ل عليها : 05 - عدد املقاعد املُحصَّ

11  -  قوائم الحزب الوطني للتضامن والتـنمية:
ل عليها: 114. 372 - عدد األصوات املُحصَّ

ل عليها:      04   - عدد املقاعـد املُحصَّ
12   -  قوائم جبهـة الـتـغـيـري:

ل عليها:  173. 981 - عدد األصوات املُحصَّ
ل عليها :  04  - عدد املقاعـد املُحصَّ
-13   قوائم حـزب عـهـد 54:

ل عليها: 120. 201   -  عدد األصوات املُحصَّ
ل عليها :  03     -  عدد املقاعـد املُحصَّ

14  -  قوائم حزب التحالف الوطني الجمهوري :
ل عليها :  109. 331 - عدد األصوات املُحصَّ

ل عليها :  03 - عدد املقاعـد املُحصَّ
15 -  قوائم الجبهة الوطنية للعـدالة االجتامعية:

ل عليها:  140. 223 - عدد األصوات املُحصَّ
ل عليها :  03   - عدد املقاعـد املُحصَّ

16 -  قوائم اتحاد القوى الدميقراطية واالجتامعية:
ل عليها :    114. 481 - عدد األصوات املُحصَّ

ل عليها :     03 - عدد املقاعـد املُحصَّ
ـع الجـزائري: 17 -  قوائم التجـمُّ

ل عليها :   117.549 - عدد األصوات املُحصَّ
ل عليها :      02         - عدد املقاعـد املُحصَّ

ع الوطني الجمهـوري: 18 -  قوائم التجمُّ
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ل عليها:  114. 651 - عدد األصوات املُحصَّ
ل عليها :    02 - عدد املقاعـد املُحصَّ

19 - قوائم الحركـة الوطنـية لألمـل:
ل عليها:   119. 253 - عدد األصوات املُحصَّ

ل عليها :      02 - عدد املقاعـد املُحصَّ
-20 قوائم جـبهـة املستـقـبل :

ل عليها :   174. 708 - عدد األصوات املُحصَّ
ل عليها  :       02 - عدد املقاعد املُحصَّ

-21 قوائم حـزب الكـرامـة:
ل عليها:   129. 427 - عدد األصوات املُحصَّ

ل عليها :      02 - عدد املقاعـد املُحصَّ
-22  قوائم  حركـة املواطنني األحـرار:
ل عليها:   115. 631 - عدد األصوات املُحصَّ

ل عليها  :    02 - عدد املقاعـد املُحصَّ
-23  قوائم حـزب الـشـباب:

ل عليها :  102. 663 - عدد األصوات املُحصَّ
ل عليها :     02 - عدد املقاعـد املُحصَّ

-24  قوائم حزب النور الجزائري: 
ل عليها:  48. 943 - عدد األصوات املُحصَّ
ل عليها :      02    - عدد املقاعد املُحصَّ

-25  قوائم حزب التجديد الجزائري: 
ل عليها:  111. 218 - عدد األصوات املُحصَّ

ل عليها:      01   - عدد املقاعد املُحصَّ
-26  قوائم الجبهة الوطنية الدميقراطية: 

ل عليها: 101. 643  - عدد األصوات املُحصَّ
ل عليها : 01 - عدد املقاعد املُحصَّ

-27  قوائم الجبهة الوطنية لألحرار من أجل الوئام: 
ل عليها: 107. 833 - عدد األصوات املُحصَّ

ل عليها : 01 - عدد املقاعد املُحصَّ



271

سنة 2012

-28  قوائم حـركـة االنـفـتاح: 
ل عليها :  116. 384 - عدد األصوات املُحصَّ

ل عليها  : 01        - عدد املقاعـد املُحصَّ
ثـــانيا: تلحق بهذا اإلعــــالن الجداول اآلتية:

1 – قامئة املرتشحني املنتخبني للمجلس الشعبي الوطني،
2 – عدد األصوات املحصل عليها من قبل القوائم عىل املستوى الوطني ويف الخارج،

3 – نسب التمثيل يف املجلس الشعبي الوطني،
4 – نتائج االقرتاع حســب الدوائر االنتخابية. 

ثالثــا: طبقــا للــامدة 166 مــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، يفتــح أجــل إيــداع 
ــة  ــو ســنة 2012 عــىل الســاعة الثامن ــوم الخميــس 17 ماي ــة ي ــج االقــرتاع إىل غاي الطعــون يف نتائ

مســاء.
رابعــا: يبلّــغ هــذا اإلعــالن إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر الداخليــة والجامعــات 

. ملحلية ا
خامسا: ينرش هذا اإلعالن يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

ــام 1433  ــة ع ــامدى الثاني ــخ 22و23 و24 ج ــاته بتاري ــتوري يف جلس ــس الدس ــداول املجل ــذا ت به
ــنة 2012. ــو س ــق 13و14 و15  ماي رئيس املجلس الدستورياملواف

الطيب بلعيز  
عدد األصوات املحصل عليها من طرف القوائم عىل املستوى الوطني و يف الخارج
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نسب التمثيل يف املجلس الشعبي الوطني
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سنة 2017
إعالن رقم 01/إ. م د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017، يتضمن 
النتائج النهائية النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطني، الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 

املوافق 04 مايو سنة 2017
إن املجلس الدستوري، 

- بنــاء عــىل الّدســتور، الســيام املــواد 112 و118 (الفقــرة األوىل) و119 (الفقــرة األوىل) و182 
(الفقرتــان 2 و3) و191 (الفقــرة 3) منــه،

ــر  ــون العضــوي رقــم 12 – 03 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 يناي - ومبقتــىض القان
ــة،  ســنة 2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخب

ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان -  ومبقت
ــواد 84 و86 و87 و88 و89 و90  ــيام امل ــات، الس ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2016 واملتعل ــت س غش

و101 و159 (الفقــرة األوىل) و163 (الفقــرة 4) و171 منــه،
- ومبقتــىض األمــر رقــم 01-12 املــؤرخ يف 20 ربيــع األول عــام 1433 املوافــق 13 فربايــر ســنة 2012 

الــذي يحــدد الدوائــر االنتخابيــة وعــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملــان،
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 28 جــامدى الثانيــة عــام 1437 املوافــق 6 أبريــل ســنة 2016 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري،
- ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 57-17 املــؤرخ يف 7 جــامدى األوىل عــام 1438 املوافــق 4 فربايــر 
ســنة 2017 واملتضمــن اســتدعاء الهيئــة االنتخابيــة النتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي،

- ومبقتــىض املرســوم التنفيــذي رقــم 86-12 املــؤرخ يف 4 ربيــع الثــاين عــام 1433 املوافــق 26 فربايــر 
ســنة 2012 الــذي يحــدد كيفيــات تطبيــق املــادة 5 مــن االمــر رقــم 01-12 املــؤرخ يف 20 ربيــع 
األول عــام 1433 املوافــق 13 فربايــر ســنة 2012 الــذي يحــدد الدوائــر االنتخابيــة وعــدد املقاعــد 

املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملــان،
ــق 4  ــام 1438 املواف ــامدى األوىل ع ــؤرخ يف 7 ج ــم 58-17 امل ــذي رق ــوم التنفي ــىض املرس - ومبقت
فربايــر ســنة 2017 الــذي يحــدد نــص ورقــة التصويــت التــي تســتعمل النتخــاب أعضــاء املجلــس 

الشــعبي الوطنــي ومميزاتهــا التقنيــة،
ــذي يحــدد  ــنة 2017، ال ــل س ــق 2 ابري ــام 1438 املواف ــؤرخ يف 5 رجــب ع ــرار امل ــىض الق - ومبقت
شــكل ورقــة التصويــت التــي تســتعمل النتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي، ومميزاتهــا 

التقنيــة،
ــالع عــىل النتائــج املؤقتــة النتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي الــذي جــرى  - وبعــد االطّ
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يــوم 4 مايوســنة 2017، التــي أعلنهــا املجلــس الدســتوري بتاريــخ 11 شــعبان عــام 1438 املوافــق 
08 مايــو ســنة 2017،

- وبعد دراسة الطعون،
- وبنــاء عــىل القــرار رقــم 01/ق. م د/17 املــؤرخ يف 21 شــعبان عــام 1438 املوافــق 18 مايــو ســنة 
ــرة  ــي الدميقراطــي، يف الدائ ــل حــزب التجمــع الوطن ــن قب ــق بالطعــن املــودع م 2017 واملتعل

االنتخابيــة البليــدة،
- وبنــاء عــىل القــرار رقــم 02/ق. م د/17 املــؤرخ يف 21 شــعبان عــام 1438 املوافــق 18 مايــو ســنة 
ــرة  ــي الجمهــوري، يف الدائ ــف الوطن ــل حــزب التحال ــق بالطعــن املــودع مــن قب 2017 واملتعل

االنتخابيــة املديــة،
- وبنــاء عــىل القــرار رقــم 03/ق. م د/17 املــؤرخ يف 21 شــعبان عــام 1438 املوافــق 18 مايــو ســنة 
ــرة  ــي الدميقراطــي، يف الدائ ــل حــزب التجمــع الوطن ــن قب ــق بالطعــن املــودع م 2017 واملتعل

االنتخابيــة وهــران، 
- وبنــاء عــىل القــرار رقــم 04/ق. م د/17 املــؤرخ يف 21 شــعبان عــام 1438 املوافــق 18 مايــو ســنة 

2017 واملتعلــق بالطعــن املــودع مــن قبــل تكتــل الفتــح، يف الدائــرة االنتخابيــة إليــزي، 
ــو  ــق 18 ماي ــام 1438 املواف ــعبان ع ــؤرخ يف 21 ش ــم 05/ق. م د/17 امل ــرار رق ــىل الق ــاء ع - وبن
ــرة  ــة مجتمــع الســلم، يف الدائ ــف حرك ــل تحال ــق بالطعــن املــودع مــن قب ســنة 2017 واملتعل

ــدة،  ــة البلي االنتخابي
- وبنــاء عــىل القــرار رقــم 06/ق. م د/17 املــؤرخ يف 21 شــعبان عــام 1438 املوافــق 18 مايــو ســنة 

2017 واملتعلــق بالطعــن املــودع مــن قبــل حــزب العــامل، يف الدائــرة االنتخابيــة املديــة،
- وبنــاء عــىل القــرار رقــم 07/ق. م د/17 املــؤرخ يف 21 شــعبان عــام 1438 املوافــق 18 مايــو ســنة 
2017 واملتعلــق بالطعــن املــودع مــن قبــل حــزب تجمــع أمــل الجزائــر، يف الدائــرة االنتخابيــة 

املديــة،
- وبنــاء عــىل القــرار رقــم 08/ق. م د/17 املــؤرخ يف 21 شــعبان عــام 1438 املوافــق 18 مايــو ســنة 
ــاء، يف  ــة والبن ــن أجــل النهضــة والعدال ــل االتحــاد م ــن قب ــق بالطعــن املــودع م 2017 واملتعل

الدائــرة االنتخابيــة البليــدة،
ــو  ــق 18 ماي ــام 1438 املواف ــعبان ع ــؤرخ يف 21 ش ــم 09/ق. م د/17 امل ــرار رق ــىل الق ــاء ع - وبن
ــرة  ــي، يف الدائ ــة اإلصــالح الوطن ــل حــزب حرك ــق بالطعــن املــودع مــن قب ســنة 2017 واملتعل

ــة، ــة املدي االنتخابي
- وبنــاء عــىل القــرار رقــم 10/ق. م د/17 املــؤرخ يف 21 شــعبان عــام 1438 املوافــق 18 مايــو ســنة 

2017 واملتعلــق بالطعــن املــودع مــن قبــل حــزب العــامل يف الدائــرة االنتخابيــة ســطيف،
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- وبنــاء عــىل القــرار رقــم 11/ق. م د/17 املــؤرخ يف 21 شــعبان عــام 1438 املوافــق 18 مايــو ســنة 
ــرة  ــوري، يف الدائ ــي الجمه ــع الوطن ــزب التجم ــل ح ــن قب ــودع م ــن امل ــق بالطع 2017 واملتعل

االنتخابيــة وهــران،
-وبنــاء عــىل القــرار رقــم 12/ق. م د/17 املــؤرخ يف 21 شــعبان عــام 1438 املوافــق 18 مايــو ســنة 
2017 واملتعلــق بالطعــن املــودع مــن قبــل حــزب تجمــع أمــل الجزائــر، يف الدائــرة االنتخابيــة 

البليــدة،
ــو  ــق 18 ماي ــام 1438 املواف ــعبان ع ــؤرخ يف 21 ش ــم 13/ق. م د/17 امل ــرار رق ــىل الق ــاء ع - وبن
ســنة 2017 واملتعلــق بالطعــن املــودع مــن قبــل حــزب الجبهــة الوطنيــة الجزائريــة، يف الدائــرة 

ــة البليــدة، االنتخابي
- وبنــاء عــىل القــرار رقــم 14/ق. م د/17 املــؤرخ يف 21 شــعبان عــام 1438 املوافــق 18 مايــو ســنة 
ــرة  ــي الدميقراطــي، يف الدائ ــل حــزب التجمــع الوطن ــن قب ــق بالطعــن املــودع م 2017 واملتعل

االنتخابيــة املديــة،
ــو  ــق 18 ماي ــام 1438 املواف ــعبان ع ــؤرخ يف 21 ش ــم 15/ق. م د/17 امل ــرار رق ــىل الق ــاء ع - وبن
ســنة 2017 واملتعلــق بالطعــن املــودع مــن قبــل القامئــة الحــرّة الرمــز األصيــل «ب»، يف الدائــرة 

االنتخابيــة البليــدة،
- وبنــاء عــىل القــرار رقــم 16/ق. م د/17 املــؤرخ يف 21 شــعبان عــام 1438 املوافــق 18 مايــو ســنة 
ــرة  ــوري، يف الدائ ــي الجمه ــع الوطن ــزب التجم ــل ح ــن قب ــودع م ــن امل ــق بالطع 2017 واملتعل

االنتخابيــة البليــدة،
ــو  ــق 18 ماي ــام 1438 املواف ــعبان ع ــؤرخ يف 21 ش ــم 17/ق. م د/17 امل ــرار رق ــىل الق ــاء ع - وبن
ــرة  ــي، يف الدائ ــر الوطن ــة التحري ــل حــزب جبه ــق بالطعــن املــودع مــن قب ســنة 2017 واملتعل

ــة، ــة املدي االنتخابي
ــو  ــق 18 ماي ــام 1438 املواف ــعبان ع ــؤرخ يف 21 ش ــم 18/ق. م د/17 امل ــرار رق ــىل الق ــاء ع - وبن
ــرة  ــة مجتمــع الســلم، يف الدائ ــف حرك ــل تحال ــق بالطعــن املــودع مــن قب ســنة 2017 واملتعل

ــة، ــة املدي االنتخابي
ــو  ــق 18 ماي ــام 1438 املواف ــعبان ع ــؤرخ يف 21 ش ــم 19/ق. م د/17 امل ــرار رق ــىل الق ــاء ع - وبن
ســنة 2017 واملتعلــق بالطعــن املــودع مــن قبــل حــزب الجبهــة الوطنيــة الجزائريــة، يف الدائــرة 

االنتخابيــة املديــة،
ــو  ــق 18 ماي ــام 1438 املواف ــعبان ع ــؤرخ يف 21 ش ــم 20/ق. م د/17 امل ــرار رق ــىل الق ــاء ع - وبن
ــرة  ــق بالطعــن املــودع مــن قبــل حــزب جبهــة القــوى االشــرتاكية، يف الدائ ســنة 2017 واملتعل

ــيلة. ــة املس االنتخابي
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 وبعد االستامع إىل تقارير األعضاء املقّررين،
- وبعد املداولة،

يـُـعــــلن:
أّوال: إّن النتائــج النهائيــة النتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي، الــذي جــرى يــوم 7 شــعبان 

عــام 1438 املوافــق 4 مايــو ســنة 2017، هــي كاآليت:
ـلـون : 23 251 503  الناخـبون الـمسجَّ

123 225 8 تـون:  الـناخبون الـُمـَصوِّ
    %35.37 نـسبـة الـمـشاركـة: 
750 446 6 األصواُت املَُعـبَّـر عنها: 

األوراق املُـلـغـاة: 1 778 373
ــرتَُّب القوائــم الفائــزة، حســب عـــدد األصــوات واملقاعــد التــي تحصلــت   عليهــا، عــىل  ثانيــا: تُـ

ــي:  النحو اآلتـ
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ثالثــا: عــدد املقاعــد التــي حصلــت عليهــا املــرأة ونســبة متثيلهــا يف املجلــس الشــعبي الوطنــي هــي 
كاآليت:

عدد املقاعد املتحصل عليها من قبل املرأة: 119  -
نسبة التمثيل يف املجلس الشعبي الوطني: %25.76  -

رابعا: تلحق بهذا اإلعالن الجداول اآلتية:
1 – قامئة املرتشحني املنتخبني يف املجلس الشعبي الوطني،

2 – عدد األصوات والنسب املحصل عليها من طرف القوائم، 
3 – نسب التمثيل يف املجلس الشعبي الوطني،

4 – نتائج االقرتاع حسب الدوائر االنتخابية،
-5األصوات والنسبة التي تحصلت عليها كل قامئة حزب يف كل دائرة انتخابية.

ــة والجامعــات  ــر الداخلي ــي ولوزي ــس الشــعبي الوطن ــس املجل ــغ هــذا اإلعــالن لرئي خامســا: يبلّ
ــة.   املحلي

سادسا: ينرش هذا اإلعالن يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته بتاريــخ 19و20 و21 شــعبان عــام 1438 املوافــق16  

و17 و18 مايــو ســنة 2017.
رئيس املجلس الدستوري

مراد مدليس
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سنة 1997
قرار مؤرخ يف 12 صفر عام 1418 املوافق 17 يونيو سنة 1997.

إن املجلس الدستوري، 
- بناء عىل أحكام املادة 163 (الفقرة الثانية) من الّدستور، 

ــنة 1997  ــارس س ــق 6 م ــام 1417 املواف ــوال ع ــؤرخ يف 27 ش ــم 07-97 امل ــر رق ــىض األم - ومبقت
ــه،  ــادة  118 من ــيام امل ــات، الس ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــن القان واملتضم

ــذي يحــّدد  ــق 7 غشــت ســنة 1989 ال ــام 1410 املواف ــىض النظــام املــؤرخ يف 5 محــرم ع - ومبقت
ــن 34 اىل 38،  ــواده م ــم، الســيام يف م ــّدل واملتّم ــس الّدســتوري، املع إجــراءات عمــل املجل

- ومبقتــىض اإلعــالن رقــم -97-01إ-م د97- املــؤرخ يف 4 صفــر عــام 1418 املوافــق 9 يونيــو ســنة 
ــق بنتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي،  1997 واملتعلّ

- وبعــد اإلطـّـالع عــىل عريضــة الطّعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس  الّدســتوري بتاريــخ 11 
يونيــو ســنة 1997 تحــت رقــم 15/01 املســجلة تحــت رقــم 26 والتــي قّدمهــا ممثــل التجمــع 
الوطنــي الدميقراطــي املتعلــق بصحــة عمليــة التصويــت يف االنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت 

يف تاريــخ 5 يونيــو ســنة 1997 بالدائــرة االنتخابيــة بباتنــة، 
- وبعــد توجيــه إشــعار بالطّعــن مرفــق بنســخة مــن عريضــة الطّعــن اىل املطعــون ضــّده العايــب 
الحــاج املرشــح املنتخــب الرّابــع يف قامئــة حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي التابــع لنفــس الّدائــرة 

االنتخابية، 
- وبعد اإلطّالع عىل مجموع أوراق ملف الطّعن، 

-وبعد التحقيق، 
- وبعد االستامع اىل العضو املقّرر يف تالوة تقريره، 

- وبعد املداولة قانونا، 
يف الّشكل : 

- اعتبارا أن عريضة الطّعن مستوفية الّرشوط القانونية. 
يف املوضوع : 

- اعتبــارا أن الطّاعــن يعــرتض عــىل توزيــع املقاعــد املتحّصــل عليهــا يف دائرتــه االنتخابيــة مّدعيــا أن 
عددهــا ســبعة مقاعــد بــدال مــن ســتة مقاعــد مدّعــام طلبــه بوجــود محــارض بحــوزة ممثليــه، 

ــّدم يف  ــه املق ــك مبلف ــا مدعــام ذل ــج املــّرصح به ــك بالنتائ ــأن املطعــون ضــّده يتمّس ــارا، ب - واعتب
ــة،  الخصوم
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ــض  ــك تناق ــّده، وكذل ــون ض ــا املطع ــي قّدمه ــوع الت ــارض، والّدف ــب الع ــة طل ــارا لطبيع - واعتب
ــة الّدعــاءات  وســائلها القانونيــة مــام يتعــنّي معــه فتــح تحقيــق بغــرض تحديــد الصّحــة املاّديّ

ــني،  الطّرف
- واعتبــارا أنــه فعــال تــّم إحضــار صناديــق االقــرتاع، ومحــارض الفــرز، وقوائــم التوقيعــات، ومحــارض 

اإلحصــاء البلــدي للتصويــت، لكونهــا وســائل إثبــات مرتبطــة ومنتجــة يف الخصومــة، 
ــّد  ــّم ع ــا، وت ــك املحــارض ومراقبته ــواردة بتل ــات ال ــة كل البيان ــّم فحــص نظامي ــه ت ــارا أن - واعتب
أوراق التصويــت املوجــودة يف الصناديــق، وكــذا عــدد املظاريــف التــي كانــت متطابقــة وعــدد 
التوقيعــات مــام يثبــت عــدم وجــود أي تزويــر ميــس مبصداقيــة االقــرتاع وســالمته يف بلديــات : 

إينوغيســن، ووادي املــاء، ومروانــة، وهــذا خالفــا الّدعــاءات املطعــون ضــّده، 
ــا  ــي   كشــف عنه ــك  الت ــي أثارهــا املطعــون ضــّده، وتل ــارا أن عــددا مــن املخالفــات الت - واعتب
ــع  ــادة توزي ــؤّدي اىل إع ــأنها أن ت ــن ش ــا، م ــّرب عنه ــوات املع ــدد األص ــة بع ــق واملتعلق التحقي
املقاعــد املخّصصــة لهــذه الّدائــرة االنتخابيــة عمــال مبقتضيــات املــادة 118 يف فقرتهــا الثالثــة مــن 
ــابق ذكرهــام،  ــات واملــادة 37 مــن النظــام املــؤرخ يف 7 غشــت ســنة 1989 الّس نظــام االنتخاب
ــرة  ــج  االقــرتاع بالّدائ ــه اعتــامدا عــىل التحقيــق وبعــد إجــراء التّعديــالت، فــإن نتائ ــارا أن - واعتب

ــح كاآليت :  ــة تصب ــة بباتن االنتخابي
* عدد األصوات املعّرب عنها : 343.922 صوتا، 

* عدد أصوات القوائم املقصاة : 30.856 صوتا، 
* مجموع األصوات املعّرب عنها باستثناء القوائم املقصاة : 313.066  صوتا، 

* املعامل االنتخايب : 260.88 
ونتيجة ذلك : 

1) إن عــدد األصــوات التــي حصلــت عليهــا قامئــة حــزب جبهــة التّحريــر الوطنــي هــي 92.369 
صوتــا مــاّم يخــّول لهــا الحصــول عــىل ثالثــة مقاعــد، ويبقــى بحوزتهــا 14.105 صوتــا. 

2) إن عــدد األصــوات التــي حصلــت عليهــا قامئــة التّجّمــع الوطنــي الّدميقراطــي هــي 170.954 
ــا، مــاّم يخــّول لهــا الحصــول عــىل ســتّة مقاعــد، مــع إضافــة مقعــد واحــد لهــا مبوجــب  صوت
ــي  ــد الت ــوع املقاع ــون مجم ــك يك ــا، وبذل ــوى وهــو 14.426 صوت ــي األق ــدة الباق ــق قاع تطبي

حصلــت عليهــا هــذه القامئــة ســبعة مقاعــد بــدال مــن ســتّة مقاعــد. 
  3) وحصلت قامئة حركة الّنهضة عىل 30.663 صوتا ماّم يخّول لها الفوز مبقعد واحد. 

ــق  ــا، وتفــوز مبقعــد واحــد بتطبي ــلم عــىل 18.529 صوت ــت قامئــة حركــة مجتمــع الّس   4) حصل
قاعــدة الباقــي األقــوى. 

 يقرر ما يأيت : 
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يف الّشكل : 
- الطّعن مقبول شكال. 

يف املوضوع : 
  - التّرصيح بتأسيس الطّعن موضوعا. 

ولــــذا : 
ــرة  ــي  للّدائ ــي الّدميقراط ــع الوطن ــة التّجّم ــح قامئ ــى مرّش ــاب مصطف ــسيد ذي ــّرصح أن الـ 1) ي
ــح  ــا، وإلغــاء فــوز الســيد العايــب الحــاج  مرّش ــا نهائي ــز ومنتخــب قانون ــة فائ ــة باتن االنتخابي

ــة.  ــرة االنتخابي ــي بنفــس الّدائ ــحرير الوطن ــة التـّ قامئــة حــزب جبه
2) يبلـّـغ هــذا القــرار اىل الّســادة : رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي ووزيــر الّداخليــة واىل الطّرفــني 

ملعنيني.  ا
  ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 

  بهــذا تــداول املجلــس الّدســتوري يف جلســته املنعقــدة يــوم 12 صفــر عــام 1418 املوافــق  17 
يونيــو ســنة 1997. 

رئيس املجلس الدستوري
سعيد بو الشعري
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قرار مؤرخ يف 12 صفر عام 1418 املوافق 17 يونيو سنة 1997.
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل أحكام املادة 163 (الفقرة الثانية) من الّدستور، 
ــنة 1997  ــارس س ــق 6 م ــام 1417 املواف ــوال ع ــؤرخ يف 27 ش ــم 07-97 امل ــر رق ــىض األم - ومبقت

ــه،  ــادة 118 من ــيام  امل ــات، الس ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون  العض ــن القان واملتضم
ــذي يحــّدد  ــق 7 غشــت ســنة 1989 ال ــام 1410 املواف ــىض النظــام املــؤرخ يف 5 محــرم ع - ومبقت

ــن 34 اىل 38،  ــواده م ــم، الســيام يف م ــّدل واملتّم ــس الّدســتوري، املع إجــراءات عمــل املجل
- ومبقتــىض اإلعــالن رقــم -97-01إ-م د97- املــؤرخ يف 4 صفــر عــام 1418 املوافــق 9 يونيــو ســنة 

ــق بنتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي،  1997 واملتعلّ
- وبعــد اإلطّــالع عــىل عريضــة الطّعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الّدســتوري بتاريــخ 
ــا املرتشــح  ــي قّدمه ــم 11 والت ــم 07/01 املســجلة تحــت رق ــو ســنة 1997 تحــت رق 10 يوني
ــة  ــة بصح ــدي و املتعلق ــيل راش ــالم ع ــد الّس ــيّد عب ــة الس ــات الترشيعي ــارك يف االنتخاب املش
عمليــات التصويــت يف االنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت يف 5 يونيــو ســنة 1997 بالدائــرة 

ــة،  ــر العاصم ــة للجزائ االنتخابي
- وبعــد إشــعار املطعــون ضــّده وفقــا ألحــكام املــادة 118 (الفقــرة 2) مــن األمــر رقــم 97-07 

املتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، 
ــن  ــرة 2) م ــادة 118 (الفق ــكام امل ــا ألح ــّده  وفق ــون ض ــواب املطع ــىل ج ــالع ع ــد اإلط - وبع
األمــر رقــم 07-97 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 و املتضمــن 
القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات الــذي يــرّد فيــه أن الطّعــن غــري مقبــول شــكال 

ــا،  ومضمون
- وبعــد اإلطـّـالع عــىل مجمــوع أوراق ملــف الطّعــن، والســيام محــارض مكاتــب  اإلقــرتاع ومحارض 

اللّجــان االنتخابيــة البلديــة ومحــرض اللّجنــة االنتخابيــة الوالئية، 
التحقيق،  -وبعد 

 - وبعد االســتامع اىل العضو املقّرر يف تالوة تقريره، 
 - وبعــد املداولة قانونا، 

يف الّشكل : 
- اعتبارا أن الطّعن مقبول شــكال الســتيفائه كّل رشوطه القانونية. 

يف املوضوع : 
ــح  ــة من ــر الّداخلي ــه أن وزي ــّجل في ــدا يس ــا واح ــه وجه ــري يف مذكرت ــن يث ــارا أن الطّاع - اعتب
ــي  ــر الوطن ــة التحري ــة جبه ــرتاكية اىل قامئ ــوى االش ــة الق ــة جبه ــا لقامئ ــود قانون ــدا يع مقع
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ــتوري  ــس الّدس ــن املجل ــا م ــب فيه ــايل يطل ــة، وبالتّ ــر العاصم ــة للجزائ ــرة االنتخابي يف الّدائ
ــه،  ــرتداد حّق ــه واس إنصاف

ــىل  ــة ع ــال التصحيحــات الّرضوري ــرتاع، وإدخ ــب االق ــة محــارض مكات ــد مراقب ــه بع ــارا أن - واعتب
ــر  ــربز أن قامئتــي جبهــة القــوى اإلشــرتاكية وجبهــة التحري ــدي، ي بعــض محــارض اإلحصــاء البل
الوطنــي قــد تحصلتــا عــىل عــدد ثابــت مــن الصــوات قــدر بـــ 44575 صوتــا بالنســبة للقامئــة 

ــة،  ــة الثاني ــبة للقامئ ــا بالنس األوىل و43565 صوت
ــل  ــال باملعام ــام عم ــكّل منه ــن ل ــىل مقعدي ــا ع ــد تحصلت ــني ق ــني املذكورت ــارا أن القامئت - واعتب

ــا،  ــّدد بـــ 17460 صوت ــذي ح ــايب ال االنتخ
- واعتبــارا أنــه بعــد هــذا التوزيــع األّويل، يبقــى بالنســبة لقامئــة جبهــة القــوى االشــرتاكية 9655 
صوتــا، وبالنســبة لقامئــة جبهــة التحريــر  الوطنــي 8645 صوتــا، مــاّم يســتخلص منــه أن املقعــد 
املتنــازع عليــه يعــود قانونــا اىل قامئــة جبهــة القــوى اإلشــرتاكية التــي حــازت فعــال عــىل بــاق 
مــن األصــوات أقــوى مــن ذلــك املتحّصــل عليهــا مــن طــرف قامئــة جبهــة التحريــر الوطنــي، مــاّم 

يســتوجب أن هــذا الوجــه جــّدي ويجــب قبولــه، 
يقرر ما يأيت : 

يف الّشكل : 
- قبول الطّعن. 

يف املوضوع : 
- التّرصيح بتأسيس الطّعن. 

ولــــذا : 
1) يــّرصح أن الـــسيد عبــد الّســالم عــيل راشــدي مرّشــح قامئــة جبهــة القــوى اإلشــرتاكية للّدائــرة 
االنتخابيــة للجزائــر العاصمــة فائــز ومنتخــب قانونــا و نهائيــا، وإلغــاء فــوز الســيد بورايــو محمد 

مرّشــح قامئــة حــزب جبهــة التـّــحرير الوطنــي لنفــس الّدائــرة االنتخابيــة. 
ــة ولألطــراف  ــر الّداخلي ــي ووزي ــس الشــعبي الوطن ــس املجل ــادة : رئي ــرار للّس ــغ هــذا الق 2) يبلّ

ــة.  املعني
ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 

 بهــذا تــداول املجلــس الّدســتوري يف جلســته املنعقــدة يــوم 12 صفرعــام 1418 املوافــق 17 يونيــو 
ســنة 1997. 

رئيس املجلس الدستوري
سعيد بو الشعري
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  قرار مؤرخ يف 12 صفر عام 1418 املوافق 17 يونيو سنة 1997.
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل أحكام املادة 163 (الفقرة الثانية) من الّدستور، 
ــارس ســنة 1997  ــق   6 م ــام 1417 املواف ــؤرخ يف 27 شــوال ع ــم 07-97 امل ــر رق ــىض األم - ومبقت

ــه،  ــادة  118 من ــات، الســيام  امل ــق بنظــام االنتخاب ــون العضــوي املتعل واملتضمــن القان
ــذي يحــّدد  ــق 7 غشــت ســنة 1989 ال ــام 1410 املواف ــىض النظــام املــؤرخ يف 5 محــرم ع - ومبقت

ــن 34 اىل 38 ،  ــواده م ــم، الســيام يف م ــّدل واملتّم ــس الّدســتوري، املع إجــراءات عمــل املجل
ــنة  ــو س ــق 9 يوني ــام 1418 املواف ــؤرخ يف 4 صفرع ــم -97-01إ-م د97- امل ــالن رق ــىض اإلع - ومبقت

ــي،  ــس الشــعبي الوطن ــج انتخــاب أعضــاء املجل ــق بنتائ 1997 واملتعلّ
- وبعــد اإلطـّـالع عــىل عريضــة الطّعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الّدســتوري بتاريــخ 10 
يونيــو ســنة 1997 تحــت رقــم 04/02 املســجلة تحــت رقــم 23    والتــي قّدمهــا ممثــل حركــة 
مجتمــع الّســلم  و املتعلقــة بصحــة عمليــات التصويــت يف االنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت 

يــوم 5 يونيــو ســنة 1997 بالدائــرة االنتخابيــة الشــلف، 
- وبعد اإلطّالع عىل مجموع أوراق ملف الطّعن، 

-وبعد التحقيق، 
- وبعد االستامع اىل العضو املقّرر يف تالوة تقريره، 

- وبعد املداولة قانونا، 
يف الّشكل : 

ــادة 118  ــا يف امل ــوص عليه ــراءات املنص ــّرشوط واإلج ــتوفية ال ــن مس ــة الطّع ــارا أن عريض - اعتب
مــن األمــر املتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، وكــذا نــص املــادة 35 مــن 

النظــام الــذي يحــّدد إجــراءات عمــل املجلــس الّدســتوري، املعــّدل واملتّمــم، 
يف املوضوع : 

- اعتبــارا أن حركــة مجتمــع الّســلم تثــري يف عريضــة طعنهــا اعرتاضــا عــىل نتائــج فــرز األصــوات يف 
مكاتــب تصويــت تابعــة لبلديــات الظهــرة، بنــي بوعتــاب، عــني مــران، تاوقريــت، وادي ســيل 

وأوالد بــن عبــد القــادر بالدائــرة االنتخابيــة الشــلف، 
ــارا أن الطّاعــن يخلــص يف عريضتــه اىل املطالبــة بإلغــاء نتائــج مكاتــب تصويــت وإعــادة  - واعتب
صياغــة محــارض نتائــج مكاتــب تصويــت أخــرى، وهــي الطلبــات التــي يتعــنّي التّصــّدي لهــا، 
- واعتبــارا أن الطّاعــن يثــري اىل جانــب اعرتاضــه عــىل نتائــج فــرز األصــوات مخالفــات عامــة لنظــام 

االنتخابــات دون أن يقــّدم مــا يثبــت مزاعمــه، 
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- واعتبــارا أنــه، وللتّصــّدي لطلبــات العــارض، تــم إحضــار محــارض مكاتــب التصويــت والســجالت 
االنتخابيــة وصناديــق االقــرتاع ومحــارض اللّجــان االنتخابيــة البلديــة، 

ــة الشــلف  ــرة االنتخابي ــلم بالدائ ــق أفــىض اىل أن قامئــة حركــة مجتمــع الّس ــارا أن التحقي - واعتب
ــرة  ــج للدائ ــز النتائ ــرض تركي ــاء يف مح ــام ج ــا ك ــن 62609 صوت ــدال م ــىل 62684 ب ــت ع حصل

ــلف،  ــة الش االنتخابي
يقرر ما يأيت : 

يف الّشكل : 
- قبول الطّعن. 

يف املوضوع : 
1) يــّرصح برفــع نتائــج حركــة مجتمــع الّســلم يف الدائــرة االنتخابيــة الشــلف اىل 62684 صوتــا، أي 

بزيــادة 75 صوتــا. 
  2) إن النتيجــة املتوّصــل إليهــا ال تأثــري لهــا عــىل التّوزيــع األّويل للمقاعــد يف الدائــرة االنتخابيــة 

الشــلف. 
يبلّغ هذا القرار اىل الّسيد وزير الّداخلية وإىل حركة مجتمع الّسلم. 

ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 
ــق 17  ــام 1418 املواف ــر ع ــوم 12 صف ــدة ي ــته املنعق ــتوري يف جلس ــس الّدس ــداول املجل ــذا ت به

ــنة 1997.  ــو س يوني
رئيس املجلس الدستوري

سعيد بو الشعري
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قرار رقم 05/ ق. م د / 07 مؤرخ يف 12 جامدى األوىل عام 1428 املوافق 29 مايو سنة 2007.

إن املجلس الدستوري، 
 - بناء عىل الدستور، السيام املادة 163 )الفقرة(2  منه،                                       

- و مبقتــىض األمــر رقــم 07-97 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 
واملتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل و املتمــم، الســيام املــــواد 51 

ــه،   ــة و 118 من ــرة الثاني ــرة األوىل، 56 الفق الفق
 - و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000، املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، الســيام املــواد 13و 34و 38و 39و 40و 41 و 42 منــه،
- و مبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 03/أ.م د/07 املــؤرخ يف04 جــامدى األوىل عــام 1428 

املوافــق 21 مايــو ســنة 2007 واملتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي،
- و بعــد اإلطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري بتــــاريخ 
ــة  ــدر قامئ ــايض متص ــرض م ــح لخ ــرف املرتش ــن ط ــم 395/07، م ــت رق ــنة 2007 تح ــو س 23 ماي
التجمــع الوطنــي الدميقراطــي، والتــي يعــرتض مبوجبهــا  عــىل صحــة انتخــاب رشــيد حراوبيــة، عىل 
لوحايديــة و الطيــب بومديــن عــن قامئــة حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي يف االنتخابــات الترشيعية 

التــي جــرت يــوم 17 مايــو ســنة 2007، بالدائــرة االنتخابيــة ســوق أهــراس،
-    و بعد اإلطالع عىل ملف الطعن،

-    و بعــد إشــعار النــواب املعــرتض عــىل انتخابهــم بالطعــن طبقــا ملــا تقتضيــه املــادة 118 )الفقرة(2  
مــن قانــون االنتخابات،

-    و بعد اإلطالع عىل املالحظات الكتابية املقدمة من النواب املعرتض عىل انتخابهم،
-     و بعد التحقيق،

-      و بعد االستامع إىل العضو املقرر ،
-       و بعد املداولة،

يف الشكل:
-       اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للرشوط القانونية.

 يف املوضوع:
-       اعتبارا أن الطاعن يثري يف عريضته ستة6)  (أوجه للطعن : 
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عن الوجه األول:
- اعتبــارا أن الطاعــن يثــري يف هــذا الوجــه واقعــة تجــاوز عــدد األظرفــة التــي وجدت بداخــل صناديق 
االقــرتاع باملقارنــة مــع عــدد الناخبــني املصوتــني مبركــز التصويــت حليمــة الســعدية بالبلديــة مقــر 

واليــة ســوق أهــراس،
ــوات  ــرز األص ــارض ف ــض مح ــات يف بع ــجيل احتجاج ــن تس ــتوري عاي ــس الدس ــارا أن املجل -و اعتب
مبركــز التصويــت حليمــة الســعدية ببلديــة ســوق أهــراس، واليــة ســوق أهــراس، وكــذا يف محــرض 
اإلحصــاء البلــدي األصــوات محــرض تركيزالنتائــج لــذات الواليــة، مفــاد هــذه اإلحتجاجــات قــام بهــا 

أحــد املرتشــحني،
- و اعتبــارا ملتطلبــات التحقيــق تــم إحضــار أصــول القوائــم االنتخابيــة املمضــاة مــن طــرف الناخبــني 
املصوتــني وصناديــق اقــرتاع مكاتــب التصويــت التابعــة ملركــز التصويــت املشــار إليــه أعــاله، حيث 
ثبــت غيــاب القامئــة االنتخابيــة مبكتــب التصويــت رقــم 13 و متزيــق الصفحتــني األخريتــني مــن 
القامئــة االنتخابيــة ملكتــب التصويــت رقــم 12، وكــذا عــدم تطابــق النتائــج املدونــة يف محــرض فرز 
األصــوات الخــاص باملكتــب رقــم 11 مقارنــة مــع مــا تضمنــه صنــدوق االقــرتاع مــن أوراق تصويــت،

ــني، الواجــب  ــني املصوت ــن طــرف الناخب ــة املمضــاة م ــم االنتخابي ــاب القوائ ــه يف غي ــارا أن - و اعتب
االحتفــاظ بهــا واملحافظــة عــىل ســالمتها، ال ميكــن للمجلــس الدســتوري التحقق من عــدد الناخبني 
املصوتــني مــن جهــة، و مــن جهــة أخــرى فــإن عــدم تطابــق عــدد اإلظرفــة مــع عــدد توقيعــات 
الناخبــني املصوتــني يف مكاتــب التصويــت املشــار إليــه أعــاله، يخــل بصحــة عمليــات التصويــت 
اســتنادا إىل املادتــني 51 )الفقــرة األوىل( و 56 )الفقــرة (3 مــن قانــون االنتخابــات، مــام يســتوجب 

معــه القــول بــأن الوجــه املثــار مؤســس،
و بالنتيجة، و دون حاجة إىل مناقشة باقي األوجه،

يـــــــقـــــرر ما يأيت :
يف الشكل:

 قبول الطعن.
يف املوضوع:

أوال: إلغــاء نتائــج االقــرتاع الــذي جــرى يــوم 17 مايــو ســنة 2007 مبكاتــب التصويــت رقــم 11،  12و 
13 مبركــز التصويــت حليمــة الســعدية بالبلديــة مقــر واليــة ســوق أهــراس و إعــادة صياغــة محــرض 
اإلحصــاء البلــدي األصــوات ببلديــة ســوق اهــراس و كــذا محرض تركيــز النتائج لــذات الواليــة، كالتايل:

أ - محرض اإلحصاء البلدي األصوات لبلدية سوق أهراس:
13229 عدد األوراق امللغاة: 
52516 عدد األصوات املعرب عنها: 
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و قد أحرزت كل قامئة عىل عدد األصوات :
25362 حزب جبهة التحرير الوطني 
4270 حركة مجتمع السلم 
4139 حركة النهضة 
4023 حركة الوفاق الوطني 
1160 عهد 54 
1620 الحركة الوطنية للطبيعة و النمو 
3028 حزب العامل 
908 الحزب الوطني من أجل التضامن و التنمية 

1446 الجبهة الوطنية الجزائرية 
  1171 حركة اإلصالح الوطني 

699 حركة الشبيبة الدميقراطية 
      2080 التجمع الوطني الدميقراطي 

380 حركة االنفتاح 
  401 الحركة الدميقراطية االجتامعية 
1271 التجمع من أجل الثقافة و الدميقراطية 
558 الحزب الجمهوري التقدمي 

 الباقي بدون تغيري
 ب - محرض تركيزالنتائج لوالية سوق أهراس:

20771 عدد األوراق امللغاة: 
135227 عدد األصوات املعرب عنها: 

و قد أحرزت كل قامئة عىل عدد األصوات :
54475 حزب جبهة تحرير الوطني 
17535 حركة مجتمع السلم 
9209 حركة النهضة 
8957 حركة الوفاق الوطني 
2258 عهد 54 
7623 الحركة الوطنية للطبيعة و النمو 
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5511 حزب العامل 
1438 الحزب الوطني من أجل التضامن و التنمية 
4774 الجبهة الوطنية الجزائرية 

  2122 حركة اإلصالح الوطني 
1317 حركة الشبيبة الدميقراطية 

      7533 التجمع الوطني الدميقراطي 
7398 حركة االنفتاح 

  1892 الحركة الدميقراطية االجتامعية 
2061 التجمع من أجل الثقافة و الدميقراطية 
1124 الحزب الجمهوري التقدمي 

الباقي بدون تغيري
ــؤرخ يف  ــواردة يف إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 03 / إ. م د / 07 املــ ــج ال ــل النتائ ــا: تعدي ثاني
4 جــامدى األوىل عــام 1428 املوافــق 21 مايــو ســنة و املتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس 

الشــعبي الوطنــي، كــام يــيل:
5 .726 .831 األصوات املعرب عنها 

966 . 060 األصوات امللغاة: 
األصوات التي تحصلت عليها القوائم الفائزة:

1.    قوائم حزب جبهة التحرير الوطني: 
         1 .313 . 977 - عدد األصوات املتحصل عليها: 

قوائم التجمع الوطني الدميقراطي:   .2
597 .686 - عدد األصوات املتحصل عليها: 

قوائم حركة مجتمع السلم:  .3
556 .244  - عدد األصوات املتحصل عليها: 

4. قوائم حزب العامل: 
291 . 358 - عدد األصوات املتحصل عليها: 

5.قوائم التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية: 
185 .603 - عدد األصوات املتحصل عليها: 

6.قوائم الجبهة الوطنية الجزائرية: 
241 .570 - عدد األصوات املتحصل عليها: 
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7.قوائم الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو:
114 .260  - عدد األصوات املتحصل عليها: 

8.قوائم حركة النهضة: 
193 .849 - عدد األصوات املتحصل عليها: 

9.قوائم حركة الشبيبة والدميقراطية: 
130 .984 - عدد األصوات املتحصل عليها: 

10.قوائم حركة الوفاق الوطني:
121 .905       - عدد األصوات املتحصل عليها: 

11.قوائم حركة االنفتاح:
        150 .415      - عدد األصوات املتحصل عليها: 

12.قوائم حركة اإلصالح الوطني: 
146 . 494      - عدد األصوات املتحصل عليها: 

13.قوائم عهد 54: 
129 .851 - عدد األصوات املتحصل عليها: 

14. الحركة الدميقراطية االجتامعية:
50 . 872 - عدد األصوات املتحصل عليها: 

الباقي بدون تغيري
ــز  ــم 11 ، 12 و 13 مبرك ــت رق ــب التصوي ــا يف مكات ــوات املعربعنه ــاء األص ــأن إلغ ــول ب ــا: الق ثالث
ــع املقاعــد  ــر عــىل توزي ــة ســوق اهــراس ال يؤث ــة مقــر والي التصويــت حليمــة الســعدية بالبلدي

ــو ســنة 2007 ــوم 21 ماي ــس الدســتوري ي ــا املجل ــن عنه ــي أعل ــج الت حســب النتائ
رابعــا: يبلــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي، و وزيــر الدولــة وزيــر الداخليــة 

والجامعــات املحليــة، وإىل الطاعــن و النــواب املعــرتض عــىل انتخابهــم.
خامسا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ يف 12 جــامدى األوىل عــام 1428 
املوافــق 29 مايــو ســنة 2007.

رئيس املجلس الدستوري
  بوعالم بسايح
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قرار رقم 06/ ق. م د / 07 مؤرخ يف 12 جامدى األوىل عام 1428 املوافق 29 مايو سنة 2007
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور، السيام املادة 163 )الفقرة(2 منه،
 - و مبقتــىض األمــر رقــم 07-97 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997، 

ــات، املعــدل و املتمــم، املتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخاب
 - و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000، املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري،
- و مبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 03/إ.م د/07 املــؤرخ يف04 جــامدى األوىل عــام 1428 

املوافــق 21 مايــو ســنة 2007 و املتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي،
 - و بعــد اإلطـــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري بتاريــخ 
23 مايــو ســنة 2007 تحــت رقــم 396/07 ، مــن طــرف املرتشــح لخــرض مــايض متصــدر قامئــة 
ــح  ــا عــىل صحــة انتخــاب أحمــد الصال ــي يعــرتض مبوجبه ــي الدميقراطــي، والت التجمــع الوطن
لطيفــي متصــدر قامئــة حركــة مجتمــع الســلم، يف االنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت يــوم 17 

مايــو  ســنة 2007بالدائــرة االنتخابيــة ســوق أهــراس،
و بعــد اإلطــالع عــىل قــرار املجلــس الدســتوري رقــم 05/ ق. م د/ 07 مــؤرخ يف 12 جــامدى األوىل 

عــام 1428 املوافــق 29 مايــو ســنة 2007،
 - و بعد اإلطالع عىل ملف الطعن،

- وبعد التحقيق،
- و بعد االستامع إىل العضو املقرر،

- و بعد املداولة،
يف الشكل:

- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للرشوط القانونية.
يف املوضوع:

-  اعتبــارا أن الطاعــن يثــري يف عريضتــه ســبعة (7)أوجــه للطعــن، ملتمســا مــن خاللهــا إلغــاء نتائــج 
االقــرتاع الــذي جــرى مبركــز التصويــت حليمــة الســعدية بالبلديــة مقــر واليــة ســوق أهــراس 

بســبب وقــوع تجــاوزات منهــا تلــك املنــوه عنهــا يف الوجــه األول،
- واعتبــارا أن الواقعــة التــي يثريهــا الطاعــن يف عريضتــه كانــت موضــوع طعــن أودع مــن طــرف 
ــو ســنة 2007 ســجل  ــخ 23 ماي ــس الدســتوري بتاري ــط املجل ــة ضب ــدى كتاب الطاعــن نفســه ل
تحــت رقــم 395، وأصــدر بشــأنها املجلــس الدســتوري قــرارا تحــت رقــم 05/ ق. م د/ 07 مــؤرخ 
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ــج االقــرتاع  ــو ســنة 2007، يقــيض بإلغــاء نتائ يف 12 جــامدى األوىل عــام 1428 املوافــق 29 ماي
الــذي جــرى يــوم 17 مايــو ســنة 2007 مبكاتــب التصويــت رقــم 11،  12 و 13 مبركــز التصويــت 
حليمــة الســعدية بالبلديــة مقــر واليــة ســوق أهــراس وبالنتيجــة قــد تــم إعــادة صياغــة محــرض 
اإلحصــاء البلــدي األصــوات ببلديــة ســوق اهــراس و كــذا محــرض تركيــز النتائــج لــذات الواليــة، 
ــؤرخ يف 4  ــم 03 / إ. م د / 07 امل ــتوري رق ــس الدس ــالن املجل ــواردة يف إع ــج ال ــل النتائ وتعدي
ــاء  ــاب أعض ــج انتخ ــن نتائ ــنة 2007، املتضم ــو س ــق 21 ماي ــام 1428 املواف ــامدى األوىل ع ج

املجلــس الشــعبي الوطنــي، 
و بالنتيجة، ودون حاجة ملناقشة األوجه املثارة،

يــقـــررما يأيت :
أوال: قبــول الطعــن شــكال والترصيــح بســبق الفصــل يف موضوعــه مبوجب قــرار املجلس الدســتوري 

رقــم 05 / ق. م د/ 07 املــؤرخ يف 12 جــامدى األوىل عــام 1428 املوافــق 29 مايــو ســنة 2007،
ثانيــا: يبلــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي، و وزيــر الدولــة وزيــر الداخليــة 

ــة، والطاعــن. والجامعــات املحلي
ثالثا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.         

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ يف 12 جــامدى األوىل عــام 1428 
املوافــق 29 مايــو ســنة 2007.

رئيس املجلس الدستوري
  بوعالم بسايح
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قرار رقم 07/ ق. م د / 07 مؤرخ يف 12 جامدى األوىل عام 1428 املوافق 29 مايو سنة 2007
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور، السيام املادة 163 )الفقرة(2 منه ،
ــارس ســنة 1997،  ــق 6 م ــام 1417 املواف ــؤرخ يف 27 شــوال ع ــم 07-97 امل ــر رق ــىض األم - و مبقت

ــات، املعــدل و املتمــم، ــق بنظــام االنتخاب ــون العضــوي املتعل املتضمــن القان
- و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000، املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري،
- و مبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 03/أ.م د/07 املــؤرخ يف04 جــامدى األوىل عــام 1428 

املوافــق 21 مايــو ســنة 2007 و املتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي،
- و بعــد اإلطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري بتــــاريخ 
ــو ســنة 2007 تحــت رقــم 428/07 ، مــن طــرف املرتشــح خــامر محمــد املفــوض مــن  23 ماي
طــرف األمــني العــام لحركــة الوفــاق الوطنــي، والتــي تطعــن مبوجبهــا  حركــة الوفــاق الوطنــي يف 
صحــة عمليــات التصويــت التــي جــرت يــوم 17 مايــو 2007 بالدائــرة االنتخابيــة ســوق أهــراس،

- و بعــد اإلطــالع عــىل قــرار املجلــس الدســتوري رقــم 05/ ق. م د/ 07 مــؤرخ يف 12 جــامدى األوىل 
عــام 1428 املوافــق 29 مايــو ســنة 2007،

- و بعد اإلطالع عىل ملف الطعن،
- وبعــد إشــعار النــواب املعــرتض عــىل انتخابهــم بالطعــن طبقــا ملــا تقتضيــه املــادة 118 )الفقــرة 

الثانيــة( مــن قانــون االنتخابــات،
- و بعد اإلطالع عىل املالحظات الكتابية املقدمة من النواب املعرتض عىل انتخابهم،

- وبعد التحقيق،
- و بعد االستامع إىل العضو املقرر يف تالوة تقريره،

- و بعد املداولة،
يف الشكل:

- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للرشوط القانونية.
  يف املوضوع:

- اعتبــارا أن الطاعــن يثــري يف عريضتــه وجهــني للطعــن ملتمســا مــن خاللهــام إلغــاء نتائــج االقــرتاع 
ــة ســوق أهــراس بســبب  ــة مقــر والي ــذي جــرى مبركــز التصويــت حليمــة الســعدية بالبلدي ال

وقــوع تجــاوزات، مــن بينهــا تلــك التــي يثريهــا الطاعــن يف هذيــن الوجهــني،
- و اعتبــارا أن الوقائــع التــي يثريهــا الطاعــن يف هذيــن الوجهــني كانــت موضــوع طعــن أودعــه 
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املرتشــح متصــدر قامئــة التجمــع الوطنــي الدميقراطــي لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري 
بتاريــخ 23 مايــو ســنة 2007 ســجل تحــت رقــم 395، أصــدر يشــأنه املجلــس الدســتوري قــرارا 
ــو ســنة  ــق 29 ماي ــام 1428 املواف ــؤرخ يف 12 جــامدى األوىل ع ــم 05/ ق. م د/ 07 م تحــت رق
2007، يتضمــن إلغــاء نتائــج االقــرتاع الــذي جــرى يــوم 17 مايــو ســنة 2007 مبكاتــب التصويــت 
ــة ســوق أهــراس و  ــة مقــر والي رقــم 11،  12و 13 مبركــز التصويــت حليمــة الســعدية بالبلدي
تبعــا لذلــك إعــادة صياغــة محــرض اإلحصــاء البلــدي األصــوات ببلديــة ســوق اهــراس و كــذا 
محــرض تركيــز التصويــت لــذات الواليــة، وتعديــل النتائــج الــواردة يف إعــالن املجلــس الدســتوري 
ــنة 2007  ــو س ــق 21 ماي ــام 1428 املواف ــامدى األوىل ع ــؤرخ يف 4 ج ــم 03 / إ. م د / 07 امل رق

واملتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي.
و بالنتيجة، و دون حاجة إىل مناقشة الوجهني املثارين،

يقــرر ما يأيت :                          
 أوال: قبــول الطعــن شــكال والترصيــح بســبق الفصــل يف موضوعــه مبوجب قــرار املجلس الدســتوري 

رقــم 05 / ق. م د/ 07 املــؤرخ يف 12 جــامدى األوىل عــام 1428 املوافــق 29 مايو ســنة 2007،
ثانيــا: يبلــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي، و وزيــر الدولــة وزيــر الداخليــة 

والجامعــات املحليــة، والطاعــن و النــواب املعــرتض عــىل انتخابهــم.
ثالثا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ يف 12 جــامدى األوىل عــام 1428 
املوافــق 29 مايــو ســنة 2007.

رئيس املجلس الدستوري
  بوعالم بسايح
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قـرار رقم 03 /ق.م د /12 مؤرخ يف 3 رجب عام  1433 املوافق 24 مايو سنة 2012
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور، السيام املادة 163 )الفقرة(2 منه ،
 - و مبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12  املــؤرخ  يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر 

ســنة 2012 واملتعلــق بنظــام االنتخابــات، ال ســيام املــادة  166 منــه،
 - و مبقتــىض القانــون العضــوي رقــم -12 03  املــؤرخ  يف 18  صفــر عــام 1433 املوافــق  12  ينايــر 
ســنة 2012 الــذي  يحــدد  كيفيــات  توســيع حظــوظ  متثيــل املــرأة  يف املجالــس  املنتخبــة،  ال 

ســيام املادتــان 2 ( الفقــرة 2 ) و 3 منــه،
ــر ســنة  ــق 13 فرباي ــام 1433 املواف ــع األول ع ــؤرخ يف 20 ربي ــم 01-12 امل ــر رق ــىض األم  - و مبقت

ــان، ــات الربمل ــوب شــغلها يف انتخاب ــد املطل ــدد املقاع ــة و ع ــر االنتخابي 2012 املحــدد للدوائ
ــنة  2012  ــل س ــق 16 أبري ــام 1433 املواف ــامدى األوىل ع ــؤرخ يف 24 ج ــام امل ــىض النظ  -  و مبقت

ــس الدســتوري، املحــدد لقواعــد عمــل املجل
 -  و مبقتــىض إعــالن املجلــس  الدســتوري رقــم 01  /إ. م د /12 املــؤرخ  يف 23  جــامدى الثانيــة 
عــام 1433 املوافــق 15 مايــو ســنة 2012 و املتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس  الشــعبي 

الوطنــي،
  -  و بعــد اإلطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري بتـــاريخ 
16 مايوســنة  2012 املســجلة تحــت رقــم 42، مــن طــرف املرتشــحة شــبيل بيــازة نبيلــة متصــدرة 
قامئــة حــزب الحركــة الشــعبية الجزائريــة، و املتعلقــة باالعــرتاض عــىل صحــة عمليــات التصويت 
ــة،   ــة عناب ــرة االنتخابي ــو 2012  بالدائ ــخ 10 ماي ــرت بتاري ــي ج ــة الت ــات الترشيعي يف االنتخاب

والتــي أســفرت عــن فــوز كل مــن:
فائز يف قامئة حزب جبهة التحرير الوطني  1 براهمية محمد الرشيف  : 

فائز يف قامئة  حزب جبهة التحرير الوطني      2 ربيع حسني : 
فائزة يف قامئة حزب جبهة التحرير الوطني 3 عامرة سعاد : 
فائز يف قامئة حزب جبهة التحرير الوطني  4 مانع جامل عبد النارص : 

فائزة  يف حزب  العامل  5 بن  جدو نادية : 
فائز يف قامئة  حزب جبهة  العدالة و التنمية  6 حامين محمد الصغري : 

فائز يف قامئة حزب التجمع الوطني الدميقراطي  7 أمري  محمـد : 
فائز يف قامئة  الجبهة الوطنية  الدميقراطية  8  طليبة بهاء الدين : 
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 - و بعد اإلطالع عىل مجموع أوراق ملف الطعن،
- و بعد  إشعار املطعون ضدهم ،

- و بعد اإلطالع عىل املالحظات الكتابية للمطعون ضدهم،
- وبعد التحقيق،

- و بعد االستامع إىل العضو املقرر يف تالوة تقريره،
- و بعد املداولة،

 يف الشكل
اعتبارا أن الطعن استوىف األشكال القانونية .

يف املوضوع
ــعبية   ــة الش ــزب الحرك ــة ح ــون قامئ ــن ك ــتمدا م ــدا مس ــا وحي ــري وجه ــة تث ــارا أن الطاعن - اعتب
ــا  ــة  قانون ــة 5 % املطلوب ــي تتصدرهــا حصلــت عــىل عــدد أصــوات يفــوق عتب ــة  الت الجزائري
للمشــاركة  يف  توزيــع  املقاعــد و أنــه  يحــق  لهــا بالتــايل الحصــول عــىل مقاعــد معتمــدة يف 
ذلــك عــىل الخطــأ الــوارد حســبها يف نتائــج االنتخابــات الترشيعيــة بالدائــرة االنتخابيــة عنابــة،  
بدعــوى أن عمليــة جمــع  النتائــج عــن مجمــوع محــارض الفــرز لهــذه  الدائــرة االنتخابيــة متنــح 
قامئــة حزبهــا 8910  صوتــا و ليــس 7173 كــام هــو مــّدون يف  محــرض الرتكيــز ، و أن هــذا العــدد 
يؤهلهــا للرتتيــب مــع القوائــم الفائــزة و املشــاركة يف  توزيــع املقاعــد و تلتمــس بالتــايل تصحيــح 

الخطــأ و إعــادة صياغــة محــرض النتائــج   و إعــالن الفائــز،
- و اعتبــارا أنــه بعــد مراجعــة عمليــات الجمــع اعتــامدا عــىل محــارض الفــرز ومقارنتهــا مبحــرض 
تركيــز النتائــج و محــارض اإلحصــاء البلــدي لألصــوات، تبــني للمجلــس الدســتوري أنــه وقعــت 
فعـــال أخطــاء يف مجمــوع األصــوات التــي تحصلــت عليهــا قامئــة الحركــة الشــعبية الجزائريــة و 
ذلــك نتيجــة خطــأ يف نقــل عــدد األصــوات التــي تحصلــت عليهــا هــذه األخــرية حيــث بلغــت 
8173  صوتــا و ليــس 7173 و كذلــك يف مجمــوع  األصــوات التــي حصلــت عليهــا قامئــة حــزب 

جبهــة التحريــر الوطنــي حيــث هــي : 28074  و ليــس 34074، 
- و اعتبــارا أن املــادة 166 مــن القانــون  العضــوي املتعلــق  بنظــام االنتخابــات تنــص يف  فقرتهــا 
الثالثــة عــىل أنــه إذا تبــني للمجلــس الدســتوري أن الطعــن  يســتند إىل أســاس فإنــه  ميكنــه أن 
يصــدر قــرارا معلــال  إمــا  بإلغــاء االنتخــاب املتنــازع  فيــه أو بإعــادة صياغــة  محــرض النتائــج 

املّعــد و إعــالن املرتشــح املنتخــب قانونــا ،
- و اعتبارا أنه و عىل أساس األرقام املصححة أعاله تتغري املعطيات عىل النحو التايل:

عــدد األصــوات املعــرب عنهــا بعــد اســتثناء األصــوات التــي حصلــت عليهــا القوائــم التــي مل  تصــل 
إىل  نســبة 5 % والبالغــة 8148 صوتــا املقصيــة للقوائــم هــي : 
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  73494 عوض 71321 وبذلك يكون املعامل االنتخايب:  9186 بدال من 8915 ،
- و اعتبــارا أنــه و عــىل أســاس هــذه األرقــام املصححــة يكــون توزيــع املقاعــد الثامنيــة (08) التــي 

تحتــوي عليهــا الدائــرة االنتخابيــة عنابــة بــني القوائــم الفائــزة عــىل النحــو األيت:
األصوات التي حصلت عليها القوائم الفائزة : 

28074   صوتا حزب جبهة التحرير الوطني : 
9761   صوتا حزب العامل : 
9399   صوتا حزب جبهة العدالة  و التنمية : 
9266  صوتا حزب التجمع الوطني الدميقراطي : 

8821   صوتا حزب الجبهة الوطنية الدميقراطية : 
8173   صوتا   حزب الحركة الشعبية الجزائرية : 

و عليـه  يكون  توزيع املقاعد كاآليت : 
* التوزيـع األويل:

قامئة حزب جبهة التحرير الوطني:  ثالثة (03) مقاعد.  •
مبجموع األصوات 28074 و  باقي األصوات  516.

قامئة حزب العامل :       مقعد واحد  (01)  •
مبجموع األصوات 9761  و باقي  األصوات   575

قـامئة حزب جبهة العدالة و التنمية :  مقعـد واحد  (01)  •
مبجموع األصوات   9399  و باقي  األصوات  213

قـامئة حزب التجمع الوطني الدميقراطي:  مقعـد واحد  (01)  •
مبجموع األصوات 9266 و باقي األصوات 80.

قامئة حزب الجبهة الوطنية الدميقراطية :  صفر  مقعد (00)  •
مبجموع األصوات 8821 و بـاقـي األصوات 8821 .

قـامئة  حزب الحركة الشعبية الجزائرية  :  صفـر مقعد (00)  •
مبجموع األصوات  8173  و باقي األصوات  8173.

ــرة  ــغلها يف الدائ ــوب ش ــة (08) املطل ــني الثامني ــن ب ــة م ــد موزع ــتة (06) مقاع ــاوي س ــام يس م
ــة، ــة املعني االنتخابي

- و اعتبــارا أنــه و بتطبيــق قاعــدة الباقــي األقــوى يعــود املقعــدان (02) الباقيــان لــكل مــن قامئــة  
الجبهــة الوطنيــة الدميقراطيــة ببــاق يســاوي 8821 و قامئــة حــزب الحركــة الشــعبية الجزائريــة  

ببــاق يســاوي 8173  حســب الرتتيــب، 
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- و  بالنتيجة يكون التوزيع النهايئ كاآليت :
* التوزيع النهايئ :

ثـالثة  (03) مقاعد  • حزب جبهة التحرير الوطني : 
مقعـد واحد (01) • حزب العامل : 

مقعد  واحد   (01) • حـزب جبهة العدالة و التنمية : 
مقعـد واحد (01) • حزب التجمع الوطني الدميقراطي : 

مقعد واحد   (01) • حـزب الجبهة الوطنية الدميقراطية : 
مقعد  واحد   (01) • حـزب الحركة الشعبية الجزائرية : 

لهـذه األسبـاب
يقرر مـا يلـي:

يف  الشكـل 
- قبـول الطعن  

يف  املوضوع
- قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة :

ــواردة  يف إعــالن  ــة  ال ــة عنابـ ــرة االنتخابي ــة للدائ ــات الترشيعي ــج  االنتخاب ــح  نتائ أوال  :  تصحي
املجلــس الدســتوري  رقــم 01 /إ. م د /12  املــؤرخ  يف 23  جــامدى الثانيــة عــام  1433 املوافــق 15 
مايــو ســنة 2012 ، املتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي  الوطنــي، عــىل النحــو األيت :

ثالثة (03 ) مقاعد  - حزب  جبهة  التحرير  الوطني  : 
• براهمية محمـد  الرشيف

• بوربيع  حسيـــن
• عمــارة  سعــاد

مقعـد واحد  (01) - حـزب  العمـــال : 
• بن  جـدو  ناديــة

مقعد واحد  (01) -         حـزب  جبهة العدالة و التنمية : 
• حامين   محمد الصغيـر

مقعـد واحد  (01) - حزب التجمع الوطني الدميقراطي : 
• أميــر  محمــد

مقعد واحد  (01) - حـزب  الجبهة الوطنية  الدميقراطية : 
• طليبة بهاء  الديـن
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مقعد واحد (01) - حـزب الحركة الشعبية الجزائرية : 
•   بيـازة  نبيلــة

ثانيـــا :  يبلــغ هــذا القــرار إىل  رئيــس املجلس  الشــعبي الوطنــي، و إىل وزير الداخليــة  والجامعات 
املحليــة، و إىل كل مــن الطاعن و املطعون ضدهـــم.

ثالثا : ينرش  هذا  القرار  يف  الجريدة الرسمية  للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 1، 2 و3 رجــب عــام 1433 املوافــق  

و22 و 23 و24 مايــو ســنة 2012.
رئيس املجلس الدستوري

الطيب بلعيز 



304

سنة 2012

قـرار رقم 04 /ق.م د /12 مؤرخ يف 3 رجب عام 1433 املوافق 24 مايو سنة 2012
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور، السيام املادة 163 )الفقرة(2 منه ، 
- و مبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12  ينايــر ســنة 

2012 و املتعلــق بنظــام االنتخابــات، الســيام املــادة 166 منه، 
ــر  ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ــر ع ــؤرخ يف 18 صف ــم 03-12 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - و مبقت
ســنة 2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام 

ــه،  ــان 2 (الفقــرة 2) و 3 من املادت
- و مبقتــىض األمررقــم 01-12 املــؤرخ يف 20 ربيــع األول عــام 1433 املوافــق 13 فربايــر ســنة 2012 

املحــدد للدوائــر االنتخابيــة وعــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملــان، 
ــنة 2012،  ــل س ــق 16 أبري ــام 1433 املوافـ ــامدي األوىل ع ــؤرخ يف 24 ج ــام امل ــىض النظ - و مبقت

ــتوري،   ــس الدس ــل املجل ــد عم ــدد لقواع املح
-  و مبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/ 12 املــؤرخ يف 23 جــامدى الثانيــة عــام 
1433 املوافـــق 15 مايــو ســنة 2012 واملتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي، 
- و بعــد االطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري بتاريــخ 17 
مايــو 2012 املســجلة تحــت رقــم 92، مــن طــرف املرتشــحة بودريــش نصــرية، مــن قامئــة حــزب 
العــامل و املتعلقــة باالعــرتاض عــىل صحــة عمليــات التصويــت يف االنتخابــات الترشيعيــة التــي 

جــرت بتاريــخ 10 مايوســنة 2012 بالدائــرة االنتخابيــة البليــدة،
- و بعد االطالع عىل مجموع أوراق ملف الطعن ، 

- و بعد التحقيق ،
- و بعد االستامع إىل العضو املقرر يف تالوة تقريره ،

- و بعد املداولة ،
يف الشكل :

اعتبارا أن الطعن استوىف األشكال القانونية،
يف املوضوع :

- اعتبــارا أن الطاعنــة تنــازع يف محــارض الفــرز و النتائــج املرتتبــة عنهــا و ذلــك بعــد رسد جملــة 
مــن املخالفــات و تجــاوزات عديــدة يف مكاتــب االقــرتاع أثنــاء عمليــة االنتخــاب، ترتــب عنهــا 

حســبها رضر بالقامئــة التابعــة لهــا، 
- واعتبــارا أنــه و للوقــوف عــىل حقيقــة األوضــاع تــم إحضــار صناديــق اقــرتاع مكاتــب التصويــت 
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التابعــة ملراكــز التصويــت بالدائــرة االنتخابيــة املذكــورة أعــاله،  و بعــد فحــص محتــوى هــذه 
ــج  ــق النتائ ــني فعــال عــدم تطاب ــة تب ــف املحــارض و األوراق املرفق ــق و مراجعــة مختل الصنادي
املدونــة يف محــارض فــرز األصــوات و وجــود أخطــاء ماديــة عنــد توزيــع األصــوات املعــرب عنهــا، 
مبــا يجعــل القامئــة التــي تنتمــي إليهــا الطاعنــة، بعــد تصحيحهــا، تتجــاوز عتبة %5 مــن األصوات 
املعــرب عنهــا والبالغــة 9932 صوتــا املقصيــة للقوائــم ، إذ اتضــح  أنهــا تحصلــت عــىل  10487 
صــوٍت بــدال مــن 9760 و بذلــك تصبــح مؤهلــة لتوزيــع املقاعــد مــام يجعــل طعنهــا مؤسســا. 
ــا   ــص يف فقرته ــات تن ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــن القان ــادة 166 م ــارا أن امل - واعتب
الثالثــة  عــىل أنــه إذا  تبــني أن الطعــن يســتند إىل أســاس ميكــن املجلــس الدســتوري أن يصــدر 
ــج املعــد و  ــه أو بإعــادة صياغــة محــرض النتائ ــازع في ــا بإلغــاء االنتخــاب املتن ــال إم ــرارا معل ق

ــا، إعــالن املرتشــح املنتخــب قانون
- واعتبــارا أنــه تبــني كذلــك وجــود أخطــاء يف عــدد األصــوات املمنوحــة لبعــض القوائــم األخــرى 
إىل جانــب الخطــأ املالحــظ بخصــوص قامئــة الحــزب الطاعــن مــام يتعــني معــه تصحيــح هــذه 

األخطــاء عــىل النحــو التــايل :
 1قامئة حزب جبهة التحرير الوطني 

37428 صوتا بدال من 37888 
 2قامئة الرمز األصيل «ب» 

13114 صوتا بدال من 13248
 3قامئة الجبهة الوطنية الجزائرية

10985 صوتا بدال من 11118
 4 قامئة حزب العامل :
10487 صوتا بدال من 9760

ــد  ــدد املقاع ــة و إىل ع ــم األربع ــدد أصــوات هــذه القوائ ــوع ع ــه و بالنظــر إىل مجم ــارا أن واعتب
املخصصــة للدائــرة االنتخابيــة املعنيــة و البالــغ ثالثــة عــرش (13) فــإن املعامــل االنتخــايب يرتفــع 

ــع املقاعــد كاآليت :  ــم توزي ــك يت إىل 5539 صــوٍت و عــىل ضــوء ذل
* التوزيع األويل :
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مــام يســاوي عــرشة (10) مقاعــد موزعــة مــن بــني الثالثــة عــرش (13) مقعــدا املطلــوب شــغلها 
بالدائــرة االنتخابيــة املعنيــة.

- واعتبــارا أنــه و بتطبيــق قاعــدة الباقــي األقــوى فــإن املقاعــد الثالثــة املتبقيــة تعــود إىل كل مــن 
ــوايل و  ــي عــىل الت ــر الوطن ــة التحري ــة و حــزب العــامل و حــزب جبه ــة الجزائري ــة الوطني الجبه

حســب الرتتيــب،  
و بالنتيجة يكون التوزيع النهايئ كاأليت :

 * التوزيع النهايئ :
 1 حزب جبهة التحرير الوطني 07 مقاعد 

 2 القامئة الحرة رمز األصيل «ب» مقعدان  (02)
 3 الجبهة الوطنية الجزائرية مقعدان  (02)

 4حزب العامل مقعدان  (02)
لهذه  األسباب
يقـرر ما يأيت :

 يف الشكـل :
- قبول الطعن. 

يف املوضوع  : 
 - قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة:

أوال : تصحيــح النتائــج االنتخابيــة لواليــة البليــدة الــواردة يف إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01 
ــن  ــنة 2012، املتضم ــو س ــق 15 ماي ــام 1433 املوافـ ــة ع ــامدى الثاني ــؤرخ يف 23 ج /إ.م د/ 12 امل

نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي عــىل النحــو األيت:
قامئة حزب جبهة التحرير الوطني :07 مقاعد  

-1 جلوط أحمد 
-2  سيدي موىس محمد

-3 أقنيني مسعود  
-4 الدالية غنية

-5 رابحي عقيلة
-6 بوجالل عمر

-7 عبديل زبري     
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قامئة الرمز األصيل – «ب» : مقعدان 02 
-1 رامي مرزاق   

-2  لزرقي مريم، زوجة إقرديزن
قامئة الجبهة الوطنية الجزائرية : مقعدان 02 

-1 عصامين ملني
-2 مقراين ميينة «زوجة «مساييل

قامئة حزب العامل : مقعدان 02  
-1 بودريش نصرية

-2 سيدي موىس سليم
ثانيــا :  يبلــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي، و إىل وزيــر الداخليــة   والجامعات 

املحليــة و إىل كل مــن الطاعــن و املطعــون ضده .
ثالثا : ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ بتاريــخ1، 2، و3 رجــب عــام 1433 
املوافـــق 22 و 23 و 24 مايو ســنة 2012.

رئيس املجلس الدستوري
  الطيب بلعيز 
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قـرار رقم 05 /ق.م د /12 مؤرخ يف 3 رجب عام 1433 املوافق 24 مايو سنة 2012
إن املجلس الدستوري، 

-  بناء عىل الدستور، السيام املادة 163 (الفقرة 2) منه، 
- و مبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12  ينايــر ســنة 

2012 املتعلــق بنظــام االنتخابــات، الســيام املــادة 166 منــه، 
- و مبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام املادتــان 

2 (الفقــرة 2) و 3 منــه، 
- و مبقتــىض األمــر رقــم 01-12 املــؤرخ يف 20 ربيــع األول عــام 1433 املوافــق 13 فربايــر ســنة 2012 

املحــدد للدوائــر االنتخابيــة و عــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملــان، 
- و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 24 جــامدي األوىل عــام 1433 املوافـــق 16  أبريــل ســنة 2012، املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري،  
-  و مبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/ 12 املــؤرخ يف 23 جــامدى الثانيــة عــام 1433 

املوافـــق 15 مايــو ســنة 2012 و املتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلس الشــعبي الوطني ، 
- و بعــد االطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري بتاريــخ 17 
مايــو ســنة 2012 املســجلة تحــت رقــم 98 ، مــن طــرف املرتشــح طبــاش العيــد مــن قامئــة حــزب 
العــامل و املتعلقــة باالعــرتاض عــىل صحــة عمليــات التصويــت يف االنتخابــات الترشيعيــة التــي 

جــرت بتاريــخ  10 مايــو ســنة 2012  بالدائــرة االنتخابيــة الشــلف.
- و بعد االطالع عىل مجموع أوراق ملف الطعن ، 

- و بعد التحقيق ،
- و بعد االستامع إىل العضو املقرر يف تالوة تقريره ،

- و بعد املداولة ، 
يف الشكل :

اعتبارا أن الطعن استوىف األشكال القانونية، 
يف املوضوع :

- اعتبــارا أن الطاعــن ينــازع يف محــارض الفــرز و النتائــج املرتتبــة عنهــا و ذلــك بعــد رسد جملــة مــن 
املخالفــات و تجــاوزات عديــدة يف مكاتــب االقــرتاع أثنــاء عمليــة االنتخــاب، ترتــب عنهــا حســبه 

رضر بالقامئــة التــي ينتمــي إليهــا، 
- واعتبــارا أنــه و للوقــوف عــىل حقيقــة األوضــاع فــإن املجلــس الدســتوري بعــد مراجعــة مختلــف 
املحــارض و األوراق املرفقــة تبــني لــه فعــال وجــود أخطــاء ماديــة يف توزيــع األصــوات املعــرب عنهــا 
مبــا يجعــل الطاعــن، بعــد تصحيحهــا، يتجــاوز عتبــة %5 مــن األصــوات املعــرب عنهــا و البالغــة 
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10801 صوتــا املقصيــة للقوائــم، إذ اتضــح أنــه تحصــل عــىل 12240 صوتــا بــدال مــن 6023 و بذلك 
تصبــح قامئتــه مؤهلــة لتوزيــع املقاعــد مــام يجعــل طعنــه مؤسســا ، 

- و اعتبــارا أن املــادة 166 مــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات تنــص يف فقرتهــا الثالثــة 
عــىل أنــه إذا تبــني أن الطعــن يســتند إىل أســاس ميكــن املجلــس الدســتوري أن يصــدر قــرارا معلــال 
إمــا بإلغــاء االنتخــاب املتنــازع فيــه أو بإعــادة صياغــة محــرض النتائــج املعــد و إعــالن املرتشــح 

املنتخــب قانونــا، 
- و اعتبــارا أنــه تبــني كذلــك وجــود أخطــاء يف عــدد األصــوات املمنوحــة لبعــض القوائــم األخــرى إىل 
جانــب الخطــأ املالحــظ بخصــوص قامئــة الحــزب الطاعــن مــام يتعــني معه تصحيــح هــذه األخطاء 

عــىل النحــو التــايل :
قامئة حزب جبهة التحرير الوطني 

30390 صوتا بدال من 33601
قامئة تكتل الجزائر الخرضاء

16101 صوتا بدال من 18228
قامئة التجمع الوطني الجمهوري 

12882 صوتا بدال من 13340
قامئة حزب العامل 

12240 صوتا بدال من 6023
قامئة حزب التجمع الوطني الدميقراطي

11080 صوتا بدال من 11411. 
ــد  ــدد املقاع ــس وإىل ع ــم الخم ــذه القوائ ــوات ه ــدد أص ــوع ع ــر إىل مجم ــه و بالنظ ــارا أن - واعتب
املخصصــة للدائــرة االنتخابيــة املعنيــة و البالــغ ثالثــة عــرش (13) فــإن املعامــل االنتخــايب يرتفع إىل 

6361 صوتــا وعــىل ضــوء ذلــك يتــم توزيــع املقاعــد كاآليت : 
* التوزيع األويل :
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مــام يســاوي عــرشة ( 10) مقاعــد  موزعــة مــن بــني  الثالثــة عــرش  (13) مقعــد املطلــوب شــغلها 
بالدائــرة االنتخابيــة  املعنيــة.

- واعتبــارا أنــه و بتطبيــق قاعــدة الباقــي األقــوى فــإن املقاعــد الثــالث املتبقيــة تعــود إىل كل مــن 
حــزب العــامل، حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي و حــزب التجمــع الوطنــي الدميقراطــي عــىل التــوايل 

و حســب الرتتيــب، 
- و بالنتيجة يكون التوزيع النهايئ كاأليت :

* التوزيع النهايئ :
خمسة(5) مقاعد 1حزب جبهة التحرير الوطني : 

مقعدان (02) 2تكتل الجزائر الخرضاء : 
مقعدان (02) 3 حزب التجمع الوطني الجمهوري : 
مقعدان (02) 4 حزب التجمع الوطني الدميقراطي : 
مقعدان (02) 5حزب العمـال : 

لهذه األسباب
 يقـرر ما ييل :

يف الشكل : 
- قبول الطعن

يف املوضوع :
- قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة.

أوال : تصحيــح محــرض النتائــج للدائــرة االنتخابيــة الشــلف الــواردة يف إعــالن املجلــس الدســتوري 
ــو ســنة 2012 و  ــق 15 ماي ــام 1433 املوافـ ــة ع ــؤرخ يف 23 جــامدى الثاني ــم 01 /إ.م د/ 12 امل رق

املتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي عــىل النحــو األيت:
قامئة حزب جبهة التحرير الوطني:  خمسة 5  مقاعد  :

1 -  مدوار عبد الكريم            
-2  العيدي موىس

-3  ناحت يوسف                  
-4  دحامين محمد  

-5 عبيب الزهرة 
قامئة تكتل الجزائر الخرضاء: مقعدان (02) : 
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-1  بلقايد عبد العزيز                
2 -  عبد الصادق سليمة

قامئة التجمع الوطني الجمهوري: مقعدان (02) :  
-1 حموين محمد

-2 بن مخطار فتيحة
قامئة التجمع الوطني الدميقراطي: مقعدان (02) :

-1 شنوف محمد
-2 حاممة جمعية 

قامئة حزب العامل:  مقعدان (02) :
-1 خان رشيد 

-2 حمو جبارة حورية
ثانيــا :  يبلــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي، وإىل و وزير الداخليــة و الجامعات 

املحليــة و إىل كل مــن الطاعــن و املطعــون ضده . 
ثالثا :  ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 

ــام 1433  ــب ع ــخ،1 و 2 و3 رج ــتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاري ــس الدس ــداول املجل ــذا ت به
ــنة 2012. ــو س ــق 22  و23 و 24 ماي املوافـ

رئيس املجلس الدستوري
  الطيب بلعيز 
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قـرار رقم 06 /ق.م د /12 مؤرخ يف 3 رجب عام 1433 املوافق 24 مايو سنة 2012
إن املجلس الدستوري، 

-  بناء عىل الدستور، السيام املادة 163 (الفقرة 2) منه، 
- و مبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12  ينايــر ســنة 

2012 املتعلــق بنظــام االنتخابــات، الســيام املــادة 166 منه، 
ــر  ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ــر ع ــؤرخ يف 18 صف ــم 03-12 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - و مبقت
ســنة 2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام 

ــه،  ــان 2 (الفقــرة 2) و 3 من املادت
- و مبقتــىض األمــر رقــم 01-12 املــؤرخ يف 20 ربيــع األول عــام 1433 املوافــق 13 فربايــر ســنة 2012 

املحــدد للدوائــر االنتخابيــة و عــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملان، 
ــنة 2012،  ــل س ــق 16  أبري ــام 1433 املوافـ ــامدي األوىل ع ــؤرخ يف 24 ج ــام امل ــىض النظ - و مبقت

ــتوري،   ــس الدس ــل املجل ــد عم ــدد لقواع املح
-  و مبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/ 12 املــؤرخ يف 23 جــامدى الثانيــة عــام 
ــعبي  ــس الش ــاء املجل ــاب أعض ــج انتخ ــن نتائ ــنة 2012 و املتضم ــو س ــق 15 ماي 1433 املوافـ

ــي ،  الوطن
- و بعــد اإلطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري بتاريــخ  
17 مايوســنة 2012 املســجلة تحــت رقــم 101 ، مــن طــرف األســتاذة محيــوت نــورة املحاميــة، 
باســم حــزب جبهــة القــوى االشــرتاكية وبتفويــض مــن ممثلــه، واملتعلقــة باالعــرتاض عــىل صحــة 
عمليــات التصويــت يف االنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت بتاريــخ 10 مايوســنة 2012 بالدائــرة 

االنتخابيــة قســنطينة، 
- و بعد اإلطالع عىل مجموع أوراق ملف الطعن،

- و بعد التحقيق،
- و بعد االستامع إىل العضو املقرر يف تالوة تقريره،

- و بعد املداولة، 
يف الشكل 

اعتبارا أن الطعن استوىف األشكال القانونية، 
يف املوضوع 

ــج  ــا: «عريضــة طعــن يف محــارض الفــرزو النتائ ــارا أن الطاعــن أودع عريضــة طعــن َعْنَونَه - اعتب
ــة  ــبه رضر بالقامئ ــا حس ــب عنه ــات ترت ــن املخالف ــة م ــد رسد جمل ــك بع ــا» و ذل ــة عنه املرتتب
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ــه،  التابعــة ل
- واعتبــارا أنــه و للوقــوف عــىل حقيقــة األوضــاع فــإن املجلــس الدســتوري بعــد مراجعــة مختلــف 
املحــارض و األوراق املرفقــة تبــني لــه وجــود أخطــاء ماديــة يف توزيــع األصــوات املعــرب عنهــا مبــا 
ــا و البالغــة  ــة 5 %  مــن األصــوات املعــرب عنه ــا، يتجــاوز عتب يجعــل الطاعــن، بعــد تصحيحه
8468 صوتــا املقصيــة للقوائــم إذ اتضــح أنــه تحصــل عــىل 8661 صوتــا بــدال مــن 5787 و بذلــك 

تصبــح قامئتــه مؤهلــة لتوزيــع املقاعــد مــام يجعــل طعنــه مؤسســا، 
ــا  ــص يف فقرته ــات تن ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــن القان ــادة 166 م ــارا أن امل - واعتب
الثالثــة عــىل أنــه إذا تبــني أن الطعــن يســتند إىل أســاس ميكــن املجلــس الدســتوري أن يصــدر 
ــج املعــد و  ــه أو بإعــادة صياغــة محــرض النتائ ــازع في ــا بإلغــاء االنتخــاب املتن ــال إم ــرارا معل ق

ــا،  إعــالن املرتشــح املنتخــب قانون
ــه تبــني كذلــك وجــود أخطــاء ماديــة يف عــدد األصــوات املمنوحــة لبعــض القوائــم  ــارا أن - واعتب
األخــرى إىل جانــب الخطــأ املالحــظ بخصــوص قامئــة الحــزب الطاعــن مــام يتعــني معــه تصحيــح 

هــذه األخطــاء عــىل النحــو األيت : 
- 1) قامئة حزب جبهة التحرير الوطني : 

33353 صوتا بدال من 34061 صوتا 
- 2) قامئة جبهة العدالة و التنمية :

13055 صوتا بدال من 13863 صوتا 
- 3) قامئة التجمع الوطني الدميقراطي :

13008 صوتا بدال من 14264 صوتا 
4-) قامئة حزب العامل :

9104 صوتا بدال من 9206 صوتا 
- 5) قامئة جبهة القوى االشرتاكية :

8661 صوتا بدال من 5787 صوتا 
- واعتبــارا أنــه و بالنظــر إىل مجمــوع عــدد أصــوات هــذه القوائــم الخمــس ((5 وإىل عــدد املقاعــد 
املخصصــة للدائــرة االنتخابيــة املعنيــة والبالــغ اثنــا عــرشة (12) فــإن املعامــل االنتخــايب يرتفــع 

إىل 6431 صوتــا و عــىل ضــوء ذلــك يتــم توزيــع املقاعــد كاآليت:
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* التوزيع األويل:

مــام يســاوي أحــد عــرشة (11) مقعــدا موزعــا مــن بــني اثنــا عــرشة (12) املطلــوب شــغلها بالدائــرة 
ــة املعنية، االنتخابي

ــد الباقــي يعــود إىل قامئــة  ــإن املقعــد الوحي ــه و بتطبيــق قاعــدة الباقــي األقــوى ف ــارا أن - واعتب
حــزب العــامل،

و بالنتيجة يكون التوزيع النهايئ كاأليت :
* التوزيع النهايئ :

خمسة  (05) مقاعد  -1 حزب جبهة التحرير الوطني 
مقعدان(02) -2 حزب التجمع الوطني الدميقراطي 

مقعدان (02) -3 حزب جبهة العدالة و التنمية 
مقعدان (02) -4 حزب العامل 

مقعد واحد (01)                   5 – حزب جبهة  القوى االشرتاكية 
لهذه األسباب:
يقرر ما يأيت :

يف الشكل
- قبول الطعن 

يف املوضوع 
- قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة : 

ــالن  ــواردة يف إع ــنطينة ال ــة قس ــرة االنتخابي ــة للدائ ــات الترشيعي ــج االنتخاب ــح نتائ أوال : تصحي
املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/ 12 املــؤرخ يف 23 جــامدى الثانيــة عــام 1433 املوافــق 15 مايــو 

ســنة 2012، املتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي عــىل النحــو األيت : 
أ ) – قامئة حزب جبهة التحرير الوطني :  05 مقاعد

1 – بوصبع عبد الرحامن
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2 – بهلول حبيبة
3 – كيحل نورالدين

4 – حبايش أحمد
5 - خريش أحمد 

ب) – قامئة حزب التجمع الوطني الدميقراطي :  مقعدان (02)
1 – شنيني عبد الكريم

2 – لوجرتني نادية 
ج) – قامئة حزب جبهة العدالة و التنمية :   مقعدان (02)

1 – بن خالف لخرض
2 – دراحي مريم

د) – قامئة حزب العامل :   مقعدان (02 ) 
1 – بوفنارة محمد

2 – بن جدو نسيمة
هـ) – قامئة حزب جبهة القوى االشرتاكية :   مقعد واحد (01)  

- حمروش وجدان                          
ثانيــا : يبلــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي، و إىل وزيــر الداخليــة   و الجامعات 

املحليــة و إىل كل مــن الطاعــن و املطعــون ضده. 
ثالثا :  ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 

ــام 1433  ــب ع ــخ 1 و 2 و3 رج ــدة بتاري ــاته املنعق ــتوري يف جلس ــس الدس ــداول املجل ــذا ت به
املوافــق 22 و 23 و24 مايــو ســنة 2012.

رئيس املجلس الدستوري
  الطيب بلعيز 
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قـرار رقم 07 /ق.م د /12 مؤرخ يف 3 رجب عام 1433 املوافق 24 مايو سنة 2012
إن املجلس الدستوري، 

-  بناء عىل الدستور، السيام املادة 163 (الفقرة 2) منه، 
- و مبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12  ينايــر ســنة 

2012 املتعلــق بنظــام االنتخابــات، الســيام املــادة 166 منه، 
ــر  ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ــر ع ــؤرخ يف 18 صف ــم 03-12 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - و مبقت
ســنة 2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام 

ــه،  ــان 2 (الفقــرة 2) و 3 من املادت
- و مبقتــىض األمــر رقــم 01-12 املــؤرخ يف 20 ربيــع األول عــام 1433 املوافــق 13 فربايــر ســنة 2012 

املحــدد للدوائــر االنتخابيــة و عــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملان، 
ــنة 2012،  ــل س ــق 16  أبري ــام 1433 املوافـ ــامدي األوىل ع ــؤرخ يف 24 ج ــام امل ــىض النظ - و مبقت

ــتوري،   ــس الدس ــل املجل ــد عم ــدد لقواع املح
-  و مبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/ 12 املــؤرخ يف 23 جــامدى الثانيــة عــام 
ــعبي  ــس الش ــاء املجل ــاب أعض ــج انتخ ــن نتائ ــنة 2012 و املتضم ــو س ــق 15 ماي 1433 املوافـ

ــي ،  الوطن
-  و بعــد اإلطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري بتاريــخ 
17 مايــو ســنة 2012 املســجلة تحــت رقــم 103، مــن طــرف املحاميــة األســتاذة محيــوت نــورة 
ــىل  ــرتاض ع ــة  باالع ــه، و املتعلق ــن ممثل ــض م ــوى االشــرتاكية وبتفوي ــة الق باســم حــزب جبه
صحــة عمليــات التصويــت يف االنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت  بتاريــخ 10 مايــو ســنة 2012  

بالدائــرة االنتخابيــة البويــرة ،  
- و بعد اإلطالع عىل مجموع أوراق ملف الطعن ،

- وبعد التحقيق،
- و بعد االستامع إىل العضو املقرر يف تالوة تقريره،

- و بعد املداولة،
يف الشكل

- اعتبارا أن الطعن استوىف األشكال القانونية.
يف املوضوع

اعتبــارا أن الطاعــن  مبوجــب عريضتــه يعــرتض عــىل نتائــج االنتخابــات الترشيعيــة عىل  مســتوى   -
الدائــرة االنتخابيــة البويــرة، بدعــوى أن عــدد األصــوات الــذي منــح  لقامئــة حــزب  جبهــة القــوى 
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االشــرتاكية غــري مطابــق ملجمــوع األصــوات املّدونــة يف محــارض اإلحصــاء لــكل البلديــات، وعليــه 
يلتمــس إعــادة النظــر يف العمليــات الحســابية للتأكــد مــن ترتيبــه بــني القوائــم الفائــزة،

- و اعتبــارا أنــه ثبــت بعــد فحــص محــارض الفــرز ومقارنتهــا مبحــارض اإلحصــاء البلــدي  و محــرض 
تركيــز النتائــج للدائــرة االنتخابيــة البويــرة ، أن عــدد األصــوات التــي حصلــت عليهــا قامئــة حــزب 
جبهــة القــوى االشــرتاكية هــو 6837 و ليــس 6037 مبــا يتجــاوز عتبــة %5 مــن األصــوات املعــرب 
عنهــا والبالغــة 6788 صوتــا املقصيــة للقوائــم، فتصبــح القامئــة بالتــايل مؤهلــة قانونــا لتوزيــع 

املقاعــد مــام يجعــل الطعــن مؤسســاً،
- و اعتبــارا أن املــادة 166 مــن القانــون العضــوي املتعلــق  بنظــام  االنتخابــات  تنــص يف  فقرتهــا 
ــه  ــه  ميكن ــه إذا  تبــني للمجلــس الدســتوري أن الطعــن يســتند إىل أســاس فإن ــة  عــىل أن الثالث
أن يصــدر قــرارا معلــال إمــا بإلغــاء االنتخــاب املتنــازع فيــه أو بإعــادة صياغــة  محــرض النتائــج 

املّعــد و إعــالن املرتشــح املنتخــب  قانونــا،
- واعتبــارا أنــه و بإضافــة عــدد األصــوات املتحصــل عليهــا مــن طــرف قامئــة حــزب جبهــة القــوى 
االشــرتاكية والبالــغ 6837 صوتــا إىل عــدد األصــوات املتحصــل عليهــا مــن طــرف باقــي القوائــم 
الفائــزة والبالــغ 27883 ، يصبــح العــدد اإلجــاميل لألصــوات املتحصــل عليهــا مــن قبــل جميــع 
القوائــم الفائــزة 34720، و بالنظــر إىل هــذا العــدد وإىل عــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها بالدائــرة 
االنتخابيــة املعنيــة والبالــغ تســعة (09) فــإن املعامــل االنتخــايب يصبــح 3857 بــدال مــن 3098، 

وعــىل ضــوء ذلــك يتــم توزيــع املقاعــد كاآليت :
* التوزيع األويل :

•   قامئة حزب جبهة التحرير الوطني:   أربعة (04) مقاعد 
مبجموع األصوات 17412 و باقي األصوات 1984.

قامئة حزب التجمع الوطني الدميقراطي:   مقعدان  (02)  •
مبجموع األصوات  10471  و باقي  األصوات  2757

قـامئة حزب جبهة  القوى االشرتاكية :  مقعـد واحد  (01)  •
مبجموع  األصوات  6837  و باقي  األصوات   2980

مــام يســاوي ســبعة (07)  مقاعــد  موزعــة مــن بــني التســعة (09) املطلــوب شــغلها يف الدائــرة 
ــة، ــة املعني االنتخابي

- و اعتبــارا أنــه و بتطبيــق قاعــدة الباقــي األقــوى يعــود املقعــدان (02) الباقيــان لــكل مــن قامئــة  
حــزب جبهــة القــوى االشــرتاكية و قامئــة حــزب التجمــع الوطنــي الدميقراطــي حســب  الرتتيــب،

- و بالنتيجة، يكون التوزيع النهايئ كاأليت :
* التوزيع النهايئ :
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أربعة  (04) مقاعد        • حزب جبهة التحرير الوطني : 
ثالثة مقاعد      (03) • حزب التجمع الوطني الدميقراطي: 

مقعدان            (02) • حـزب جبهة القوى االشرتاكية : 
لهذه األسباب
يقـرر ما يأيت:
فـي  الشكـل 

- قبـول الطعن 
فـي  املوضـوع

- قبول  الطعن  موضوعا و بالنتيجة  :
ــالن   ــواردة  يف إع ــرة ال ــة البوي ــرة االنتخابي ــة للدائ ــات الترشيعي ــج االنتخاب ــح نتائ أوال :  تصحي
ــة عــام 1433 املوافــق 15  ــم 01 /إ. م د /12 املــؤرخ يف 23 جــامدى الثاني ــس الدســتوري رق املجل
مايــو ســنة 2012، املتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي، عــىل النحــو األيت : 

حزب جبهة  التحرير الوطني  :   أربعة (04) مقاعد 
• نوري  محمـد

• رميلـي  محمـد
• ولد حسني  محمد الرشيف

• بوداود  نـورة
حزب  التجمع الوطني الدميقراطي :    ثالثة  (03) مقاعد  

• بصالح  أحمــد
• نـوري  لخضـر

• موسيل  فتيحـة
حزب  جبهة  القـوى االشرتاكية :  (02) مقعدان  

• بططاش  أحمـد
• طيـان  كرميــة

ثانيـــا: يبلــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي،  و إىل وزيــر الداخليــة  و الجامعات 
املحليــة،  و إىل كل مــن  الطاعــن و املطعــون  ضــده.

ثالثا :  ينرش هذا  القرار يف الجريدة الرسمية  للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 
ــام 1433  ــب ع ــخ 1 و 2 و3 رج ــدة بتاري ــاته املنعق ــتوري يف جلس ــس الدس ــداول املجل ــذا ت به

املوافــق 22 و 23 و24 مايــو ســنة 2012.
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قـرار رقم 08 /ق.م د /12 مؤرخ يف 3 رجب عام 1433 املوافق 24 مايو سنة 2012
إن املجلس الدستوري، 

-  بناء عىل الدستور، السيام املادة 163 (الفقرة 2) منه، 
- و مبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12  ينايــر ســنة 

2012 املتعلــق بنظــام االنتخابــات، الســيام املــادة 166 منه، 
ــر  ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ــر ع ــؤرخ يف 18 صف ــم 03-12 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - و مبقت
ســنة 2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام 

ــه،  ــان 2 (الفقــرة 2) و 3 من املادت
- و مبقتــىض األمــر رقــم 01-12 املــؤرخ يف 20 ربيــع األول عــام 1433 املوافــق 13 فربايــر ســنة 2012 

املحــدد للدوائــر االنتخابيــة و عــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملان، 
ــنة 2012،  ــل س ــق 16  أبري ــام 1433 املوافـ ــامدي األوىل ع ــؤرخ يف 24 ج ــام امل ــىض النظ - و مبقت

ــتوري،   ــس الدس ــل املجل ــد عم ــدد لقواع املح
-  و مبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/ 12 املــؤرخ يف 23 جــامدى الثانيــة عــام 
ــعبي  ــس الش ــاء املجل ــاب أعض ــج انتخ ــن نتائ ــنة 2012 و املتضم ــو س ــق 15 ماي 1433 املوافـ

ــي ،  الوطن
- وبعــد اإلطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري بتاريــخ 
17 مايــو ســنة 2012 املســجلة تحــت رقــم 104 مــن طــرف املحاميــة األســتاذة محيــوت نــورة 
ــة  ــىل صح ــرتاض ع ــة باالع ــا و املتعلق ــن ممثله ــض م ــرتاكية وبتفوي ــوى االش ــة الق ــم جبه باس
عمليــات التصويــت يف االنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت بتاريــخ 10 مايــو ســنة 2012 بالدائرة 

االنتخابيــة تنــدوف، 
- وبعد اإلطالع عىل مجموع أوراق ملف الطعن،

- وبعد التحقيق،
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر يف تالوة تقريره،

- وبعد املداولة،
يف الشكل : 

اعتبارا أن الطعن استوىف األشكال القانونية.
يف املوضوع :

- اعتبارا أن الطاعن وتدعيام لطعنه يثري وجها وحيدا يتفرع إىل فرعني: 
الفرع األول : مستمد من مخالفة نظام االنتخابات.       
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ــة تنــدوف اســتقبل وفــدا عــن حــزب التجمــع الوطنــي الدميقراطــي يــوم  - بدعــوى أن وايل والي
ــاد اإلدارة،  ــدأ حي ــك مساســا مبب االقــرتاع وأن يف ذل

ــون  ــل هــذه الحــاالت بالنظــر للقان ــارا أن املجلــس الدســتوري غــري مختــص يف مث - لكــن و اعتب
ــات. ــق بنظــام االنتخاب العضــوي املتعل

ــي أم العســل  و  ــرز لبلديت ــه وبالرجــوع إىل محــارض الف ــن أن ــر الطاع ــه يذك ــاين : وفي ــرع الث الف
تنــدوف، تبــني أن قامئتــه قــد نالــت املرتبــة الثانيــة بعــد قامئــة حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي 

بعــدد معتــرب مــن األصــوات إال أنهــا مل تتحصــل عــىل أي مقعــد، 
- واعتبــارا أنــه وللوقــوف عــىل حقيقــة األوضــاع فــإن املجلــس الدســتوري بعــد مراجعــة مختلــف 
ــي  ــوات مبكتب ــرز األص ــرضي ف ــوع إىل مح ــال بالرج ــه فع ــني ل ــارض واألوراق املرفقــة، تب املح
التصويــت رقــم 07 ورقــم 08 مبركــز التصويــت حــايس خبــي رقــم 03 التابــع لبلديــة أم العســل 
أنهــام غــري موقعــني مــن قبــل نائــب رئيــس املكتــب واملســاعد الثــاين، خالفــا ملــا تقتضيــه املــادة 
51 الفقــرة الثانيــة مــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، مــام يتعــني معه اســتبعاد 

نتائــج هذيــن املكتبــني،
ــا  ــص يف فقرته ــات تن ــق بنظــام االنتخاب ــون العضــوي املتعل ــن القان ــادة 166 م ــارا أن امل - و اعتب
الثالثــة عــىل أنــه إذا تبــني أن الطعــن يســتند إىل أســاس ميكــن املجلــس الدســتوري أن يصــدر 
قــرارا معلــال إمــا بإلغــاء االنتخــاب املتنــازع فيــه أو بإعــادة صياغــة محــرض تركيــز النتائــج املعــد 

وإعــالن املرتشــح املنتخــب قانونــا، 
لهذه األسباب :
يقـرر ما يأيت :

يف الشكل :
- قبول الطعن.

يف املوضوع :
- قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة :  

ــي التصويــت رقــم 07  ــو ســنة 2012 مبكتب ــوم 10 ماي ــذي جــرى ي ــج االقــرتاع ال أوال : إلغــاء نتائ
ورقــم 08 مبركــز التصويــت حــايس خبــي رقــم 03 التابــع لبلديــة أم العســل و إعــادة صياغــة محرض 
ــة  ــرة االنتخابي ــج للدائ ــز النتائ ــة أم العســل وكــذا محــرض تركي ــدي لألصــوات ببلدي اإلحصــاء البل

تنــدوف.
وعىل ضوء ذلك تتغري املعطيات عىل النحو األيت :
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أ-   محرض اإلحصاء البلدي للتصويت لبلدية أم العسل :                                               
1376 بدال من   1227 - عدد األوراق امللغاة 
9508 بدال من   8354 - عدد األصوات املعرب عنها 

- وقد أحرزت بالتايل كل قامئة عىل عدد األصوات:
2736 بدال من   2333 - حزب جبهة التحرير الوطني 

 1226 بدال من   1039 - حزب التجديد الجزائري 
1090 بدال من   1010 - التجمع الوطني الدميقراطي 
1178 بدال من    894 - جبهة القوى االشرتاكية 
765 بدال من   706 - الحركة الشعبية الجزائرية 
523 بدال من   512 - التحالف الوطني الجمهوري 
374 بدال من   370 - حركة الوفاق الوطني 
282 بدال من   274 - الجبهة الوطنية الدميقراطية 
183 بدال من   168 - حركة االنفتاح 
142 بدال من   129 - جبهة الحكم الراشد 
123 بدال من   121 - جبهة العدالة والتنمية 
91 بدال من   85 - حزب الشباب 

    83 بدال من   82 - التجمع الوطني الجمهوري 
73 بدال من   66 - تكتل الجزائر الخرضاء 
68 بدال من   65 - الجبهة الوطنية الجزائرية 
72 بدال من   62 - الجبهة الوطنية للحريات 
47 بدال من   43 - حزب العامل 
43 بدال من   42 - الحزب الوطني للتضامن والتنمية 
39 بدال من   38 - جيل جديد 
39 بدال من   36 - الحركة الوطنية لألمل 
36 بدال من   33 - جبهة التغيري 
36 بدال من   32 - حزب الكرامة 
39 بدال من   31 - عهد 54 
35 بدال من   31 - التجمع الجزائري 
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31 بدال من   30 - حركة الشبيبة والدميقراطية 
 32 بدال من   29 - حزب الفجر الجديد 
38 بدال من   28 - جبهة املستقبل 
29 بدال من   26 - الجبهة الوطنية للعدالة االجتامعية 
22 بدال من   20 - الحزب الجمهوري التقدمي 
17 بدال من   14 - الحزب الوطني الحر 
16 بدال من   14 - حزب الشباب الدميقراطي 

ب-  محرض تركيز النتائج للدائرة االنتخابية تندوف : 
8092 بدال من   7943 - عدد األوراق امللغاة 

47971 بدال من   46817 - عدد األصوات املعرب عنها 
- وقد أحرزت بالتايل كل قامئة عىل عدد األصوات :

15783 بدال من   15380 -حزب جبهة التحرير الوطني 
3379 بدال من   3299 -التجمع الوطني الدميقراطي 
2826 بدال من   2639 -حزب التجديد الجزائري 
2597 بدال من   2586 -التحالف الوطني الجمهوري 

 2592 بدال من   2533 -الحركة الشعبية الجزائرية 
    2085 بدال من   1801 -جبهة القوى االشرتاكية 

1696 بدال من   1689 -تكتل الجزائر الخرضاء 
  1633 بدال من   1618 -حركة االنفتاح 

   1593 بدال من   1589 -حركة الوفاق الوطني 
    1453 بدال من   1451 -جبهة العدالة والتنمية 
   1189 بدال من   1188 -حركة الشبيبة والدميقراطية 
  1021 بدال من   1020 -الحزب الوطني للتضامن والتنمية 

927 بدال من   926 -التجمع الوطني الجمهوري 
871 بدال من   865 -حزب الشباب 
854 بدال من   851 -الجبهة الوطنية الجزائرية 
733 بدال من   730 -جبهة التغيري 
702 بدال من   694 -الجبهة الوطنية الدميقراطية 



323

سنة 2012

699 بدال من   686 -جبهة الحكم الراشد 
597 بدال من   587 -الجبهة الوطنية للحريات 
528 بدال من   518 - جبهة املستقبل 

  474 بدال من   470 - حزب العامل 
472 بدال من   468 - التجمع الجزائري 
413 بدال من   410 - الحزب الوطني الحر 
389 بدال من   386 - الحركة الوطنية لألمل 
384 بدال من   381 - الجبهة الوطنية للعدالة االجتامعية 
381 بدال من   380 - جيل جديد 
366 بدال من   364 - حزب الشباب الدميقراطي 
360 بدال من   357 - حزب الفجر الجديد 
352 بدال من   344 - عهد 54 
330 بدال من   328 - الحزب الجمهوري التقدمي 
292 بدال من   288 - حزب الكرامة 

ثانيــا : القــول بــأن هــذه التصحيحــات ال تؤثــر عــىل توزيــع املقاعــد حســب النتائــج التــي أعلــن 
عنهــا املجلــس الدســتوري يــوم 15 مايــو ســنة 2012.

ثالثــا: يبلــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي، و إىل وزيــر الداخليــة  والجامعــات 
املحليــة، و إىل الطاعــن.

رابعا : ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية  الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 1، 2 و3 رجــب عــام 1433 املوافــق 

22 و 23 و 24 مايــو ســنة 2012.
رئيس املجلس الدستوري

  الطيب بلعيز 
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قـرار رقم 09 /ق.م د /12 مؤرخ يف 3 رجب عام 1433 املوافق 24 مايو سنة 2012
إن املجلس الدستوري، 

-  بناء عىل الدستور، السيام املادة 163 (الفقرة 2) منه، 
- و مبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12  ينايــر ســنة 

2012 املتعلــق بنظــام االنتخابــات، الســيام املــادة 166 منه، 
ــر  ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ــر ع ــؤرخ يف 18 صف ــم 03-12 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - و مبقت
ســنة 2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام 

ــه،  ــان 2 (الفقــرة 2) و 3 من املادت
- و مبقتــىض األمــر رقــم 01-12 املــؤرخ يف 20 ربيــع األول عــام 1433 املوافــق 13 فربايــر ســنة 2012 

املحــدد للدوائــر االنتخابيــة و عــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملان، 
ــنة 2012،  ــل س ــق 16  أبري ــام 1433 املوافـ ــامدي األوىل ع ــؤرخ يف 24 ج ــام امل ــىض النظ - و مبقت

ــتوري،   ــس الدس ــل املجل ــد عم ــدد لقواع املح
-  و مبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/ 12 املــؤرخ يف 23 جــامدى الثانيــة عــام 
ــعبي  ــس الش ــاء املجل ــاب أعض ــج انتخ ــن نتائ ــنة 2012 و املتضم ــو س ــق 15 ماي 1433 املوافـ

ــي ،  الوطن
- وبعــد اإلطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري بتاريــخ 
17 مايوســنة 2012 املســجلة تحــت رقــم 106، مــن طــرف املحاميــة األســتاذة محيــوت نــورة 
باســم حــزب جبهــة القــوى االشــرتاكية وبتفويــض مــن ممثلــه، واملتعلقــة باالعــرتاض عــىل صحــة 
عمليــات التصويــت يف االنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت بتاريــخ 10 مايــو ســنة 2012 بالدائرة 

االنتخابيــة بومــرداس،
- وبعد اإلطالع عىل مجموع أوراق ملف الطعن،

- وبعد إشعار املطعون ضده،
- وبعد االطالع عىل املالحظات الكتابية املطعون ضده،

- وبعد التحقيق،
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر يف تالوة تقريره ،

- وبعد املداولة،
يف الشكل 

اعتبارا أن الطعن استوىف األشكال القانونية 
يف املوضوع 
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- اعتبــارا أن الطاعــن يثــري يف عريضتــه وجهــا وحيــدا مفــاده أنــه تحصــل عــىل ثــالث (03) مقاعــد، 
غــري أنــه تــم تجريــده مــن املقعــد الثالــث ومنــح للتجمــع الوطنــي الدميقراطــي عــن طريــق 
ــس  ــة خمي ــت ببلدي ــب تصوي ــرش (13) مكت ــة ع ــتوى ثالث ــىل مس ــارض ع ــر املح ــادة تحري إع
الخشــنة رغــم إعــالن وزارة الداخليــة عــىل فــوز جبهــة القــوى االشــرتاكية بثــالث (3) مقاعــد، 
ــة بومــرداس  ــرة االنتخابي ــه بالدائ ــدة حزب ــع عــدد املقاعــد لفائ ــايل شــكك يف صحــة توزي وبالت

وعليــه يلتمــس اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة إلعــادة األمــور إىل نصابهــا، 
- واعتبــارا أن املجلــس الدســتوري عايــن تســجيل مالحظــات يف محــرض اإلحصــاء البلــدي ومحــرض 
تركيــز نتائــج التصويــت لــذات الدائــرة االنتخابية تخــص محارض الفــرز الخاصة مبراكــز التصويت 
قرصــان جيــاليل، قليــل عبــد القــادر، أمالــو عيــىس، عبــد الســالم محمــد، شبشــب جعفــر، كربــاب 
رابــح، زرزور رابــح، اإلخــوة زديغــة، ســيدي ســامل، بوبرنــوس معمــر، بــدوي محمــد، مــواز ســامل، 
مفــاد هــذه املالحظــات وجــود أخطــاء كثــرية ومتعــددة يف حســاب مجمــوع األصــوات، أو يف 
عــدد األوراق امللغــاة أو يف الجمــع أو يف تســمية قوائــم املرتشــحني، وتــم تدويــن ذلــك يف محــرض 

اإلحصــاء البلــدي وتــم نقــل تلــك املالحظــات يف محــرض تركيــز نتائــج التصويــت، 
- واعتبــارا أنــه وملتطلبــات التحقيــق تــم إحضــار أصــول محــارض الفــرز وصناديــق االقــرتاع ملكاتــب 
التصويــت التابعــة للمراكــز املشــار إليهــا أعــاله، حيــث ثبــت فعــال أن محــارض الفــرز تشــوبها 

عيــوب كثــرية منهــا: 
وجــود أخطــاء عديــدة يف تســجيل وحســاب األصــوات املعــرب عنهــا ويف عــدد األوراق امللغــاة ويف 
كتابــة مــا تحصلــت عليــه قوائــم املرتشــحني مــن أصــوات، وأخطــاء يف تســمية قوائــم املرتشــحني، 

منهــا مــا أشــري إليــه يف محــرض اإلحصــاء البلــدي، ومنهــا مــا مل تتــم اإلشــارة إليــه، 
محــرض اإلحصــاء البلــدي لبلديــة خميــس الخشــنة ومحــرض تركيــز النتائــج اِحتويــا عــىل عــدد مــن 
املالحظــات عــىل أســاس أنهــا ُدِونــت مبحــارض الفــرز وذلــك خالفــا ملــا تضمنتــه محــارض الفــرز 
األصليــة التــي تــم إحضارهــا ومنهــا تلــك املحــارض التــي حــررت بقلــم حــرب واحــد وبخطــوط 

متشــابهة يف مراكــز متعــددة ومتباعــدة،
- واعتبــارا أنــه وبالنظــر للعيــوب املالحظــة أعــاله، فــإن املجلــس الدســتوري ارتــأى اســتبعاد نتائــج 
التصويــت يف املكاتــب التابعــة للمراكــز املذكــورة، مــام يتعــني معــه القــول بــأن الوجــه املثــار 

مؤســس، 
ــرة  ــّص يف الفق ــات تن ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــن القان ــادة 166 م ــارا أن امل - واعتب
الثالثــة عــىل أنــه إذا تبــنّي أن الطعــن يســتند إىل أســاس ميكــن املجلــس الدســتوري أن يصــدر 
ــّد  ــج املع ــرض النتائ ــة مح ــادة صياغ ــه أو بإع ــازع في ــاب املتن ــاء االنتخ ــا بإلغ ــال إم ــرارا معل ق

ــا، ــالن املرتشــح املنتخــب قانون وإع
لهذه األسباب 
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يقرر ما يأيت
يف الشكل

- قبول الطعن
يف املوضوع 

- قبول الطعن موضوعا وبالنتيجة:
- أوال : إلغــاء نتائــج االقــرتاع الــذي جــرى يــوم 10 مايــو ســنة 2012 مبكاتــب التصويــت التابعــة 

ملراكــز التصويــت: 
ــح،  ــح، زرزور راب ــاب راب ــىس، كرب ــو عي ــر، أمال ــوس معم ــامل، بوبرن ــيدي س ــاليل، س ــان جي قرص
ــد  ــل عب ــر، قلي ــدوي محمــد، شبشــب جعف ــد الســالم محمــد، مــواز ســامل، ب اإلخــوة زديغــة، عب
القــادر، التابعــة لبلديــة خميــس الخشــنة بالدائــرة االنتخابيــة بومــرداس وإعــادة صياغــة محــرض 
اإلحصــاء البلــدي لألصــوات لبلديــة خميــس الخشــنة وكــذا محــرض تركيــز نتائــج التصويــت للدائــرة 
االنتخابيــة املعنيــة كــام هــو مبــنّي أدنــاه، ومــن مثــة تصحيــح إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم  01 
ــن  ــنة 2012 و املتضم ــو س ــق 15 ماي ــام 1433 املواف ــة ع ــامدى الثاني ــؤرخ يف 23 ج /إ.م د/12 امل

نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي، 
وعىل ضوء ذلك، تتغري املعطيات عىل النحو التايل:

1 – محرض اإلحصاء البلدي للتصويت لبلدية خميس الخشنة:
  370 - عدد األوراق امللغاة : 

1681 - عدد األصوات املعرب عنها : 
وقد أحرزت بالتايل كل قامئة عىل عدد األصوات: 

292     - جبهة املستقبل 
  290     - التجمع الوطني الدميقراطي 
  234     - حزب جبهة التحرير الوطني 
  220     - الجبهة الوطنية للعدالة االجتامعية 

148     - حركة الوطنيني األحرار 
56     - جبهة الحكم الراشد 
37     - الوطنية  « أ» 
34     - جبهة العدالة والتنمية 
32     - حزب العدل والبيان 
26     - حزب العامل 
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25     - جبهة القوى االشرتاكية 
    23     - حركة الشبيبة والدميقراطية 

21     - تكتل الجزائر الخرضاء 
                 19     - جبهة التغيري 

19     - حزب الشباب 
17     - الحزب الوطني الحر 
14     - الوجه الجديد « ب» 

  14     - الحزب الوطني للتضامن والتنمية 
14     - حزب التجديد الجزائري 
13     - الجبهة الوطنية للحريات 
12     - جيل جديد 
11     - جبهة الجزائر الجديدة 
11     - الجبهة الوطنية لألحرار من أجل الوئام 
10     - حزب الحرية والعدالة 
09     - حزب الكرامة 
09     - حركة الوفاق الوطني 
08     - الجبهة الوطنية الدميقراطية 
08     - التجمع الوطني الجمهوري 
08     - حزب الفجر الجديد 
08     - الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو 
06     - الحزب الجمهوري التقدمي 
06     - حركة املواطنني األحرار 
06     - اتحاد القوى الدميقراطية واالجتامعية 
05     - الحركة الشعبية الجزائرية 
05     - حركة االنفتاح 
04     - الجبهة الوطنية الجزائرية 
03     - عهد 54 
02     - الحركة الوطنية لألمل 
02     - التحالف الوطني الجمهوري 
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2 – محرض تركيز نتائج التصويت للدائرة االنتخابية بومرداس
33353  - عدد األوراق امللغاة : 

     110240  - عدد األصوات املعرب عنها 
وقد أحرزت بالتايل كل قامئة عىل عدد األصوات :

14349     - حزب جبهة التحرير الوطني 
10872     - جبهة القوى االشرتاكية 
10624     - التجمع الوطني الدميقراطي 
 5998     - الوطنية « أ» 
5613     - جبهة التغيري 
4463     - حزب العدل والبيان 

 4263     - جبهة العدالة والتنمية 
4160     - تكتل الجزائر الخرضاء 
3773     - حزب العامل 

  3225     - عهد 54 
 2439     - الجبهة الوطنية للحريات 
2377     - الوجه الجديد « ب» 
2337     - حزب الحرية والعدالة 

    2289     - حزب الشباب 
2284     - الجبهة الوطنية الجزائرية 
2184     - حركة الشبيبة والدميقراطية 
2132     - الحركة الشعبية الجزائرية 
2085     - جبهة الجزائر الجديدة 
2062     - حركة املواطنني األحرار 
2018     - جبهة املستقبل 
1612     - الحزب الوطني الحر 
1612     - حزب الفجر الجديد 
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1498     - جيل جديد 
1365     - حركة الوطنيني األحرار 
1326     - الجبهة الوطنية الدميقراطية 
1315     - التجمع الوطني الجمهوري 
1245     - التحالف الوطني الجمهوري 
1192     - الجبهة الوطنية لألحرار من أجل الوئام 
1148     - حزب الكرامة 
1108     - الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو 
974     - الجبهة الوطنية للعدالة االجتامعية 
974     - اتحاد القوى الدميقراطية واالجتامعية 
945     - الحزب الوطني للتضامن والتنمية 
922     - الحزب الجمهوري التقدمي 
920     - الحركة الوطنية لألمل 
785     - حزب التجديد الجزائري 
773     - حركة الوفاق الوطني 
522     - حركة االنفتاح 

  457     - جبهة الحكم الراشد 
ثانيا : يعاد توزيع املقاعد كام يأيت:

110240     - مجموع األصوات املعرب عنها : 
62784     - مجموع األصوات التي تحصلت عليها القوائم املقصاة (- 5 % ) : 

47456     - باقي األصوات املعرب عنها : 
10     - عدد املقاعد املطلوب شغلها بالدائرة االنتخابية املعنية : 

4745     - املعامل االنتخايب : 
* التوزيع األويل:

- التوزيع األول  (حسب املعامل االنتخايب)
باقي األصوات عدد املقاعد  عدد األصوات املتحصل عليها  القامئة 
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- التوزيع الثاين (حسب قاعدة الباقي األقوى)
مقعد واحد (01)  1382 - جبهة القوى االشرتاكية 

00  1253 - الوطنية « أ « 
00  1134 - التجمع الوطني الدميقراطي 
00  868 - جبهة التغيري 
00  114 - حزب جبهة التحرير الوطني 

* التوزيع النهايئ
ثالثة   (3) مقاعد - حزب جبهة التحرير الوطني 
ثالثة   (3) مقاعد - جبهة القوى االشرتاكية 

مقعدان (02) - التجمع الوطني الدميقراطي 
مقعد واحد (01) - الوطنية « أ» 
مقعد واحد (01) - جبهة التغيري 

ثالثا : تعاد صياغة القامئة االسمية للمنتخبني كام يأيت :
• قامئة حزب جبهة التحرير الوطني : ثالثة   (3) مقاعد

-1 جعدي املنور
-2  محساس يحي
-3 عثامين سليمة 

قامئة جبهة القوى االشرتاكية :   3 مقاعد  •
1 – لعسكري عيل

2 – بن عامر بلقاسم
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3 – احدادن نادية 
قامئة التجمع الوطني الدميقراطي :     مقعدان (02)  •

1 – جنايت عبد الكريم
2 – مخرف صليحة 

•   قامئة الوطنية « أ « :       مقعد واحد (01)
1 – بوزاد حسان

•   قامئة جبهة التغيري :       مقعد واحد (01)
1 – عبد العزيز منصور

رابعــا : يبلــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي، و إىل وزيــر الداخليــة والجامعــات 
املحليــة، وإىل كل مــن الطاعــن و املطعــون ضــده.

خامسا : ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 1و2 و3 رجــب عــام 1433 املوافــق 

22، 23 و24 مايــو ســنة 2012. 
رئيس املجلس الدستوري

  الطيب بلعيز 
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قـرار رقم 10 /ق.م د /12 مؤرخ يف 3 رجب عام 1433 املوافق 24 مايو سنة 2012
إن املجلس الدستوري، 

-  بناء عىل الدستور، السيام املادة 163 (الفقرة 2) منه، 
- و مبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12  ينايــر ســنة 

2012 املتعلــق بنظــام االنتخابــات، الســيام املــادة 166 منه، 
ــر  ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ــر ع ــؤرخ يف 18 صف ــم 03-12 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - و مبقت
ســنة 2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام 

ــه،  ــان 2 (الفقــرة 2) و 3 من املادت
- و مبقتــىض األمــر رقــم 01-12 املــؤرخ يف 20 ربيــع األول عــام 1433 املوافــق 13 فربايــر ســنة 2012 

املحــدد للدوائــر االنتخابيــة و عــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملان، 
ــنة 2012،  ــل س ــق 16  أبري ــام 1433 املوافـ ــامدي األوىل ع ــؤرخ يف 24 ج ــام امل ــىض النظ - و مبقت

ــتوري،   ــس الدس ــل املجل ــد عم ــدد لقواع املح
-  و مبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/ 12 املــؤرخ يف 23 جــامدى الثانيــة عــام 
ــعبي  ــس الش ــاء املجل ــاب أعض ــج انتخ ــن نتائ ــنة 2012 و املتضم ــو س ــق 15 ماي 1433 املوافـ

ــي ،  الوطن
 - وبعــد اإلطــالع عــىل عريـــضة الطعــن املودعــة لــدى كتابة ضبــط املجلس الدســتوري بتـــاريخ 16 
مايــو ســنة 2012 تحــت رقــم 107، مــن طــرف األســتاذة املحاميــة محيــوت نــورة باســم حــزب 
جبهــة القــوى االشــرتاكية و بتفويــض مــن ممثلــه، واملتعلقــة باالعــرتاض عــىل صحــة عمليــات 
التصويــت يف االنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت بتاريــخ 10 مايــو ســنة 2012  بالدائــرة 

االنتخابيــة بــرج بوعريــرج،
 - وبعد اإلطالع عىل مجموع أوراق ملف الطعن ،

- وبعد التحقيق ،   
 - وبعد االستامع إىل العضو املقرر يف تالوة تقريره ، 

  - وبعد املداولة ،  
يف الشكل :

اعتبارا أن الطعن استوىف األشكال القانونية. 
يف املوضوع:

- اعتبــارا أن الطاعــن مبوجــب عريضتــه يعــرتض عــىل نتائــج االنتخابــات الترشيعيــة عــىل مســتوى 
الدائــرة االنتخابيــة بــرج بوعريــرج، ويلتمــس إلغــاء محــارض الفــرز والنتائــج املرتتبــة عنهــا يف 
هــذه الدائــرة االنتخابيــة و التصــدي لهــا مــن جديــد بإعــادة فــرز األصــوات و إعــادة صياغــة 
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محــارض جميــع مراكــز التصويــت للدائــرة االنتخابيــة املعنيــة،
ــازع  ــه و ملتطلبــات التحقيــق، تــم إحضــار صناديــق اقــرتاع مكاتــب التصويــت املتن ــارا أن - واعتب

فيهــا وكــذا  محــارض فــرز األصــوات التابعــة لهــا،
ــدي  ــاء البل ــارض اإلحص ــا مبح ــوات ومقارنته ــرز األص ــارض ف ــة مح ــد مراجع ــه و بع ــارا أن - واعتب
لألصــوات ومحــرض تركيــز نتائــج التصويــت للدائــرة االنتخابيــة املعنيــة، تبــني للمجلــس 
ــة  ــل قامئ ــا يجع ــا مب ــرب عنه ــوات املع ــع األص ــة يف توزي ــاء مادي ــود أخط ــال وج ــتوري فع الدس
الطاعــن، بعــد تصحيحهــا، تتجــاوز عتبــة 5% مــن األصــوات املعــرب عنهــا والبالغــة 8496 صوتــا 
املقصيــة للقوائــم، إذ اتضــح أنــه تحصــل عــىل 15014 صوتــا بــدال مــن 2744 و بذلــك تصبــح 

ــه مؤسســا، ــل طعن ــام يجع ــد م ــع املقاع ــة لتوزي ــه  مؤهل قامئت
ــا  ــص يف فقرته ــات تن ــق بنظــام االنتخاب ــون العضــوي املتعل ــن القان ــادة 166 م ــارا أن امل -  واعتب
الثالثــة عــىل أنــه إذا تبــني  للمجلــس الدســتوري أن الطعــن يســتند إىل أســاس فإنــه ميكنــه أن 
يصــدر قــرارا معلــال إمــا بإلغــاء االنتخــاب املتنــازع فيــه أو بإعــادة صياغــة محــرض النتائــج و 

إعــالن املرتشــح املنتخــب قانونــا،
- و اعتبــارا أنــه تبــني كذلــك وجــود أخطــاء يف عــدد األصــوات املمنوحــة لبعــض القوائــم األخــرى 
إىل جانــب الخطــأ املالحــظ بخصــوص قامئــة الحــزب الطاعــن مــام يتعــني معــه تصحيــح هــذه 

األخطــاء عــىل النحــو األيت:
-1 حزب جبهة التحرير الوطني
 24120 صوتا بدال من 36390 صوتا.

-2 القامئة  الحرة «ز»
تحصلت فعال عىل 12380 صوتا. 

-3 حزب جبهة القوى اإلشرتاكية
 15014 صوتا بدال من  2744 صوتا.

ــة  ــد املخصص ــدد املقاع ــم و إىل ع ــذه القوائ ــوات ه ــوع أص ــر إىل مجم ــه و بالنظ ــارا أن - و اعتب
للدائــرة االنتخابيــة املعنيــة و البالــغ عددهــا مثانيــة (08) مقاعــد فــإن املعامــل االنتخــايب يرتفــع 

إىل 6439 صوتــا و عــىل ضــوء ذلــك يتــم توزيــع املقاعــد كاآليت:
* التوزيع األويل :
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ــرة  ــغلها بالدائ ــوب ش ــة (08) املطل ــني الثامني ــن ب ــة م ــد موزع ــتة (06) مقاع ــاوي س ــاّم يس  م
ــة،  ــة املعني االنتخابي

ــودان إىل  ــني يع ــن (02) الباقي ــإن املقعدي ــوى ف ــي األق ــدة الباق ــق قاع ــه و بتطبي ــارا أن - و اعتب
ــب، ــب الرتتي ــي حس ــر الوطن ــة التحري ــرة «ز» و جبه ــة الح القامئ

و بالنتيجة يكون التوزيع النهايئ كاأليت:
* التوزيع النهايئ : 

أربعة  (04) مقاعد -1  حزب جبهة التحرير الوطني: 
مقعدان (02) -2 حزب جبهة القوى االشرتاكية : 
مقعدان (02) -3 القامئة الحرة «ز» : 

لهذه األسباب :
يقـرر ما يأيت :

يف الشكل : 
- قبول الطعن.

يف املوضوع:
- قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة:

أوال : تصحيــح نتائــج االنتخابــات الترشيعيــة للدائــرة االنتخابيــة بــرج بوعريــرج الــواردة يف إعــالن 
املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/12 املــؤرخ يف 23 جــامدى الثانيــة عــام 1433 املوافــق 15 مايــو 

ســنة 2012 و املتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي عــىل النحــو األيت: 
حزب جبهة التحرير الوطني:  أربعة (04) مقاعد

- بن حامدي موىس
- ديسة أمحمد

- فرشيش نعيمة 
- زبريي عبد العزيز

حزب جبهة القوى االشرتاكية : مقعدان (02)
- عباس عبد الحميد

- فاطمي صربية
القامئة الحرة «ز» : مقعدان (02)

- حاموي عز الدين املدعو قادة 
- الروسان حيزية
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ثانيــا: يبلــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي، وإىل وزيــر الداخليــة  و الجامعــات 
املحليــة،  و إىل كل مــن الطاعــن و املطعــون ضــده.

ثالثا : ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 
ــام 1433  ــب ع ــخ 1 و 2 و3 رج ــدة بتاري ــاته املنعق ــتوري يف جلس ــس الدس ــداول املجل ــذا ت به

املوافــق  22 و 23 و24 مايــو ســنة 2012.
رئيس املجلس الدستوري

  الطيب بلعيز 
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قـرار رقم 11 /ق.م د /12 مؤرخ يف 3 رجب عام 1433 املوافق 24 مايو سنة 2012
إن املجلس الدستوري، 

-   بناء عىل الدستور، السيام املادة 163 (الفقرة 2) منه، 
- و مبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12  ينايــر ســنة 

2012 املتعلــق بنظــام االنتخابات، الســيام املــادة 166 منه، 
- و مبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام املادتــان 

2 (الفقــرة 2) و 3 منــه، 
- و مبقتــىض األمــر رقــم 01-12 املــؤرخ يف 20 ربيــع األول عــام 1433 املوافــق 13 فربايــر ســنة 2012 

املحــدد للدوائــر االنتخابيــة و عــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملــان، 
- و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 24 جــامدي األوىل عــام 1433 املوافـــق 16  أبريــل ســنة 2012، املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري،  
-  و مبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/ 12 املــؤرخ يف 23 جــامدى الثانيــة عــام 1433 

املوافـــق 15 مايــو ســنة 2012 و املتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلس الشــعبي الوطني ، 
-   وبعــد اإلطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري بتاريــخ 17 
مايــو ســنة 2012 املســجلة تحــت رقــم 125، مــن طــرف املرتشــح حجــرية خليفــة متصــدر قامئــة 
ــات  ــت يف االنتخاب ــات التصوي ــة واملتعلقــة باالعــرتاض عــىل صحــة عملي ــة والتنمي ــة العدال جبه

الترشيعيــة التــي جــرت بتاريــخ 10 مايــو ســنة 2012 بالدائــرة االنتخابيــة ميلــة،
- وبعد اإلطالع عىل مجموع أوراق ملف الطعن،

- وبعد التحقيق،
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر يف تالوة تقريره ،

- وبعد املداولة،
يف الشكل

اعتبارا أن الطعن استوىف األشكال القانونية
يف املوضوع 

- اعتبارا أن الطاعن يثري يف عريضته ثالثة أوجه:
- الوجــه األول : وفيــه يدعــي الطاعــن أنــه حــرم يف محــرض تركيــز نتائــج التصويــت مــن العديــد مــن 
األصــوات خاصــة يف بلديــات زارزة وفرجيــوة وميلــة، وأن األرقــام التــي اعتمــدت يف محــرض تركيــز 

نتائــج التصويــت ليســت هــي األرقــام التــي تحصــل عليهــا فعليا،
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- الوجــه الثــاين : أن هنــاك شــكاوى ومالحظــات حــول ســري العمليــة االنتخابيــة يف بعــض مكاتــب 
ــيدي  ــد وس ــي والرواش ــالح دراج ــة وبوص ــرارم قوق ــد والق ــلغوم العي ــات ش ــت يف بلدي التصوي

مــروان وأحمــد راشــدي، وعليــه يلتمــس إلغــاء نتائــج املكاتــب املطعــون فيهــا،
- الوجــه الثالــث: أن هنــاك خروقــات حدثــت يــوم االقــرتاع عــىل مســتوى بلديــات ميلــة وتاجنانت 
وأحمــد راشــدي، وبالتــايل يلتمــس الطاعــن يف عريضتــه إعــادة الحســاب والتدقيــق يف األصــوات 
التــي تحصــل عليهــا فعليــا، األمــر الــذي يــؤدي بالطاعــن إىل تجــاوز عتبــة 5  %مــن األصــوات 

املعــرب عنهــا ومــن ثــم تأهيلــه لتوزيــع املقاعــد مــع القوائــم الفائــزة،
عن الوجه األول والثالث معا لتكاملهام دون الحاجة للنظر يف الوجه الثاين:

- اعتبــارا أنــه وللوقــوف عــىل حقيقــة األوضــاع، فــإن املجلــس الدســتوري بعــد مراجعــة مختلــف 
املحــارض واألوراق املرفقــة تبــنّي لــه فعــال وجــود أخطــاء ماديــة يف توزيــع األصــوات املعــرب عنهــا 
مــام يجعــل الطاعــن، بعــد تصحيحهــا، يتجــاوز عتبــة %5 مــن األصــوات املعــرب عنهــا والبالغــة 
ــن 8621 ،  ــدال م ــا ب ــىل 8923 صوت ــل ع ــه تحص ــح أن ــم، إذ اتض ــة للقوائ ــا املقصي 8914 صوت

وبذلــك تصبــح قامئتــه مؤهلــة لتوزيــع املقاعــد مــام يجعــل طعنــه مؤسســا،
ــا  ــص يف فقرته ــات تن ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــن القان ــادة 166 م ــارا أن امل - واعتب
الثالثــة عــىل أنــه إذا تبــنّي أن الطعــن يســتند إىل أســاس ميكــن املجلــس الدســتوري أن يصــدر 
ــد  ــج املع ــرض النتائ ــة مح ــادة صياغ ــه أو بإع ــازع في ــاب املتن ــاء االنتخ ــا بإلغ ــال إم ــرارا معل ق

ــا، ــالن املرتشــح املنتخــب قانون وإع
- واعتبــارا أنــه تبــنّي كذلــك وجــود أخطــاء يف عــدد األصــوات املمنوحــة لبعــض القوائــم األخــرى إىل 
جانــب الخطــأ املالحــظ بخصــوص قامئــة الحــزب الطاعــن، مــام يتعــني تصحيــح هــذه األخطــاء 

عــىل النحــو التــايل:
23967 بدال من  23867 صوتا  1 – قامئة التجمع الوطني الدميقراطي: 

بدال من  21985  صوتا  2 – قامئة حزب جبهة التحرير الوطني: 
2 2 0 8 5

(بدون تغيري)        11426 صوتا  3 – قامئة حركة املواطنني األحرار: 
10783 بدال من  10681 صوتا  4 – قامئة عهد 54 : 

(بدون تغيري)  9739 صوتا  5 – قامئة تكتل الجزائر الخرضاء: 
  8621 بدال من  8923 صوتا  6 – قامئة جبهة العدالة والتنمية: 

- واعتبــارا أنــه وبالنظــر إىل مجمــوع أصــوات هــذه القوائــم وإىل عــدد املقاعــد املخصصــة للدائــرة 
االنتخابيــة املعنيــة والبالــغ عــرشة (10) مقاعــد، فــإن املعامــل االنتخــايب يرتفــع إىل 8662 صوتــا، 

وعــىل ضــوء ذلــك يتــم توزيــع املقاعــد كاآليت: 
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* التوزيع األويل:

ــرة  ــغلها يف الدائ ــوب ش ــرشة (10) املطل ــني الع ــن ب ــة م ــد موزع ــة (08) مقاع ــاوي مثاني ــام يس م
االنتخابيــة املعنيــة، وبتطبيــق قاعــدة الباقــي األقــوى فــإن املقعديــن (02)الباقيــني  يعــودان إىل كل 
مــن حــزب التجمــع الوطنــي الدميقراطــي وحــزب جبهــة التحريــر الوطنــي حســب الرتتيــب، علــام 
ــع املقاعــد، فــإن عــدد  ــة لتوزي ــة والتنمي ــل قامئــة جبهــة العدال ــح وتأهي ــل هــذا التصحي ــه قب أن
املقاعــد التــي شــملها التوزيــع األويل كانــت ســبعة (07) مقاعــد، وتحّصــل عــىل املقاعــد الثالثــة ( 
(03املتبقيــة بتطبيــق قاعــدة الباقــي األقــوى كل مــن التجمــع الوطنــي الدميقراطــي وحــزب جبهــة 

التحريــر الوطنــي وحركــة املواطنــني األحــرار حســب الرتتيــب،
وبالنتيجة يكون التوزيع النهايئ كاأليت:

* التوزيع النهايئ :
ثالثة (03) مقاعد - التجمع الوطني الدميقراطي 
ثالثة (03) مقاعد - حزب جبهة التحرير الوطني 
مقعد واحد (01) - حركة املواطنني األحرار 
مقعد واحد (01) - عهد 54 
مقعد واحد (01) - تكتل الجزائر الخرضاء 
مقعد واحد (01) - جبهة العدالة والتنمية 

لهذه األسباب
يقرر ما يأيت :

يف الشكل
- قبول الطعن

يف املوضوع 
- قبول الطعن موضوعا وبالنتيجة:
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أوال : تصحيــح نتائــج االنتخابــات الترشيعيــة للدائــرة االنتخابيــة ميلــة الــواردة يف إعــالن املجلــس 
ــو ســنة  ــة عــام 1433 املوافــق 15 ماي الدســتوري رقــم 01/إ.م د/12 املــؤرخ يف 23 جــامدى الثاني

2012، املتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي كاآليت:
1 – قامئة حزب جبهة التحرير الوطني :  ثالثة (03) مقاعد

- بوملعيز كامل
- بلعطار محمد
- بوغرارة آمال

2– قامئة التجمع الوطني الدميقراطي :  ثالثة )03( مقاعد
- طوريش بوجمعة

- بورواق عبد الحميد
- لبيض نورة

3 – قامئة حركة املواطنني األحرار:  مقعد واحد (01)
- زغاد حبيب

4 – قامئة عهد 54 :  مقعد واحد (01)
- مغواش عبد الرزاق 

5 – قامئة تكتل الجزائر الخرضاء :  مقعد واحد (01)
- بوشاش الهاين

6 – قامئة جبهة العدالة والتنمية : مقعد واحد (01)
- حجرية خليفة

ثانيــا : يبلــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي، وإىل وزيــر الداخليــة والجامعــات 
املحليــة، وإىل كل مــن الطاعــن واملطعــون ضــده.

ثالثا : ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 1و2 و3 رجــب عــام 1433 املوافــق 

22و23 و24 مايــو ســنة 2012.
رئيس املجلس الدستوري

  الطيب بلعيز 
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قـرار رقم 12 /ق.م د /12 مؤرخ يف 3 رجب عام 1433 املوافق 24 مايو سنة 2012
إن املجلس الدستوري، 

-  بناء عىل الدستور، السيام املادة 163 (الفقرة 2) منه، 
- و مبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12  ينايــر ســنة 

2012 املتعلــق بنظــام االنتخابــات، الســيام املــادة 166 منــه، 
- و مبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام املادتــان 

2 (الفقــرة 2) و 3 منــه، 
- و مبقتــىض األمــر رقــم 01-12 املــؤرخ يف 20 ربيــع األول عــام 1433 املوافــق 13 فربايــر ســنة 2012 

املحــدد للدوائــر االنتخابيــة و عــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملــان، 
- و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 24 جــامدي األوىل عــام 1433 املوافـــق 16  أبريــل ســنة 2012، املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري،  
-  و مبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/ 12 املــؤرخ يف 23 جــامدى الثانيــة عــام 1433 

املوافـــق 15 مايــو ســنة 2012 و املتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلس الشــعبي الوطني ، 
ــخ  ــة ضبــط املجلــس الدســتوري بتاري ــدى كتاب - و بعــد االطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة ل
17 مايــو ســنة 2012 املســجلة تحــت رقــم 136 ، مــن طــرف األســتاذين ســكر حســان  و ملعينــي 
ــق  ــه  و املتعل ــض مــن ممثل ــر الخــرضاء و بتفوي ــل الجزائ ــة املحامــني»، بإســم تكت لطفــي «رشك
باالعــرتاض عــىل صحــة عمليــات التصويــت يف االنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت بتاريــخ 10 مايو 

ســنة 2012  بالدائــرة االنتخابيــة الجلفــة،
- و بعد االطالع عىل مجموع أوراق ملف الطعن ، 

- و بعد التحقيق ،
- و بعد االستامع إىل العضو املقرر يف تالوة تقريره ،

- و بعد املداولة ،
يف الشكل :

اعتبارا أن الطعن استوىف األشكال القانونية، 
يف املوضوع :

اعتبــارا أن الطاعــن ينــازع يف محــارض الفــرز و النتائــج املرتتبــة عنهــا و ذلــك بعــد رسد جملــة مــن 
املخالفــات و تجــاوزات عديــدة يف مكاتــب االقــرتاع أثنــاء عمليــة االنتخــاب، ترتــب عنهــا حســبه رضر 

بالقامئــة التابعــة لــه، 



341

سنة 2012

- واعتبــارا أنــه و للوقــوف عــىل حقيقــة األوضــاع فــإن املجلــس الدســتوري بعــد مراجعــة مختلــف 
املحــارض و األوراق املرفقــة تبــني لــه فعــال وجــود أخطــاء ماديــة يف توزيــع األصــوات املعــرب عنهــا 
مبــا يجعــل الطاعــن، بعــد تصحيحهــا، يتجــاوز عتبــة %5 من األصــوات املعرب عنهــا و البالغــة 8332  
صوتــا املقصيــة للقوائــم ، إذ اتضــح أنــه تحصــل عــىل 10225 صــوٍت  بــدال مــن 7593 و بذلــك 

تصبــح قامئتــه مؤهلــة لتوزيــع املقاعــد مــام يجعــل طعنــه مؤسســا، 
- و اعتبــارا أن املــادة 166 مــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات تنــص يف فقرتهــا الثالثــة 
عــىل أنــه إذا تبــني أن الطعــن يســتند إىل أســاس ميكــن املجلــس الدســتوري أن يصــدر قــرارا معلــال 
إمــا بإلغــاء االنتخــاب املتنــازع فيــه أو بإعــادة  صياغــة محــرض النتائــج املعــد و إعــالن املرتشــح 

ــب قانونا،  املنتخ
- و اعتبــارا أنــه تبــني كذلــك وجــود أخطــاء يف عــدد األصــوات املمنوحــة لبعــض القوائــم األخــرى إىل 
جانــب الخطــأ املالحــظ بخصــوص قامئــة الحــزب الطاعــن مــام يتعــني معه تصحيــح هــذه األخطاء 

عــىل النحــو التــايل : 
27648 بدال من  26332 صوتا  قامئة حزب التجمع الوطني الدميقراطي : 
25305 بدال من  23989 صوتا  قامئة حزب جبهة التحرير الوطني : 
  7593 بدال من  10225 صوتا  قامئة تكتل الجزائر الخرضاء       : 

ــم الثــالث و إىل عــدد املقاعــد  ــه و بالنظــر إىل مجمــوع عــدد أصــوات هــذه القوائ ــارا أن - واعتب
املخصصــة للدائــرة االنتخابيــة املعنيــة و البالــغ أربعــة عــرش (14) فــإن املعامــل االنتخــايب يرتفع 

إىل 4324 صوتــا و عــىل ضــوء ذلــك يتــم توزيــع املقاعــد كاآليت:
* التوزيع األويل :

مــام يســاوي ثالثــة عــرش (13) مقعــدا مــن بــني األربعــة عــرش (14) املطلــوب شــغلها بالدائــرة 
االنتخابيــة املعنيــة، 

- و اعتبــارا أنــه و بتطبيــق قاعــدة  الباقــي األقــوى فــإن املقعــد الباقــي يعــود إىل حــزب جبهــة 
التحريــر الوطنــي و بالنتيجــة يكــون التوزيــع النهــايئ كالتــايل: 

* التوزيع  النهايئ : 
ستة (06) مقاعد حزب التجمع الوطني الدميقراطي 
ستة (06) مقاعد  حزب جبهة التحرير الوطني 
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مقعدان (02)  تكتل الجزائر الخرضاء 
لهذه األسباب

 يقـرر ما يأيت :
يف الشكـل : 

- قبول الطعن.
يف املوضوع :

قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة:
أوال : تصحيــح محــرض النتائــج للدائــرة االنتخابيــة الجلفــة الــواردة يف إعــالن املجلــس الدســتوري 
ــنة 2012،  ــو س ــق 15 ماي ــام 1433 املوافـ ــة ع ــامدى الثاني ــؤرخ يف 23 ج ــم 01 /إ.م د/ 12 امل رق

ــي عــىل النحــو األيت: ــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطن املتضمــن نتائ
-1قامئة التجمع الوطني الدميقراطي:  ستة (06) مقاعد

-1رحامين رشيف
-2شويحة زينب
-3دركوش بلخري

-4سالت محمد الطيب
-5عبيدات عمر
-6برمان سعاد 

-2 قامئة حزب جبهة التحرير الوطني:  ستة (06) مقاعد
-1 الهادي سامعني

-2 قاسم طاهر
-3بن ساعد إلهام

-4 كحيلش مصطفى
-5 سبع بولرباح

-6 بن حدو فاطمة الزهرة 
3 –قامئة تكتل الجزائر الخرضاء: مقعدان(02)

-1 حامد محفوظ
-2 خالدي خرية

ثانيــا : يبلــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي، و إىل وزيــر الداخليــة و الجامعــات 
املحليــة و إىل كل مــن الطاعــن و املطعــون ضــده . 
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ثالثا : ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 
ــام 1433  ــب ع ــخ 1 و 2، و3 رج ــدة بتاري ــاته املنعق ــتوري يف جلس ــس الدس ــداول املجل ــذا ت به

ــنة 2012. ــو س ــق 22 و 23 و 24 ماي املوافـ
رئيس املجلس الدستوري

  الطيب بلعيز 
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قـرار رقم 13 /ق.م د /12 مؤرخ يف 3 رجب عام 1433 املوافق 24 مايو سنة 2012
إن املجلس الدستوري، 

-  بناء عىل الدستور، السيام املادة 163 (الفقرة 2) منه، 
- و مبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12  ينايــر ســنة 

2012 املتعلــق بنظــام االنتخابــات، الســيام املــادة 166 منه، 
ــر  ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ــر ع ــؤرخ يف 18 صف ــم 03-12 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - و مبقت
ســنة 2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام 

ــه،  ــان 2 (الفقــرة 2) و 3 من املادت
- و مبقتــىض األمــر رقــم 01-12 املــؤرخ يف 20 ربيــع األول عــام 1433 املوافــق 13 فربايــر ســنة 2012 

املحــدد للدوائــر االنتخابيــة و عــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملــان، 
- و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 24 جــامدي األوىل عــام 1433 املوافـــق 16  أبريــل ســنة 2012، املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري،  
-  و مبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/ 12 املــؤرخ يف 23 جــامدى الثانيــة عــام 1433 

املوافـــق 15 مايــو ســنة 2012 و املتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلس الشــعبي الوطني ، 
- وبعــد اإلطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري بتاريــخ 
ــو ســنة 2012 املســجلة تحــت رقــم 137 مــن طــرف املرتشــحة بوخــاري خــرية زوجــة  17 ماي
درار، متصــدرة قامئــة حــزب العــامل والتــي تعــرتض مبوجبهــا عــىل صحــة النتائــج يف االنتخابــات 

الترشيعيــة التــي جــرت بتاريــخ 10 مايــو ســنة 2012 بالدائــرة االنتخابيــة مســتغانم،
- وبعد اإلطالع عىل مجموع أوراق ملف الطعن،

- وبعد التحقيق،
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر يف تالوة تقريره،

- وبعد املداولة،
يف الشكل :

اعتبارا أن الطعن استوىف األشكال القانونية. 
يف املوضوع :

- اعتبــارا أن الطاعنــة تعــرتض مبوجــب عريضتهــا عــىل نتائــج االنتخابــات الترشيعيــة عــىل مســتوى 
الدائــرة االنتخابيــة مســتغانم، بدعــوى أن عــدد األصــوات الــذي منــح لقامئــة حــزب العــامل غــري 
مطابــق ملجمــوع األصــوات املدّونــة يف محــارض اإلحصــاء لــكل البلديــات، وعليــه تلتمــس إعــادة 

صياغــة محــرض تركيــز نتائــج التصويــت املعــد مــن طــرف اللجنــة االنتخابيــة الوالئيــة، 
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ــدي  ــا مبحــارض اإلحصــاء البل ــرز ومقارنته ــت فعــال بعــد مراجعــة محــارض الف ــه ثب ــارا أن - واعتب
ومحــرض تركيــز النتائــج للدائــرة االنتخابيــة مســتغانم، أن عــدد األصــوات التــي حصلــت عليهــا 
قامئــة حــزب العــامل هــو 8480 صوتــا بــدال مــن 7484 مبــا يتجــاوز عتبــة %5 مــن األصــوات 
ــا لتوزيــع  ــا املقصيــة للقوائــم، فتصبــح القامئــة مؤهلــة قانون املعــرب عنهــا والبالغــة 8467 صوت

املقاعــد مــام يجعــل الطعــن مؤسســا، 
ــا  ــص يف فقرته ــات تن ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــن القان ــادة 166 م ــارا أن امل - واعتب
الثالثــة أنــه إذا تبــني للمجلــس الدســتوري أن الطعــن يســتند إىل أســاس فإنــه ميكنــه أن يصــدر 
ــّد  ــج املع ــرض النتائ ــة مح ــادة صياغ ــه أو بإع ــازع في ــاب املتن ــاء االنتخ ــا بإلغ ــال إم ــرارا معل ق

ــا،  وإعــالن املرتشــح املنتخــب قانون
- واعتبــارا أنــه تبــني كذلــك وجــود أخطــاء يف عــدد األصــوات املمنوحــة لبعــض القوائــم األخــرى 
إىل جانــب الخطــأ املالحــظ بخصــوص القامئــة املنتميــة إليهــا الطاعنــة مــام يتعــني تصحيــح هــذه 

األخطــاء عــىل النحــو التــايل:  
16601   صوتا  قامئة حزب جبهة التحرير الوطني : 
12540   صوتا  قامئة حزب التجمع الوطني الدميقراطي : 
8480     صوتا  قامئة حزب العامل : 

ــدد  ــغ 37621 وإىل ع ــم والبال ــذه القوائ ــوات ه ــدد أص ــوع ع ــر إىل مجم ــه وبالنظ ــارا أن - واعتب
ــإن املعامــل االنتخــايب يرتفــع إىل  ــغ تســعة (09)، ف ــة والبال ــرة االنتخابي املقاعــد املخصصــة للدائ

ــد كاآليت :  ــع املقاع ــم توزي ــك يت ــا، وعــىل ضــوء ذل 4180 صوت
* التوزيع األويل:

- قامئة حزب جبهة التحرير الوطني:    ثالثة (03) مقاعد. 
مبجموع األصوات : 16601 وباقي األصوات : 4061

- قامئة حزب التجمع الوطني الدميقراطي:  ثالثة (03) مقاعد. 
مبجموع األصوات : 12540 وباقي األصوات : 00

- قامئة حزب العامل :   مقعدان (02). 
مبجموع األصوات : 8480 وباقي األصوات : 120

ــرة  ــوب شــغلها يف الدائ ــني التســعة (09) املطل ــن ب ــة م ــد موزع ــة (08) مقاع ــام يســاوي مثاني م
ــة،  ــة املعني االنتخابي

ــي إىل قامئــة   ــد (01) الباق ــوى يعــود املقعــد الوحي ــي األق ــق قاعــدة الباق ــه وبتطبي ــارا أن - واعتب
ــي،  ــر الوطن ــة التحري حــزب جبه
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و بالنتيجة فإن التوزيع النهايئ يكون كالتايل:
* التوزيع النهايئ :

أربعة (04) مقاعد  - حزب جبهة التحرير الوطني : 
ثالثة (03) مقاعد  - حزب التجمع الوطني الدميقراطي : 
مقعدان    (02)  - حزب العمــال : 

لهذه األسباب
يقرر ما ييل :

يف الشكل :
- قبول الطعن.

يف املوضوع :
- قبول الطعن موضوعا وبالنتيجة :

ــالن  ــواردة يف إع ــتغانم ال ــة مس ــرة االنتخابي ــة للدائ ــات الترشيعي ــج االنتخاب ــح نتائ أوال : تصحي
املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/12 املــؤرخ يف 23 جــامدى الثانيــة عــام 1433 املوافــق 15 مايــو 

ســنة 2012 واملتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي عــىل النحــو التــايل :
حزب جبهة التحرير الوطني : أربعة (04) مقاعد 

       - بن دحامن حميدي
       - شيبان الرشيف
       - عامر خميستي

       - محيوس فاطمة 
حزب التجمع الوطني الدميقراطي : ثالثة (03) مقاعد 

       - قاسم العيد محمد
       - زيار عكاشة

       - مسكيني فتيحة 
حزب العامل : مقعدان (02)

       - بوخاري خرية زوجة درار
       - فورلو حبيب 

ثانيــا : يبلــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي، وإىل وزيــر الداخليــة والجامعــات 
املحليــة و إىل كل مــن الطاعــن واملطعــون ضــده.
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ثالثا : ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.       
ــام 1433  ــب ع ــخ 1 و 2 و3 رج ــدة بتاري ــاته املنعق ــتوري يف جلس ــس الدس ــداول املجل ــذا ت به

املوافــق 22 و 23 و24 مايــو ســنة 2012.
رئيس املجلس الدستوري

  الطيب بلعيز 
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قـرار رقم 14 /ق.م د /12 مؤرخ يف 3 رجب عام 1433 املوافق 24 مايو سنة 2012
إن املجلس الدستوري، 

-  بناء عىل الدستور، السيام املادة 163 (الفقرة 2) منه، 
- و مبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12  ينايــر ســنة 

2012 املتعلــق بنظــام االنتخابــات، الســيام املــادة 166 منه، 
ــر  ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ــر ع ــؤرخ يف 18 صف ــم 03-12 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - و مبقت
ســنة 2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام 

ــه،  ــان 2 (الفقــرة 2) و 3 من املادت
- و مبقتــىض األمــر رقــم 01-12 املــؤرخ يف 20 ربيــع األول عــام 1433 املوافــق 13 فربايــر ســنة 2012 

املحــدد للدوائــر االنتخابيــة و عــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملان، 
ــنة 2012،  ــل س ــق 16  أبري ــام 1433 املوافـ ــامدي األوىل ع ــؤرخ يف 24 ج ــام امل ــىض النظ - و مبقت

ــتوري،   ــس الدس ــل املجل ــد عم ــدد لقواع املح
-  و مبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/ 12 املــؤرخ يف 23 جــامدى الثانيــة عــام 
ــعبي  ــس الش ــاء املجل ــاب أعض ــج انتخ ــن نتائ ــنة 2012 و املتضم ــو س ــق 15 ماي 1433 املوافـ

ــي ،  الوطن
 - وبعــد اإلطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري  بتاريــخ  
16 مايــو ســنة 2012 تحــت رقــم 152، مــن طــرف املرتشــح  قوادريــة اســامعني متصــدر قامئــة 
حــزب العــامل، واملتعلقــة باالعــرتاض عــىل صحــة عمليــات التصـــويت يف االنتخابــات الترشيعيــة 

التــي جــرت بتاريــخ 10 مايــو ســنة 2012 بالدائــرة االنتخابيــة قاملــة، 
- وبعد اإلطالع عىل مجموع أوراق ملف الطعن،

- وبعد إشعار املطعون ضدهم، 
- وبعد اإلطالع عىل املالحظات الكتابية للمطعون ضدهم،

- وبعد التحقيق ،   
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر يف تالوة تقريره ، 

- وبعد املداولة ،  
يف الشكل :

اعتبارا أن الطعن استوىف األشكال القانونية.  
يف املوضوع:

- اعتبــارا أن الطاعــن مبوجــب عريضتــه يعــرتض عــىل نتائــج االنتخابــات الترشيعيــة عــىل مســتوى 
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ــة قاملــة بدعــوى أن محــارض الفــرز و محــارض اإلحصــاء البلــدي لألصــوات و  ــرة االنتخابي الدائ
محــرض تركيــز نتائــج التصويــت باطلــة بســبب عــدم صحــة عــدد األصــوات املعــرب عنهــا ولذلــك 
يلتمــس إلغــاء االنتخابــات املتنــازع فيهــا موضــوع محــارض فــرز األصــوات و إعــالن املرتشــحني 

املنتخبــني قانونــا، 
- واعتبــارا أنـّـه وملتطلبــات التحقيــق تــّم إحضــار صناديــق اقــرتاع مكاتــب التصويــت املتنــازع فيهــا 

وكــذا محــارض فــرز األصــوات التابعــة لهــا،
ــدي  ــارض اإلحصــاء البل ــا مبح ــرز األصــوات و مقارنته ــارض ف ــة مح ــد مراجع ــه و بع ــارا أنّ - واعتب
ــس الدســتوري فعــال وجــود أخطــاء  ــنّي للمجل ــت، تب ــج التصوي ــز نتائ لألصــوات ومحــرض تركي
ماديــة يف توزيــع األصــوات املعــرب عنهــا مبــا يجعــل الطاعــن، بعــد تصحيحهــا، يتجــاوز عتبــة 5 
%  مــن األصــوات املعــرب عنهــا والبالغــة 8793 صوتــا املقصيــة للقوائــم، إذ اتضــح أنــه تحصــل 
عــىل 9900 صوتــا بــدال مــن 4389 و بذلــك تصبــح قامئتــه مؤهلــة لتوزيــع املقاعــد مــام يجعــل 

طعنــه مؤسســا،
ــا  ــص يف فقرته ــات تن ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــن القان ــادة 166 م ــارا أن امل - واعتب
ــه ميكنــه أن  الثالثــة عــىل أنــه إذا تبــني للمجلــس الدســتوري أّن الطعــن يســتند إىل أســاس فإنّ
ــج  ــرض النتائ ــة مح ــادة صياغ ــه أو بإع ــازع في ــاب املتن ــاء االنتخ ــاّ بإلغ ــال إم ــرارا معل ــدر ق يص

ــا، ــالن املرتشــح املنتخــب قانون وإع
ــه تبــني كذلــك وجــود أخطــاء يف عــدد األصــوات املمنوحــة لبعــض القوائــم األخــرى  - واعتبــارا أنّ
إىل جانــب الخطــأ املالحــظ بخصــوص قامئــة الحــزب الطاعــن مــام يتعــني معــه تصحيــح هــذه 

األخطــاء عــىل النحــو التــايل : 
25575 صوتا. بدال من  20575  صوتا  1 - حزب جبهة التحرير الوطني 
19208 صوتا. بدال من  18697صوتا  2 - التجمع الوطني الدميقراطي 

تحصلت فعال عىل 9769 صوتا.  3 -  الحركة الوطنية لألمل 
4389 صوتا.  بدال من  9900 صوتا  4 - حزب العامل 

ــة  ــد املخصص ــدد املقاع ــم و إىل ع ــذه القوائ ــوات ه ــوع أص ــر إىل مجم ــه و بالنظ ــارا أن - واعتب
للدائــرة االنتخابيــة املعنيــة والبالــغ عددهــا ســتة (06) مقاعــد فــإّن املعامــل االنتخــايب يرتفــع 

ــد كاآليت: ــع املقاع ــم توزي ــك يت ــا وعــىل ضــوء ذل إىل 9823 صوت
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ــرة  ــغلها يف الدائ ــوب ش ــتة (06) املطل ــني الس ــن ب ــة م ــد موزع ــة (04) مقاع ــاوي أربع ــام يس م

ــة،                 ــة املعني االنتخابي
- و اعتبــارا أنــه و بتطبيــق قاعــدة الباقــي األقــوى فــإن املقعديــن (02) الباقيــني يعــودان حســب 
ترتيــب األصــوات املتبقيــة بعــد التوزيــع األويل إىل كل مــن الحركــة الوطنيــة لألمــل (9769) و 

حــزب التجمــع الوطنــي الدميقراطــي (8874) ،
و بالنتيجة يكون التوزيع النهايئ كالتايل: 

* التوزيع النهايئ:
مقعدان (02) -1 حزب جبهة التحرير الوطني: 
مقعدان (02) -2 التجمع الوطني الدميقراطي: 

مقعد واحد (01)  3 - حزب العامل: 
مقعد واحد (01) 4 - الحركة الوطنية لألمل: 

 لهذه األسباب:
 يقرر ما يأيت :

 يف الشكل :
- قبول الطعن. 

يف املوضوع
- قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة :

أوال: تصحيــح نتائــج االنتخابــات الترشيعيــة للدائــرة االنتخابيــة قاملــة الــواردة يف إعــالن املجلــس 
ــو ســنة  ــة عــام 1433 املوافــق 15 ماي الدســتوري رقــم 01/إ.م د/12 املــؤرخ يف 23 جــامدى الثاني

2012 و املتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي عــىل النحــو األيت:
حزب جبهة التحرير الوطني:  مقعدان (02) 

- بن الشيخ عيل
- عروال ليىل  
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التجمع الوطني الدميقراطي:  مقعدان (02)
- بونفلة حسان

- بوفلفل نصرية 
حزب العامل :  مقعد واحد (01) 

- قوادرية اسامعني
الحركة الوطنية لألمل:  مقعد واحد (01)

- بوسلبة صالح 
ثانيــا: يبلــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي، وإىل وزيــر الداخليــة  والجامعــات 

املحليــة، وإىل كل مــن الطاعــن و املطعــون ضدهــم.
ثالثا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

ــام 1433  ــب ع ــخ 1 و 2 و3 رج ــدة بتاري ــاته املنعق ــتوري يف جلس ــس الدس ــداول املجل ــذا ت به
املوافــق 22 و 23 و24 مايــو ســنة 2012.

رئيس املجلس الدستوري
  الطيب بلعيز 
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قـرار رقم 15 /ق.م د /12 مؤرخ يف 3 رجب عام 1433 املوافق 24 مايو سنة 2012
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور، السيام املادة 163 (الفقرة 2) منه، 
- و مبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12  ينايــر ســنة 

2012 املتعلــق بنظــام االنتخابــات، الســيام املــادة 166 منه، 
ــر  ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ــر ع ــؤرخ يف 18 صف ــم 03-12 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - و مبقت
ســنة 2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام 

ــه،  ــان 2 (الفقــرة 2) و 3 من املادت
- و مبقتــىض األمــر رقــم 01-12 املــؤرخ يف 20 ربيــع األول عــام 1433 املوافــق 13 فربايــر ســنة 2012 

املحــدد للدوائــر االنتخابيــة و عــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملان، 
ــنة 2012،  ــل س ــق 16  أبري ــام 1433 املوافـ ــامدي األوىل ع ــؤرخ يف 24 ج ــام امل ــىض النظ - و مبقت

ــتوري،   ــس الدس ــل املجل ــد عم ــدد لقواع املح
-  و مبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/ 12 املــؤرخ يف 23 جــامدى الثانيــة عــام 
ــعبي  ــس الش ــاء املجل ــاب أعض ــج انتخ ــن نتائ ــنة 2012 و املتضم ــو س ــق 15 ماي 1433 املوافـ

ــي ،  الوطن
- و بعــد اإلطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلس الدســتوري بتـــاريخ 17 
مايــو ســنة 2012 املســجلة تحــت رقــم 160 ، مــن طــرف املحامــي األســتاذ نبيــل بوعامــة باســم 
تكتــل الجزائــر الخــرضاء و بتفويــض منــه، واملتعلقــة باالعــرتاض عــىل صحــة عمليــات التصويــت 

يف االنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت بتاريــخ 10 مايوســنة 2012  بالدائــرة االنتخابيــة تبســة، 
- و بعد اإلطالع عىل مجموع أوراق ملف الطعن ،

- وبعد التحقيق،
- و بعد االستامع إىل العضو املقرر يف تالوة تقريره،

- و بعد املداولة،
يف الشكل

- اعتبارا  أن  الطعن أستوىف األشكال القانونية.
يف املوضوع 

- اعتبــارا أن الطاعــن يعــرتض مبوجــب عريضتــه عــىل نتائــج التصويــت للدائــرة االنتخابيــة تبســة 
ــز  ــرض تركي ــرز و مح ــارض الف ن يف مح ــا دوٍّ ــني م ــام ب ــل األرق ــأ يف نق ــع خط ــه وق ــوى أن ، بدع
النتائــج بحيــث أن مجمــوع األصــوات التــي حصلــت عليهــا  قامئــة  تكتــل الجزائــر  الخــرضاء 
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هــو 12359 صوتــا و ليــس 11559، و عليــه يلتمــس تصحيــح الخطــأ  و إعــادة  صياغــة محــرض 
تركيــز النتائــج،

- و اعتبــارا أنــه ثبــت بعــد مراجعــة محــارض الفــرز و مقارنتهــا مبحــارض اإلحصــاء البلــدي ومحــرض 
تركيــز النتائــج للدائــرة االنتخابيــة تبســـة، أنــه وقــع فعــال خطــأ يف نقــل عــدد  األصــوات التــي 
ــه  ــام  يدعي ــد ع ــو 13359 أي أزي ــذي ه ــرضاء ال ــر الخ ــل الجزائ ــة تكت ــا  قامئ ــت عليه حصل

الطاعــن ، مــام يســتوجب تصحيحــه ،
- و اعتبــارا أن  املــادة  166  مــن  القانــون العضــوي املتعلــق  بنظــام االنتخابــات  تنــص  يف فقرتهــا 
الثالثــة عــىل  أنــه إذا  تبــني  للمجلــس الدســتوري أن الطعــن يســتند إىل أســاس  فإنــه  ميكنــه أن 
يصــدر قــرارا معلــال  إمــا  بإلغــاء االنتخــاب املتنــازع فيــه أو بإعــادة   صياغــة  محــرض النتائــج  

املّعــد  و إعــالن  املرتشــح  املنتخــب  قانونــا ، 
- و اعتبارا أنه عىل أساس األرقام املصححة أعاله تتغري املعطيات عىل النحو األيت :

عــدد األصــوات املعــرب عنهــا بعــد اســتثناء األصــوات التــي حصلــت عليهــا القوائــم التــي مل  تصــل 
إىل  نســبة  5 % والبالغــة 9305 صوتــا املقصيــة للقوائــم هـــي : 

61110 عوض 59310 فيصبح بالتايل املعامل االنتخايب: 7638 بدال من 7413، 
- و اعتبــارا أنــه و عــىل أســاس هــذه األرقــام املصححــة يكــون توزيــع املقاعــد الثامنيــة (08) التــي 

تحتــوي عليهــا الدائــرة االنتخابيــة تبســـة بــني القوائــم الفائــزة عىل النحــو األيت:
األصوات التي حصلت عليها القوائم الفائزة :

35244  صوتا حزب  جبهة  التحرير الوطني : 
13359  صوتا تكتـل الجزائر  الخرضاء : 

12507  صوتا  حـزب التجمع الوطني الدميقراطي : 
و عليــه  يكــون  توزيـع  املقاعد  كاآليت  : 

* التوزيـع  األويل :
• قامئة  حزب  جبهة التحرير  الوطني  :  أربعة  (04) مقاعد.

مبجموع  األصوات   35244  و  باقي  األصوات   4692. 
• قامئة تكتل  الجزائر الخرضاء :  مقعد واحد  (01)

مبجموع  األصوات   13359  و باقي  األصوات   5721
•   قـامئة  التجمع الوطني الدميقراطي  :  مقعـد (01) واحد  

مبجموع األصوات   12507  و باقي  األصوات    4869.
ــرة  ــة (08) املطلــوب شــغلها يف الدائ مــام يســاوي ســتة  (06)  مقاعــد  موزعــة مــن بــني الثامني

ــة، ــة املعني االنتخابي
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- و اعتبــارا  أنــه و بتطبيــق قاعــدة الباقــي األقــوى  يعــود املقعــدان (02)  الباقيــان لــكل مــن قامئــة  
تكتــل الجزائــر الخــرضاء  ببــاق يســاوي 5721  و  قامئــة  حــزب التجمــع  الوطنــي  الدميقراطــي  

ببــاق يســاوي 4869  حســب الرتتيــب،
و بالنتيجة  يكون التوزيع  النهايئ  كاأليت :

* التوزيع النهايئ :
أربعـة (04) مقاعد  • حزب  جبهة التحرير  الوطني  : 

مقعـدان (02) • تكتل  الجزائر  الخرضاء: 
مقعـدان (02) • حـزب التجمع الوطني الدميقراطي : 

لهـذه األسبـاب
يقـرر   مـا يأيت:
فــي  الشكــل 

- قبـول الطعن  
فــي  املوضــوع

- قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة:
ــالن   ــواردة يف إع ــة ال ــة  تبس ــرة االنتخابي ــة للدائ ــات الترشيعي ــج  االنتخاب ــح نتائ أوال  :  تصحي
املجلــس الدســتوري رقــم 01 /إ. م د /12 املـــؤرخ يف 23 جــامدى الثانيــة عــام 1433 املوافــق 15 
مايــو ســنة 2012 ، املتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي، عــىل النحــو التــايل :

حزب  جبهة  التحرير  الوطني  :  أربعة (04) مقاعـد 
•  جميعي محمد

• الوايف السبتي
• زروق  كامل

• حشيشـي عقيلة
تكتـل  الجزائر  الخرضاء :      مقعـدان  (02)

• عثامنية محمد الهادي
• عبيـد  سمـرية

حــزب  التجمع الوطني الدميقراطي :  مقعدان  (02)
• مناعـي أحمـد
• بوديبـة  لويـزة
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ثانيـــا:  يبلــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي،  وإىل وزيــر الداخليــة و الجامعــات 
املحليــة، و إىل كل مــن الطاعــن و املطعــون ضــده.

ثالثا : ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية  للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 
ــام 1433  ــب ع ــخ 1 و 2 و3 رج ــدة بتاري ــاته املنعق ــتوري يف جلس ــس الدس ــداول املجل ــذا ت به

املوافــق 22 و 23 و24 مايــو ســنة 2012.
رئيس املجلس الدستوري

  الطيب بلعيز 
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سنة 2017
قرار رقم01/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017

إن املجلس الدستوري، 
- بناء عىل الدستور، السيام املادة 182 (الفقرتان 2و3) منه، 

ــر  ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ــر ع ــؤرخ يف 18 صف ــم 03-12 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت
ســنة 2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام 

ــه،  ــان 2(الفقــرة2)و3 من املادت
ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت

ــه، ــادة 171 من ــيام امل ــات، الس ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2016 املتعل ــت س غش
- ومبقتــىض األمــر رقــم 01-12 املــؤرخ يف 20 ربيــع األول عــام 1433 املوافــق 13 فربايــر ســنة 2012 

املحــدد للدوائــر االنتخابيــة وعــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملــان، 
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 28 جــامدى الثانيــة عــام 1437 املوافــق 6 أبريــل ســنة 2016 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري، 
ــنة  ــو س ــق 8 ماي ــام 1438 املواف ــعبان ع ــؤرخ يف 11 ش ــتوري امل ــس الدس ــان املجل ــىض بي - ومبقت
ــذي  ــي ال ــس الشــعبي الوطن ــة النتخــاب أعضــاء املجل ــج املؤقت ــالن النتائ ــن إع 2017 واملتضم

ــو ســنة 2017، ــق 4 ماي ــام 1438 املواف ــوم 7 شــعبان ع جــرى ي
- وبعــد االطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجـــلس الدســتوري بتاريـــــخ 
10مايوســنة 2017 املســجلة تحــت رقــم13/2017، مــن طــرف حــزب التجمــع الوطنــي 
الدميقراطــي ممثــال مــن طــرف الســيد فاتــح الكفيــف أمــني املكتــب الــواليئ، الــذي يطعــن يف 

ــدة، ــة البلي ــرة االنتخابي ــت بالدائ ــة التصوي صحــة عملي
- وبعد االطالع عىل ملف الطعن،

- وبعد إشعار املطعون ضده،
- وبعد االطالع عىل املالحظات الكتابية للمطعون ضده،

- وبعد التحقيق،
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

- وبعد املداولة،
يف الشكل:

- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للرشوط القانونية.
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يف املوضوع:
ــا كان  ــت م ــايئ خالف ــرز النه ــة الف ــاده أن نتيج ــدا مف ــا وحي ــه وجه ــار يف عريضت ــن أث أّن الطاع
ــزب  ــل ح ــني تحص ــط، يف ح ــن فق ــارض مقعدي ــح الع ــم من ــث ت ــع، حي ــروض أن يق ــن املف م
ــد  ــىل مقع ــعب» ع ــوت الش ــرة «ص ــة الح ــد، والقامئ ــىل 10 مقاع ــي ع ــر الوطن ــة التحري جبه
واحــد،وأن هــذا التوزيــع نتــج حســبه عــن أخطــاء بالجملــة ارتكبــت، وكــذا تضخيــم عشــوايئ 
لعــدد األصــوات املعــرب عنهــا، الــذي أدى حســبه إىل اختــالل يف النتائــج املتوصــل إليهــا وكــذا 
ــه  ــه فقــدان الطاعــن حســب إدعائ ــج عن ــذي نت اختــالل حتــى يف املعامــل االنتخــايب، األمــر ال
1016 صوتــا، فضــال عــن األخطــاء املرتكبــة يف عمليــة رصــد النتائــج يف محــارض اإلحصــاء البلــدي 
لألصــوات، ملتمســا مراجعــة عــدد األصــوات التــي تحصلــت عليهــا قامئــة الطاعــن يف الدائــرة 
االنتخابيــة البليــدة، وذلــك مبنحهــا األصــوات التــي حرمــت منهــا وإعــادة توزيــع املقاعــد، وفقــا 

ملــا أفرزتــه النتيجــة التــي توصــل إليهــا الطاعــن.
-اعتبــارا أنــه وللوقــوف عــىل حقيقــة األوضــاع، تــم إحضار محــارض الفــرز، وبعد الفحــص والتحقيق 
ومراجعــة الحســاب، تبــني فعــال عــدم تطابــق بعــض النتائــج املدونــة يف محــارض الفــرز مــع تلــك 
املدونــة يف محــارض اإلحصــاء البلــدي، ووجــود أخطــاء ماديــة يف حــق قامئــة الحــزب الطاعــن، 
ــزب  ــة الح ــا يف قامئ ــل عليه ــوات املتحص ــدد األص ــتوري إىل أّن ع ــس الدس ــل املجل ــث توص حي

الطاعــن هــو 18912 صوتــا بــدل 18688.
ــا  ــص يف فقرته ــات تن ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــن القان ــادة 171 م ــارا أّن امل -واعتب
الثالثــة عــىل أنــه إذا تبــنّي للمجلــس الدســتوري أن الطاعــن يســتند إىل أســاس فإنــه ميكنــه أن 
يصــدر قــرارا معلّــال إمــا بإلغــاء االنتخــاب املتنــازع فيــه أو بإعــادة صياغــة محــرض النتائــج املعــّد 

و إعــالن املرتشــح املنتخــب قانونــا.
لهذه األسباب

يقرر ما يأيت
يف الشكل:

قبول الطعن شكال.
يف املوضوع:

قبول الطعن موضوعا.
وبالنتيجة:

أوال: تصحيــح نتائــج االقــرتاع الــذي جــرى يــوم 4مايــو2017، وإعــادة صياغــة محــرض تركيــز نتائــج 
التصويــت للدائــرة االنتخابيــة البليــدة وذلــك عــىل النحــو اآليت: 
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ــا بــدل 18688  تحصلــت قامئــة التجمــع الوطنــي الدميقراطــي عــىل عــدد األصــوات 18912 صوت
صوتــا، مــع مراعــاة مــا تضّمنــه قــرار املجلــس الدســتوري تحــت رقــم 05/ق.م.د/17 بتاريــخ 21 

شــعبان عــام 1438 املوافــق 18مايــو ســنة 2017واملتضمــن إعــادة توزيــع املقاعــد.
ــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر الداخليــة والجامعــات  ثانيــا: يبلّ

املحليــة و إىل الطاعــن.
ثالثا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

ــخ 19و20و21 شــعبان عــام 1438  ــدة بتاري ــس الدســتوري يف جلســاته املنعق ــداول املجل ــذا ت به
ــنة 2017. ــو س ــق 16و17و18 ماي املواف

رئيس املجلس الدستوري
مراد مدليس 
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قرار رقم02/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور، السيام املادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه، 
ــر  ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ــر ع ــؤرخ يف 18 صف ــم 03-12 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت
ســنة 2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام 

ــه،  ــان 2(الفقــرة2)و3 من املادت
ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت

ــه، ــادة 171 من ــيام امل ــات، الس ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2016 املتعل ــت س غش
- ومبقتــىض األمــر رقــم 01-12 املــؤرخ يف 20 ربيــع األول عــام 1433 املوافــق 13 فربايــر ســنة 2012 

املحــدد للدوائــر االنتخابيــة وعــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملــان، 
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 28 جــامدى الثانيــة عــام 1437 املوافــق 6 أبريــل ســنة 2016 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري، 
ــنة  ــو س ــق 8 ماي ــام 1438 املواف ــعبان ع ــؤرخ يف 11 ش ــتوري امل ــس الدس ــان املجل ــىض بي - ومبقت
ــذي  ــي ال ــس الشــعبي الوطن ــة النتخــاب أعضــاء املجل ــج املؤقت ــالن النتائ ــن إع 2017 واملتضم

ــو ســنة 2017، ــق 4 ماي ــام 1438 املواف ــوم 7 شــعبان ع جــرى ي
- وبعــد االطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري بتاريــخ 
9مايــو سنة2017املســجلة تحــت رقــم 73/2017، مــن طــرف الســيد هــالل عبــد الغنــي بصفتــه 
ــا مــن طــرف األمــني العــام لحــزب التحالــف الوطنــي الجمهــوري التــي يعــرتض  مفوضــا قانون

مــن خاللهــا عــىل نتائــج االنتخابــات الترشيعيــة بالدائــرة االنتخابيــة املديــة،
- و بعد االطالع عىل ملف الطعن،

- وبعد إشعار املطعون ضده،
- وبعد اإلطالع عىل املالحظات الكتابية للمطعون ضده،

- وبعد التحقيق، 
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

- وبعد املداولة ،
يف الشكل:

- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للرشوط القانونية.
يف املوضوع:
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ــة  ــرة االنتخابي ــة الخاصــة بالدائ ــات الترشيعي ــج االنتخاب ــىل نتائ ــن يعــرتض ع ــارا أن الطاع - اعتب
لواليــة املديــة، بدعــوى تضخيــم نســبة املشــاركة يف االنتخابــات والضغــط عــىل مؤطــري املكاتب 
واملراكــز االنتخابيــة للعمــل لصالــح الحــزب الفائــز، وعــدم تطابــق يف األصــوات التــي تحصــل 
عليهــا حزبــه بينــام ورد يف محــرض اإلحصــاء البلــدي وبــني محــارض الفــرز ملكاتــب التصويــت، 
وطــرد مراقــب حزبــه أثنــاء عمليــة الفــرز مــن طــرف رؤســاء بعــض املكاتــب واملراكــز االنتخابية، 
ــات، ملتمســا إلغــاء  ــاب نتائــج قامئــة الطاعــن يف بعــض محــارض إحصــاء األصــوات للبلدي وغي

النتائــج املعلنــة يف الدائــرة االنتخابيــة املذكــورة ومراجعتهــا مــن جديــد.
- اعتبــارا أن الوقائــع التــي يثريهــا الطاعــن واملتعلقــة بنتائــج العمليــة االنتخابيــة عــىل مســتوى 
البلديــات التابعــة للدائــرة االنتخابيــة املديــة، وانعــكاس ذلــك عىل نتائــج االنتخابــات الترشيعية، 
كانــت موضــوع طعــن أودعــه املرتشــح املتصــدر لقامئــة تجمــع أمــل الجزائــر بالدائــرة االنتخابيــة 
املذكــورة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري بتاريــخ 10 مايــو2017 مســجل تحــت رقــم 
ــم07/ ــت رق ــادر تح ــراره الص ــن بق ــذا الطع ــل يف ه ــتوري فص ــس الدس 107/2017، وأّن املجل

ق.م.د/17بتاريــخ21 شــعبان عــام 1438 املوافــق 18 مايــو ســنة 2017 املتضمــن تصحيــح نتائــج 
ــا  ــة م ــة إىل مناقش ــة ودون حاج ــة، وبالنتيج ــة املدي ــرة االنتخابي ــة للدائ ــات الترشيعي االنتخاب

أثــاره الطاعــن.
لهذه األسـبـاب

يقرر ما يأيت
أوال: قبــول الطعــن شــكال والترصيــح بســبق الفصــل يف موضوعــه مبوجب قــرار املجلس الدســتوري 
ــن  ــنة 2017 املتضم ــو س ــق 18 ماي ــام 1438 املواف ــعبان ع ــؤرخ يف 21 ش ــم 07/ق.م.د/17 امل رق

إعــادة توزيــع املقاعــد.
ثانيــا: يبلــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر الداخليــة والجامعــات 

املحليــة وإىل الطاعــن.
ثالثا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

ــخ 19و20و21 شــعبان عــام 1438  ــدة بتاري ــس الدســتوري يف جلســاته املنعق ــداول املجل ــذا ت به
ــنة 2017. ــو س ــق 16و17و18 ماي املواف

رئيس املجلس الدستوري
مراد مدليس 
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قرار رقم03/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور، السيام املادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه، 
ــر  ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ــر ع ــؤرخ يف 18 صف ــم 03-12 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت
ســنة 2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام 

ــه،  ــان 2(الفقــرة2)و3 من املادت
ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت

ــه، ــادة 171 من ــيام امل ــات، الس ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2016 املتعل ــت س غش
ــر ســنة  ــق 13 فرباي ــام 1433 املواف ــع األول ع ــؤرخ يف 20 ربي ــم 12 - 01 امل ــر رق ــىض األم - ومبقت

ــان،  ــات الربمل ــوب شــغلها يف انتخاب ــد املطل ــدد املقاع ــة وع ــر االنتخابي 2012 املحــدد للدوائ
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 28 جــامدى الثانيــة عــام 1437 املوافــق 6 أبريــل ســنة 2016 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري، 
ــنة  ــو س ــق 8 ماي ــام 1438 املواف ــعبان ع ــؤرخ يف 11 ش ــتوري امل ــس الدس ــان املجل ــىض بي - ومبقت
ــذي  ــي ال ــس الشــعبي الوطن ــة النتخــاب أعضــاء املجل ــج املؤقت ــالن النتائ ــن إع 2017 واملتضم

ــو ســنة 2017، ــق 4 ماي ــام 1438 املواف ــوم 7 شــعبان ع جــرى ي
- وبعــد االطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري بتــــاريخ 
9 مـــايو 2017 املسجلـــة تحــت رقــم 79/2017، املقدمــة مــن كازيتــاين عبــد الحــق مفوضــا مــن 
طــرف األمــني العــام لحــزب التجمــع الوطنــي الدميقراطــي، واملتعلقــة باالعــرتاض عــىل صحــة 

عمليــات التصويــت يف االنتخابــات الترشيعيــة بالدائــرة االنتخابيــة وهــران،                    
-وبعد اإلطالع عىل ملف الطعن،

-وبعد إشعار املطعون ضده،
-وبعد اإلطالع عىل املالحظات الكتابية للمطعون ضده،

-وبعد التحقيق،
-وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

-وبعد املداولة، 
يف الشكل:

-اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للرشوط القانونية.
يف املوضوع:

ــة:  ــات التالي ــدد األصــوات بالبلدي ــم يف ع ــه وجــود تضخي ــري يف عريضت ــن يث ــارا ان الطاع -   اعتب
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بلديــة وهــران، ســيدي الشــحمي، بــرئ الجــري، حــايس بونيــف، عــني الــرتك، أرزيــو، واد تليــالت، 
حــايس بــن عقبــة، ســيدي بــن يبقــة، مرسغــني، مــرىس الكبــري، قديــل، بوســفر، ويلتمــس اثبــات 
ــة  ــرة االنتخابي ــر الوطنــي بالدائ ــدة قامئــة حــزب جبهــة التحري هــذا التضخيــم يف النتائــج لفائ
وهــران يف 13 مــن أصــل 26 بلديــة، ومبجمــوع 123290 صوتــا مضافــا، مــاّم حــرم قامئــة التجمــع 
الوطنــي الدميقراطــي مــن 5 مقاعــد نيابيــة، ومطالبــا بإصــدار قــرار بتصحيــح نتائــج االنتخابــات 
للدائــرة االنتخابيــة وهــران، وذلــك بإلغــاء األصــوات املضخمــة واملضافــة لفائــدة حــزب جبهــة 
التحريــر الوطنــي وإعــادة ترتيــب توزيــع املقاعــد وفقــا للنتائــج الفعليــة الــواردة يف محــارض 
فــرز األصــوات ملكاتــب الدائــرة االنتخابيــة وهــران، كــام يثــري الطاعــن وقــوع تجــاوزات ذات 

وصــف جــزايئ.
- اعتبــارا أنّــه وبعــد الفحــص والتحقيــق وإعــادة الحســاب لنتائــج بلديــة ســيدي الشــحمي، تبــني 
فعــال وقــوع أخطــاء يف تدويــن نتائــج مكاتــب التصويــت التابعــة للبلديــة املذكــورة، وبالنتيجــة 
توصــل املجلــس الدســتوري إىل أّن عــدد األصــوات املعــرب عنهــا هــو 37986صوتــا بــدل 43619، 

وأن عــدد األوراق امللغــاة هــو 6523صوتــا بــدل 890.
- وأن قامئة حزب جبهة التحرير الوطني تحصلت عىل 28579 صوتا بدل 35201 صوتا.

ــة  ــرة االنتخابي ــات الدائ ــي بلدي ــة يف محــارض إحصــاء األصــوات لباق ــج املدون ــارا أن النتائ - واعتب
تعــّد صحيحــة.

ــا ال  ــاره الطاعــن بخصــوص وجــود تجــاوزات وخروقــات تحمــل وصفــا جزائي ــارا أّن مــا أث -  اعتب
يدعمهــا أي دليــل أو محــارض رســمية تثبــت ادعاءاتــه، مــام يجعــل هــذا الوجــه غــري ســديد.

-  واعتبــارا أن املــادة 171 مــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات تنــص يف فقرتهــا 3 
ــه إذا تبــني أّن الطعــن يســتند اىل أســاس ميكــن للمجلــس الدســتوري ان يصــدر قــرارا  عــىل أنّ
ــّد،  ــج املع ــز النتائ ــة محــرض تركي ــادة صياغ ــه أو بإع ــازع في ــاء االنتخــاب املتن ــا بإلغ ــال إّم معلّ

ــا. وإعــالن املرتشــح املنتخــب قانون
لهذه األسباب

يقرر ما يأيت
يف الشكل:

قبول الطعن شكــال.
يف املوضوع:

قبول الطعن موضوعا.
وبالنتيجة:

أوال: تصحيح األرقام الخاصة ببلدية سيدي الشحمي، وذلك عىل النحو اآليت:



363

سنة 2017

،43619 بدل  37986صوتا  - عدد األصوات املعرب عنها: 
.890 بدل  6523صوتا  - عدد األوراق امللغاة: 

- وتحصلت قامئة حزب جبهة التحرير الوطني عىل28579 صوتا بدل 35201 صوتا.
ثانيــا: القــول بــأن هــذه التصحيحــات ال تؤثــر عــىل توزيــع املقاعــد حســب النتائــج املؤقتــة التــي 

أعلــن عنهــا املجلــس الدســتوري يــوم 8 مايــو 2017.
ــغ هــذا القــرار اىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر الداخليــة والجامعــات  ثالثــا: يبلّ

املحليــة، وإىل الطاعــن.
رابعا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية .

ــخ 19و20و21 شــعبان عــام 1438  ــدة بتاري ــس الدســتوري يف جلســاته املنعق ــداول املجل ــذا ت به
ــنة 2017. ــو س ــق 16و17و18 ماي املواف

رئيس املجلس الدستوري
مراد مدليس 
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قرار رقم 04/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور، السيام املادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه، 
ــر  ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ــر ع ــؤرخ يف 18 صف ــم 03-12 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت
ســنة 2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام 

ــه،  ــان 2(الفقــرة2)و3 من املادت
ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت

ــه، ــادة 171 من ــيام امل ــات، الس ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2016 املتعل ــت س غش
- ومبقتــىض األمــر رقــم 01-12 املــؤرخ يف 20 ربيــع األول عــام 1433 املوافــق 13 فربايــر ســنة 2012 

املحــدد للدوائــر االنتخابيــة وعــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملــان، 
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 28 جــامدى الثانيــة عــام 1437 املوافــق 6 أبريــل ســنة 2016 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري، 
ــنة  ــو س ــق 8 ماي ــام 1438 املواف ــعبان ع ــؤرخ يف 11 ش ــتوري امل ــس الدس ــان املجل ــىض بي - ومبقت
ــذي  ــي ال ــس الشــعبي الوطن ــة النتخــاب أعضــاء املجل ــج املؤقت ــالن النتائ ــن إع 2017 واملتضم

ــو ســنة 2017، ــق 4 ماي ــام 1438 املواف ــوم 7 شــعبان ع جــرى ي
- وبعــد االطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري 
بتـاريخ9مـايو2017املسجلـــة تحــت رقم80/2017،مــن طــرف املرتشــح واوان جــلــــول عن قامئة 
تكتـــل الفتـــح، واملتعلقــة باالعــرتاض عــىل صحــة عمليــات التصويــت يف االنتخابــات الترشيعيــة 

بالدائــرة االنتخابيــة إليـــزي،
- و بعد اإلطالع عىل ملف الطعن، 

- وبعد إشعار املطعون ضده،
- وبعد االطالع عىل املالحظات الكتابية للمطعون ضده،

- وبعد التحقيق،
- و بعد االستامع إىل العضو املقرر، 

- و بعد املداولة،
يف الشكل:

- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للرشوط القانونية.
يف املوضوع:

ــرز  ــارض الف ــازع يف محـ ــه ينـ ــاده أن ــدا، مف ــا وحي ــه وجه ــر يف عريضت ــن يثيـ ــارا أن الطاع - اعتب
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ــني،  ــدي تيمورال ــرع البل ــة:15،17و18 مبركز03بالف ــام التالي ــة لألرق ــت الحامل ــب التصوي ملكات
بلديةالدبــداب، دائرةعــني أمناس،واليــة إليــزي، يشيـــر أن هنــاك فارقــا حقيقيــا يف عــدد األصوات 
املدونــة يف محارضالفــرز وعــدد األصــوات التــي أحرزتهــا الصناديــق الثالثــة واملقــدرة بـــ63 صوتا، 
ــة 15،  ــج التصويــت باملكاتــب الثالث ــه، يلتمــس الطاعــن إعــادة صياغــة محــرض تركيزنتائ وعلي
17و18،املذكــورة أعــاله، وإعــالن الطاعــن واوان جلــول متصدرقامئــة تكتــل الفتــح منتخبـــا قانونــا.

- اعتبــارا أنــه وللوقــوف عــىل حقيقــة األوضــاع، فــإن املجلــس الدســتوري أحرضصناديــق االقــرتاع 
ومحــارض الفــرز ملكاتــب التصويــت محــل الطعــن، وبعــد املراجعــة ملختلــف املحــارض واألوراق 
ــن يف  ــة الطاع ــا قامئ ــل عليه ــي تحص ــوات الت ــاب األص ــاء يف حس ــود أخط ــني وج ــة، تب املرفق
املكاتــب15،17و18، وبعــد إعــادة الحســاب، تبــني فعــال أن لطاعــن ينقصــه52 صوتــا مقارنــة مبــا 
هــو مــدون يف محــارض الفــرز املعنيــة ومحــرض اإلحصــاء البلــدي لألصــوات لبلديــة الدبــداب، 
وعليــه يصبــح عــدد األصــوات التــي تحصلــت عليهــا قامئــة الطاعــن1978 صوتــا بدالمــن1926 .

ــا  ــص يف فقرته ــات تن ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــن القان ــادة171  م ــارا أن امل - واعتب
الثالثــة عــىل أنــه إذا تبــنّي أن الطعــن يســتند إىل أســاس ميكــن املجلــس الدســتوري أن يصــدر 
قــرارا معلّــال إمــا بإلغــاء االنتخــاب املتنــازع فيــه، أو بإعــادة صياغــة محــرض تركيــز النتائــج املعــّد 

وإعــالن املرتشــح املنتخــب قانونــا.
لهـذه األسباب

يقرر ما يأيت
يف الشكل:

 قبول الطعن شكــال.
يف املوضوع:

قبول الطعن موضوعا.
وبالنتيجة:

ــم15 و17  ــت رق ــوم4 مايوســنة2017مبكاتب التصوي ــذي جــرى ي ــرتاع ال ــج االق ــح نتائ أوال: تصحي
و18، مركز3،تيمورالــني التابــع لبلديــة الدبــداب، وإعــادة صياغــة محــرض إحصــاء األصــوات لــذات 

البلديــة، وكــذا محــرض تركيــز النتائــج للدائــرة االنتخابيــة إليــزي.
وعىل ضوء ذلك تتغري املعطيات عىل النحو اآليت:

أ) محرض احصاء األصوات لبلدية الدبداب:
   7048 - عدد املصوتني : 

2488 - عدد األوراق امللغاة : 
     4560 - عدد األصوات املعرب عنها : 
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وقــد أحــرزت بالتــايل قامئــة تكتــل الفتــح عــىل مســتوى بلديــة الدبــداب:  377 صوتــا بـــدال مــن 
325

والباقي بـدون تغيري.
ب) محرض تركيز النتائج للدائرة االنتخابية إليزي:

 31615 - عدداملصوتني : 
   6303 - عدد األوراق امللغاة : 
 25312 - عدداألصوات املعربعنها : 

عــدد  عــىل  إليــزي  واليــة  مســتوى  عــىل  الفتــح  تكتــل  قامئــة  بالتــايل  أحــرزت  وقــد 
1926 1978بدالمــن األصوات:

والباقي بدون تغيري.
ثانيــا: القــول بــأن هــذه التصحيحــات ال تؤثــر عــىل توزيــع املقاعــد حســب النتائــج املؤقتــة التــي 

أعلــن عنهــا املجلــس الدســتوري يــوم8 مايــو ســنة 2017 
ثالثــا: يبلــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر الداخليــة والجامعــات 

ــاعن. املحلية وإىل الطـ
رابعا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 19 و20و21 شــعبان عــام 1438 
ــو ســنة 2017. املوافــق 16و17و18 ماي

رئيس املجلس الدستوري
مراد مدليس 
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قرار رقم05 /ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور، السيام املادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه، 
ــر  ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ــر ع ــؤرخ يف 18 صف ــم 03-12 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت
ســنة 2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام 

ــه،  ــان 2(الفقــرة2)و3 من املادت
ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 16 - 10 امل ــون العضــوي رق ــىض القان - ومبقت

ــه، ــات، الســيام املــادة 171 من ــق بنظــام االنتخاب غشــت ســنة 2016 املتعل
ــر ســنة  ــق 13 فرباي ــام 1433 املواف ــع األول ع ــؤرخ يف 20 ربي ــم 12 - 01 امل ــر رق ــىض األم - ومبقت

ــان،  ــات الربمل ــوب شــغلها يف انتخاب ــد املطل ــدد املقاع ــة وع ــر االنتخابي 2012 املحــدد للدوائ
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 28 جــامدى الثانيــة عــام 1437 املوافــق 6 أبريــل ســنة 2016 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري، 
ــنة  ــو س ــق 8 ماي ــام 1438 املواف ــعبان ع ــؤرخ يف 11 ش ــتوري امل ــس الدس ــان املجل ــىض بي - ومبقت
ــذي  ــي ال ــس الشــعبي الوطن ــة النتخــاب أعضــاء املجل ــج املؤقت ــالن النتائ ــن إع 2017 واملتضم

ــو ســنة 2017، ــق 4 ماي ــام 1438 املواف ــوم 7 شــعبان ع جــرى ي
- وبعــد االطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجـــلس الدســتوري 
ــور  ــد الن ــيد عب ــرف الس ــن ط ــم 82/2017، م ــت رق ــجلة تح ــخ10مايو سنة2017املس بتاريـــ
خليفــي، متصــدر قامئــة تحالــف حركــة مجتمــع الســلم، التــي يعــرتض مــن خاللهــا عــىل نتائــج 

االنتخابــات الترشيعيــة بالدائــرة االنتخابيــة البليــدة،
- وبعد االطالع عىل ملف الطعن، 

- وبعد إشعار املطعون ضدهم،
- وبعد االطالع عىل املالحظات الكتابية للمطعون ضدهم، 

- وبعد التحقيق، 
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر، 

- وبعد املداولة، 
يف الشكل:

- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للرشوط القانونية.
يف املوضوع: 

- اعتبــارا أن الطاعــن أثــار يف عريضتــه وجهــا وحيــدا مفــاده التعــرض إىل عمليــة إنقــاص يف عــدد 
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ــة وهــو مــا حرمــه مــن الحصــول عــىل أي مقعــد، حيــث يدعــي وجــود  األصــوات بصفــة آلي
ــم  ــبب التضخي ــة، بس ــة االنتخابي ــن للعملي ــري الحس ــت الس ــاوزات أعاب ــابية وتج ــاء حس أخط
ــة األصــوات إىل حــزب جبهــة  ــه إضاف ــا مــام نتجــت عن العشــوايئ لعــدد األصــوات املعــرب عنه
ــز  ــك يف كل مراك ــق، وذل ــه ح ــعب دون وج ــوت الش ــرة ص ــة الح ــي، والقامئ ــر الوطن التحري

ــة: ــات اآلتي ــت للبلدي التصوي
- بلدية البليدة بعدد مراكزها الستة واألربعني (46)، 

- بلدية بني مراد بعدد مراكزها التسعة (9)، 
- بلدية بوفاريك بعدد مراكزها السبعة عرش (17)، 

- بلدية أوالد يعيش بعدد مراكزها األربعة عرش (14)، 
- بلدية مفتاح بعدد مراكزها الستة عرش (16)، 

- بلدية بوقرة بعدد مراكزها السبعة عرش (17)، 
- بلدية أوالد سالمة بعدد مراكزها الستة (6).

-اعتبــارا أنّــه وملتطلبــات التحقيــق تــم إحضــار محــارض الفــرز ملكاتــب التصويــت التابعــة ملراكــز 
البلديــات املذكــورة أعــاله، وبعــد مراجعــة محــارض فــرز األصــوات وفحصهــا ومقارنتهــا مبحــارض 
اإلحصــاء البلــدي لألصــوات ومحــرض تركيــز نتائــج التصويــت للدائــرة االنتخابيــة البليــدة، تبــنّي 
للمجلــس الدســتوري فعــال وجــود عــدم تطابــق بــني بعــض املحــارض، ووجــود أخطــاء ماديــة يف 
حســاب األصــوات، ومــن ثــم وجــود خطــأ يف توزيــع األصــوات املعــّرب عنهــا، مــام يجعــل قامئــة 
الطاعــن بعــد تصحيحهــا تتجــاوز عتبــة %5 مــن األصــوات املعــرب عنهــا، حيــث اتضــح أن قامئــة 
ــة  ــه مؤهل ــح قامئت ــك تصب ــا، وبذل ــن 8217 صوت ــدال م ــا ب ــت عــىل 9338 صوت ــن تحّصل الطاع

لتوزيــع املقاعــد مــام يجعــل طعنــه مؤسســا، 
-اعتبــارا أن املــادة 171مــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات يف فقرتهــا الثالثــة تنــص 
عــىل أنــه إذا تبــني أن الطعــن يســتند إىل أســاس ميكــن للمجلــس الدســتوري أن يصــدر قــرارا 
ــال إمــا بإلغــاء االنتخــاب املتنــازع فيــه، أو بإعــادة صياغــة محــرض النتائــج املعــّد وإعــالن  معلّ

املرتشــح املنتخــب قانونــا.
- واعتبــارا أنّــه تبــنّي كذلــك وجــود أخطــاء يف عــدد األصــوات املمنوحــة لبعــض القوائــم األخــرى 
إىل جانــب الخطــأ املالحــظ بخصــوص قامئــة الحــزب الطاعــن مــام يتعــني معــه تصحيــح هــذه 

األخطــاء عــىل النحــو اآليت:
بدل 93609 . 86157 صوتا  -1 حزب جبهة التحرير الوطني. عدد األصوات 

بدل 18688  . 18912صوتا  -2 التجمع الوطني الدميقراطي.  عدد األصوات 
بدل 9831 9825 صوتا  -3 القامئة الحرة «صوت الشعب». عدد األصوات 
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بدل 8390  . 9387  صوتا  -4 الجبهة الوطنية الجزائرية. عدد األصوات 
بدل8217. 9338 صوتا  -5 تحالف حركة مجتمع السلم. عدد األصوات 

ــم الخمســة، وإىل عــدد املقاعــد  ــه وبالنظــر إىل مجمــوع عــدد أصــوات هــذه القوائ ــارا أنّ -واعتب
املخصصــة للدائــرة االنتخابيــة املعنيــة والبالــغ عددهــا ثالثــة عــرش (13) فــإن املعامــل االنتخــايب 

يصبــح10278 صوتــا، وعــىل ضــوء ذلــك يتــم توزيــع املقاعــد كاآليت:
التوزيع األول:

ــوب شــغلها  ــة عــرش (13) مقعــدا املطل ــني الثالث مــام يســاوي تســعة (9) مقاعــد موزعــة مــن ب
ــة. ــة املعني ــرة االنتخابي بالدائ

التوزيع الثاين:
واعتبارا أنه وبتطبيق قاعدة الباقي األقوى، فإن املقاعد األربعة املتبقية توزع كاآليت:

1 مقعد، 1  - القامئة الحرة «صوت الشعب»: 9825 
مقعد، 2  - الجبهة الوطنية الجزائرية: 9387 

1 مقعد،                           3  - تحالف حركة مجتمع السلم: 9338 
1 مقعد. 4  - التجمع الوطني الدميقراطي: 8634 

وبالنتيجة يكون التوزيع النهايئ كاآليت:
التوزيع النهايئ:

8 مقاعد، -1 حزب جبهة التحرير الوطني: 
مقعدان (2)، -2 التجمع الوطني الدميقراطي: 

1 مقعد، -3 القامئة الحرة»صوت الشعب»: 
1 مقعد، -4 الجبهة الوطنية الجزائرية: 
1 مقعد. -5 تحالف حركة مجتمع السلم: 

لهذه األسباب
يقرر ما يأيت 

يف الشكل:
قبول الطعن.

يف املوضوع:
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قبول الطعن موضوعا.
وبالنتيجة:

أوال: تصحيــح نتائــج االنتخابــات الترشيعيــة للدائــرة االنتخابيــة البليــدة الــواردة يف بيــان املجلــس 
الدســتوري املــؤرخ يف 8 مايــو ســنة 2017 املتضمــن إعــالن النتائــج املؤقتــة النتخــاب أعضــاء املجلــس 

الشــعبي الوطنــي عــىل النحــو اآليت:
حزب جبهة التحرير الوطني: 8 مقاعد:

-1 الدالية غنية،
-2 ماتسييك جامل،

-3 جعدي منري،
-4 منصور عمر،
-5 جبار رشيد،

-6 أقنيني مسعود،
-7 تيغريس الهواري،

-8 رابحي عقيلة.
التجمع الوطني الدميقراطي:     2 مقاعد:

-1 طيب الزغيمي عبد القادر،
-2 لعوادي حورية مونية.

القامئة الحرة «صوت الشعب»: 1 مقعد:
- عصامين ملني.

الجبهة الوطنية الجزائرية:        1 مقعد:
- عليوة عالل.

تحالف حركة مجتمع السلم: 1 مقعد:
- خليفي عبد النور.

ــة والجامعــات  ــر الداخلي ــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي، وإىل وزي ــا: يبلّ ثاني
ــة، وإىل كل مــن الطاعــن واملطعــون ضدهــم. املحلي

ثالثا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
ــام 1438  ــعبان ع ــخ 19و20و21 ش ــدة بتاري ــاته املنعق ــتوري يف جلس ــس الدس ــداول املجل ــذا ت به

املوافــق 16و17و18 مايــو ســنة 2017.
رئيس املجلس الدستوري

مراد مدليس 
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قرار رقم06/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور، السيام املادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه، 
ــر  ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ــر ع ــؤرخ يف 18 صف ــم 03-12 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت
ســنة 2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام 

ــه،  ــان 2(الفقــرة2) و3 من املادت
ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت

ــه، ــادة 171 من ــيام امل ــات، الس ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2016 املتعل ــت س غش
- ومبقتــىض األمــر رقــم 01-12 املــؤرخ يف 20 ربيــع األول عــام 1433 املوافــق 13 فربايــر ســنة 2012 

املحــدد للدوائــر االنتخابيــة وعــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملــان، 
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 28 جــامدى الثانيــة عــام 1437 املوافــق 6 أبريــل ســنة 2016 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري، 
ــنة  ــو س ــق 8 ماي ــام 1438 املواف ــعبان ع ــؤرخ يف 11 ش ــتوري امل ــس الدس ــان املجل ــىض بي - ومبقت
ــذي  ــي ال ــس الشــعبي الوطن ــة النتخــاب أعضــاء املجل ــج املؤقت ــالن النتائ ــن إع 2017 واملتضم

ــو ســنة 2017، ــق 4 ماي ــام 1438 املواف ــوم 7 شــعبان ع جــرى ي
-وبعــد االطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري بتاريخ9مايو 
ــزب  ــح ح ــد،  مرش ــي محم ــيد فطوم ــرف الس ــن ط ــم 2017/90، م ــت رق ــجلة تح 2017 املس
ــة  ــرة االنتخابي ــة بالدائ ــات الترشيعي ــج االنتخاب ــا عــىل نتائ ــذي يعــرتض مــن خالله العــامل، ال

لواليــة املديــة،
- وبعد االطالع عىل ملف الطعن،

- وبعد إشعار املطعون ضده،
- وبعد اإلطالع عىل املالحظات الكتابية للمطعون ضده،

- وبعد التحقيق،
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

- وبعد املداولة ،
يف الشكل:

- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للرشوط القانونية.
يف املوضوع:

- اعتبــارا أّن الطاعــن يعــرتض عــىل نتائــج االنتخابــات الترشيعيــة بدعــوى وجــود عــدة تجــاوزات 
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أّرضت بقامئــة الحــزب متثلــت يف تضخيــم قوائــم األحــزاب عــىل حســاب قامئــة حــزب العــامل، 
ــة حســابها مــن  ــا، ويف كيفي ــع األصــوات املعــرب عنه ــة يف توزي فضــال عــن وجــود أخطــاء مادي
بينهــا وجــود محــارض ممضــاة عــىل بيــاض تــم اســتعاملها مــن بعــض األحــزاب، فضــال عــن عــدم 
اإلشــارة إىل األصــوات املتحصــل عليهــا مــن الحــزب الطاعــن وأنـّـه تــم غلــق مكاتــب التصويــت 
عــىل الســاعة الثانيــة زواال وحشــو جميــع صناديــق االقــرتاع ألحــزاب أخــرى يف مجمــل املراكــز، 
ــة شــاللة  ــز بلدي ــة يس املحجــوب وكل مراك ــز الشــهيد بلعقــون وعــني مقــران ببلدي ــا مرك منه
العــذاورة، وكــذا ضبــط رئيــس مركــز املجلــس الجديــد باملديــة وهــو يقــوم بحشــو لصالــح حــزب 
تــاج واقتحــام مركــز تصويــت أحمــد قســنطيني بقــرص البخــاري مــن طــرف مرتشــح التجمــع 

الوطنــي الدميقراطــي، ملتمســة إلغــاء النتائــج املعلــن عنهــا.
- اعتبــارا أّن الوقائــع التــي يثريهــا الطاعــن واملتعلقــة بنتائــج العمليــة االنتخابيــة عــىل مســتوى 
البلديــات التابعــة للدائــرة االنتخابيــة املديــة، وانعــكاس ذلــك عــىل نتائــج االنتخابــات 
الترشيعيــة بــذات الدائــرة االنتخابيــة كانــت موضــوع طعــن أودعــه املرتشــح املتصــدر لقامئــة 
ــتوري  ــس الدس ــط املجل ــة ضب ــدى كتاب ــورة ل ــة املذك ــرة االنتخابي ــر بالدائ ــل الجزائ ــع أم تجم
بتاريــخ 10 مايــو ســنة2017 مســجل تحــت رقــم 107، وأّن املجلــس الدســتوري فصــل يف هــذا 
الطعــن بقــراره الصادرتحــت رقــم 07/ق.م.د/17بتاريــخ21 شــعبان عــام1438 املوافــق 18 مايــو 
ســنة2017املتضمن تصحيــح نتائــج االنتخابــات الترشيعيــة للدائــرة االنتخابيــة املديــة، وبالنتيجة 

ــاره الطاعــن. ودون حاجــة إىل مناقشــة مــا أث
لـهذه األسـباب

يقرر ما يأيت
أوال: قبــول الطعــن شــكال والترصيــح بســبق الفصــل يف موضوعــه مبوجب قــرار املجلس الدســتوري 
رقم07/ق.م.د/17مــؤرخ يف 21 شــعبان عــام1438 املوافــق 18 مايــو ســنة 2017 املتضمــن إعــادة 

توزيــع املقاعــد.
ــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر الداخليــة والجامعــات  ثانيــا: يبلّ

املحليــة وإىل الطاعــن.
ثالثا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 19 و20و21 شــعبان عــام 1438 
ــو ســنة 2017. املوافــق 16و17و18 ماي

رئيس املجلس الدستوري
مراد مدليس 
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قرار رقم07/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور، السيام املادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه، 
ــر  ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ــر ع ــؤرخ يف 18 صف ــم 03-12 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت
ســنة 2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام 

ــه،  ــان 2(الفقــرة2)و3 من املادت
ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 16 - 10 امل ــون العضــوي رق ــىض القان - ومبقت

ــه، ــات، الســيام املــادة 171 من ــق بنظــام االنتخاب غشــت ســنة 2016 املتعل
ــر ســنة  ــق 13 فرباي ــام 1433 املواف ــع األول ع ــؤرخ يف 20 ربي ــم 12 - 01 امل ــر رق ــىض األم - ومبقت

ــان،  ــات الربمل ــوب شــغلها يف انتخاب ــد املطل ــدد املقاع ــة وع ــر االنتخابي 2012 املحــدد للدوائ
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 28 جــامدي الثانيــة عــام 1437 املوافــق 6 أبريــل ســنة 2016 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري، 
ــنة  ــو س ــق 8 ماي ــام 1438 املواف ــعبان ع ــؤرخ يف 11 ش ــتوري امل ــس الدس ــان املجل ــىض بي - ومبقت
ــذي  ــي ال ــس الشــعبي الوطن ــة النتخــاب أعضــاء املجل ــج املؤقت ــالن النتائ ــن إع 2017 واملتضم

ــنة 2017، ــو س ــق 4 ماي ــام 1438 املواف ــوم 07 شــعبان ع جــرى ي
- وبعــد االطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري بتاريــخ 
ــادري مرتشــح  ــن طــرف الســيد لخــرض ن ــم 107/2017، م ــو 2017 املســجلة تحــت رق 10 ماي
بقامئــة حــزب تجمــع أمــل الجزائر،التــي يعــرتض مــن خاللهــا عــىل نتائــج االنتخابــات الترشيعيــة 

بالدائــرة االنتخابيــة املديــة،
- وبعد االطالع عىل ملف الطعن،

- وبعد إشعار املطعون ضدهم،
- وبعد اإلطالع عىل املالحظات الكتابية للمطعون ضدهم، 

- وبعد التحقيق،
- وبعد االستامع إىل العضواملقرر، 

- وبعد املداولة، 
يف الشكل:

- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للرشوط القانونية.
ويف املوضوع: 

- اعتبــارا أن الطاعــن يعــرتض مبوجــب عريضتــه عــىل نتائــج االنتخابــات الترشيعيــة عــىل مســتوى 
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الدائــرة االنتخابيــة املديــة مــن خــالل تقديــم نســخ ملحــارض فــرز األصــوات ملكاتــب التصويــت 
ــة  ــزب جبه ــة ح ــتخالص أن قامئ ــاري، واس ــرص البخ ــة ق ــتوى بلدي ــىل مس ــاب ع ــز االنتخ مبراك
ــا بــدال مــن 14544صوتــا، وحــزب العــامل تحصــل  التحريــر الوطنــي تحصــل عــىل 2283 صوت
عــىل 280 صوتــا بــدال مــن 4382صوتــا، وحــزب الكرامــة تحصــل 764 صــوت بدال مــن 786صوتا، 
ومــن ثــم حــدد املعامــل االنتخــايب بـــ:8005 صوتــا مــام أدى حســبه، إىل إعــادة توزيــع املقاعــد 
بــني القوائــم الفائــزة، بحيــث أنــه يطلــب اإلعــالن عــىل فــوز الطاعــن مبقعــد بالدائــرة االنتخابيــة 

املديــة بعــد إلغــاء النتيجــة املتحصــل عليهــا مــن طــرف املطعــون ضدهــم، 
ــة  ــق املتعلق ــف الوثائ ــرز ومختل ــارض الف ــار مح ــم إحض ــق، ت ــات التحقي ــه وملتطلب ــارا أن - واعتب
بالعمليــة االنتخابيــة عــىل مســتوى بلديــة قــرص البخــاري، وبعــد املراجعــة وإعــادة الحســاب 
ــة املذكــورة، تبــني للمجلــس الدســتوري فعــال وقــوع أخطــاء يف مجمــوع  عــىل مســتوى البلدي
ــة،  األصــوات، مــام انعكــس عــىل عــدد األصــوات املعــّرب عنهــا عــىل مســتوى الدائــرة االنتخابي
ــا بــدل 194169، وأن عــدد األصــوات التــي تحصلــت عليهــا القوائــم  الــذي أصبح178499صوت

التــي مّســها الخطــأ هــي كاآليت: 
بدل 53584،    41396  صوتا  - قامئة جبهة التحرير الوطني تحصلت عىل 

بدل 12282، 18456صوتا  -قامئة التجمع الوطني الدميقراطي تحصلت عىل 
بدل 13417،  13494صوتا  - قامئة حركة مجتمع السلم تحصلت عىل 

بدل 10066،      10233صوتا  - قامئة جبهة النضال الوطني تحصلت عىل 
بدل 9065،  9230صوتا  - قامئة تجمع أمل الجزائر تحصلت عىل 

ــر»،  ــل الجزائ ــا قامئــة الطاعــن « تجمــع أم ــت عليه ــي تحصل ــإن عــدد األصــوات الت ــّم ف ــن ث وم
ــة  ــح قامئــة الطاعــن مؤهل ــايل تصب ــا، وبالت ــة %5 مــن األصــوات املعــرب عنه ــا تتجــاوز عتب تجعله

ــع املقاعــد. ــا لتوزي قانون
ــا  ــص يف فقرته ــات تن ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــن القان ــادة 171 م ــارا أن امل - واعتب
الثالثــة عــىل أنّــه إذا تبــنّي للمجلــس الدســتوري أن الطاعــن يســتند إىل أســاس فإنّــه ميكنــه أن 
يصــدر قــرارا معلّــال إمــا بإلغــاء االنتخــاب املتنــازع فيــه أو بإعــادة صياغــة محــرض النتائــج املعــّد 

وإعــالن املرتشــح املنتخــب قانونــا.
- واعتبــارا أنــه عــىل أســاس هــذه األرقــام املصححــة يصبــح املعامــل االنتخــايب:8437، وعــىل ضــوء 

ذلــك يتــم توزيــع املقاعــد كاآليت:
التوزيع األويل:
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ــع الثاين: التوزي
- واعتبارا أنه وبتطبيق قاعدة الباقي األقوى يوزع املقعدان املتبقيان كام يأيت:

- حزب جبهة التحرير الوطني 7648صوتا،مقعد واحد (1).
- تحالف حركة مجتمع السلم  5057صوتا،مقعد واحد (1).

التوزيع النهايئ:
(5)مقاعد، -حزب جبهة التحرير الوطني: 

مقعدان (2)، - حزب التجمع الوطني الدميقراطي: 
مقعدان (2)، - تحالف حركة مجتمع السلم: 

مقعد واحد (1)، - حزب جبهة النضال الوطني: 
مقعد واحد (1). - حزب تجمع أمل الجزائر: 

لـهـذه األسبـاب
يقرر ما يأيت

يف الشكل:
قبول الطعن شكال.
يف املوضوع:

قبول الطعن موضوعا.
وبالنتيجة:

أوال: تصحيــح نتائــج االنتخابــات الترشيعيــة للدائــرة االنتخابيــة املديــة الــواردة يف بيــان املجلــس 
ــاء  ــاب أعض ــة النتخ ــج املؤقت ــالن النتائ ــن إع ــنة 2017، املتضم ــو س ــؤرخ يف  8ماي ــتوري امل الدس

ــي عــىل النحــو اآليت: املجلــس الشــعبي الوطن
- حزب جبهة التحرير الوطني: (5) مقاعد

- محجوب بدة،
- محمد كاديك،

- أحمد شعواطي،
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- سعد الدين أحمد،
- زيتوين تركية.

- حزب التجمع الوطني الدميقراطي: مقعدان (2):
- بودراجي املسعود،

- زبريي نعيمة.
- تحالف حركة مجتمع السلم: مقعدان (2):

- كبرييتة محمد،
- مسعوداين مريم.

- جبهة النضال الوطني: مقعد واحد(1):
- جدو رابح.

- تجمع أمل الجزائر:مقعد واحد (1):
- نادري لخرض.

ــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي، وإىل وزيــر الداخليــة والجامعــات  ثانيــا: يبلّ
املحليــة، وإىل الطاعــن واملطعــون ضــده.

ثالثا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 19 و20و21 شــعبان عــام 1438 

ــو ســنة 2017. املوافــق 16و17و18 ماي
رئيس املجلس الدستوري

مراد مدليس 
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قرار رقم08/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور، السيام املادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه، 
ــر  ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ــر ع ــؤرخ يف 18 صف ــم 03-12 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت
ســنة 2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام 

ــه،  ــان 2(الفقــرة2)و3 من املادت
ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت

ــه، ــادة 171 من ــيام امل ــات، الس ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2016 املتعل ــت س غش
- ومبقتــىض األمــر رقــم 01-12 املــؤرخ يف 20 ربيــع األول عــام 1433 املوافــق 13 فربايــر ســنة 2012 

املحــدد للدوائــر االنتخابيــة وعــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملــان، 
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 28 جــامدى الثانيــة عــام 1437 املوافــق 6 أبريــل ســنة 2016 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري، 
ــنة  ــو س ــق 8 ماي ــام 1438 املواف ــعبان ع ــؤرخ يف 11 ش ــتوري امل ــس الدس ــان املجل ــىض بي - ومبقت
ــذي  ــي ال ــس الشــعبي الوطن ــة النتخــاب أعضــاء املجل ــج املؤقت ــالن النتائ ــن إع 2017 واملتضم

ــو ســنة 2017، ــق 4 ماي ــام 1438 املواف ــوم 7 شــعبان ع جــرى ي
- وبعــد االطــالع عــىل عريضة الطعن املودعة لدى كتابة ضبط املجـــلس الدســتوري بتاريـــخ10مايو 
ــم متصــدر قامئــة  ــة حكي ــم 178/2017، مــن طــرف الســيد مراق سنة2017املســجلة تحــت رق
االتحــاد منأجــل النهضــة والعدالــة والبناء،والــذي يطعــن يف صحــة عمليــة التصويــت بالدائــرة 

االنتخابيــة البليــدة،
- وبعد االطالع عىل ملف الطعن،

- وبعد إشعار املطعون ضدهم،
- وبعد االطالع عىل املالحظات الكتابية للمطعون ضدهم،

- وبعد التحقيق،
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

- وبعد املداولة،
يف الشكل:

- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للرشوط القانونية.
يف املوضوع:

ــم يف  ــود تضخي ــاءه بوج ــص يف ادع ــدا يتلخ ــا وحي ــه وجه ــري يف عريضت ــن يث ــارا أن الطاع - اعتب
نســبة املشــاركة وتضخيــم وإضافــة آالف األصــوات لصالــح حــزب جبهة التحريــر الوطنــي والتزوير 
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املفضــوح لفائــدة هــذا األخــري، وذلــك حســبه يف بلديــات بنــي مــراد وأوالد يعيــش وأوالد ســالمة 
والبليــدة وبوقــرة والصومعــة، وهــو مــا أثــر عــىل نتائج قامئــة الطاعــن، باإلضافة إىل حرمــان ممثليه 
مــن حضــور عمليــة الفــرز خالفــا ملــا ينــص عليــه القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، 
ملتمســا إلغــاء األصــوات املضافــة إىل حــزب التحريــر الوطنــي وإعــادة حســاب املعامــل االنتخــايب 

وتوزيــع املقاعــد وإرجــاع حقــه يف مقعــد.
- واعتبــارا أنــه وللوقــوف عــىل حقيقــة األوضــاع، تــم إحضار محــارض الفــرز، وبعد الفحــص والتحقيق 
ومراجعــة الحســاب، تبــنّي فعــال عــدم تطابــق بعــض النتائــج املدونــة يف محــارض الفــرز مــع مــا 
هــو مــدون يف محــارض اإلحصــاء البلــدي، ووجــود أخطــاء ماديــة يف حــق قامئــة الطاعــن، وتوصــل 
املجلــس الدســتوري إىل أن عــدد األصــوات الــذي تحصلــت عليهــا قامئــة الطاعــن هــو 4688 صوتــا 

بــدل 4436.
- واعتبــارا أن املــادة 171 مــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات تنــص يف فقرتهــا الثالثــة 
ــه أن يصــدر  ــه ميكن ــنّي للمجلــس الدســتوري أّن الطاعــن يســتند إىل أســاس، فإن ــه إذا تب عــىل أن
قــرارا معلــّال إمــا بإلغــاء االنتخــاب املتنــازع فيــه أو بإعــادة صياغــة محــرض النتائــج املعــّد وإعــالن 

املرتشــح املنتخــب قانونــا.
لـهذه األسبـاب

يقرر ما يأتـي
يف الشكل:

قبول الطعن شكال.
يف املوضوع:

قبول الطعن موضوعا.
وبالنتيجة:

أوال: تصحيــح نتائــج االقــرتاع الــذي جــرى يــوم 4 مايــو 2017 وإعــادة صياغــة محــرض تركيــز نتائــج 
التصويــت للدائــرة االنتخابيــة البليــدة وذلــك عــىل النحــو اآليت:

تحصلــت قامئــة االتحــاد مــن أجــل النهضــة والعدالــة والبنــاء، عــىل عــدد األصــوات 4688 صوتــا بــدل 
4436 صوتــا، مــع مراعــاة مــا تضمنــه قــرار املجلس الدســتوري تحــت رقــم 05/ق.م.د/17مــؤرخ يف21 

شــعبان عــام 1438 املوافــق 18 مايــو ســنة 2017املتضمــن إعــادة توزيــع املقاعد.
ــة والجامعــات  ــر الداخلي ــي وإىل وزي ــس الشــعبي الوطن ــس املجل ــرار إىل رئي ــغ هــذا الق ــا: يبلّ ثاني

ــن. ــة وإىل الطاع املحلي
ثالثا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

ــخ 19و20و21 شــعبان عــام 1438  ــدة بتاري ــس الدســتوري يف جلســاته املنعق ــداول املجل ــذا ت به
ــنة 2017. ــو س ــق 16و17و18 ماي املواف
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قرار رقم09/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور، السيام املادة 182 (الفقرتان 2و3) منه، 
ــر  ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ــر ع ــؤرخ يف 18 صف ــم 03-12 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت
ســنة 2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام 

ــه،  ــان 2(الفقــرة2)و3 من املادت
ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت

ــه، ــادة 171 من ــيام امل ــات، الس ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2016 املتعل ــت س غش
- ومبقتــىض األمــر رقــم 01-12 املــؤرخ يف 20 ربيــع األول عــام 1433 املوافــق 13 فربايــر ســنة 2012 

املحــدد للدوائــر االنتخابيــة وعــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملــان، 
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 28 جــامدى الثانيــة عــام 1437 املوافــق 6 أبريــل ســنة 2016 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري، 
ــنة  ــو س ــق 8 ماي ــام 1438 املواف ــعبان ع ــؤرخ يف 11 ش ــتوري امل ــس الدس ــان املجل ــىض بي - ومبقت
ــذي  ــي ال ــس الشــعبي الوطن ــة النتخــاب أعضــاء املجل ــج املؤقت ــالن النتائ ــن إع 2017 واملتضم

ــو ســنة 2017، ــق 4 ماي ــام 1438 املواف ــوم 7 شــعبان ع جــرى ي
-وبعــد االطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري بتاريــخ10 
مايــو 2017 املســجلة تحــت رقــم 209/2017، مــن طــرف الســيد نشــاد رابــح، متصــدر قامئــة 
حركــة اإلصــالح الوطنــي، الــذي يعــرتض مــن خاللهــا عــىل نتائــج االنتخابــات الترشيعيــة بالدائرة 

االنتخابيــة املديــة،
- وبعد االطالع عىل ملف الطعن،

- وبعد إشعار املطعون ضده،
- وبعد االطالع عىل املالحظات الكتابية للمطعون ضده، 

- وبعد التحقيق، 
- وبعد االستامعإىل العضو املقرر، 

- وبعد املداولة، 
يف الشكل:

- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للرشوط القانونية.
يف املوضوع:

- اعتبــارا أن الطاعــن يعــرتض عــىل نتائــج العمليــة االنتخابيــة بعــدة بلديــات مدعيــا وقــوع عــدة 
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ــه مــن اســتالم محــارض الفــرز عــىل  تجــاوزات، مــن بينهــا عــدم متكــني مراقبــي وممثــيل حزب
ــز  ــم باملرك ــام مبهامه ــن القي ــن م ــزب الطاع ــي ح ــع مراقب ــة، ومن ــب االنتخابي ــتوى املكات مس
االنتخــايب مدرســة ولــد يحــي محمــد نســاء ببلديــة الشــهبونية مــاّم مكــن شــباب مــن حــزب 
جبهــة التحريــر الوطنــي والتجمــع الوطنــي الدميقراطــي مــن حشــو صناديــق االقــرتاع مبئــات 
األظرفــة لصالــح حزبيهــام وهــو مــا اســتدعى اخطــار الهيئــة العليــا املســتقلة ملراقبــة االنتخابــات 
ــوات  ــدد األص ــن يف ع ــة إىل التباي ــر، باإلضاف ــة التزوي ــن عملي ــراغ م ــد الف ــن بع ــا، لك وتدخله
ــات  ــي املذكــور يف محــارض اإلحصــاء لبلدي ــة اإلصــالح الوطن ــا مــن طــرف حرك املتحصــل عليه

ــل ووامــري املســجلة مــن طــرف الطاعــن. ــزي املهــدي، واد حربي الشــهبونية تي
ــة  ــأي أدل ــزز ب ــاءات مل تع ــرد ادع ــرب مج ــن يعت ــة الطاع ــاء يف عريض ــا ج ــل م ــارا أن مجم - اعتب
ــا ورد يف  ــر إىل م ــس بالنظ ــري مؤس ــورة غ ــارض املذك ــجل يف املح ــن املس ــام أن التباي ــات، ك إثب
املحــارض املقدمــة إىل املجلــس الدســتوري التــي تفيــد تطابــق عــدد األصــوات التــي تحصلــت 
عليهــا حركــة اإلصــالح الوطنــي، مــع مــا جــاء يف محــرض تركيــز نتائــج التصويــت الــواليئ، وأمــا 
التبايــن يف ذكــر عــدد األصــوات املعــرب عنهــا يف محــرضي اإلحصــاء البلــدي لبلديتــي واد حربيــل 
(1491صوتــا بــدال مــن 1486) وبلديــة وامــري (4869صوتــا بــدال مــن 4862) فإنـّـه يعــد مجــرد 
خطــأ مــادي تــم تداركــه مــن طــرف املجلــس الدســتوري خــالل اإلعــالن عــن النتائــج املؤقتــة 

ــات. لالنتخاب
- واعتبــارا أن الوقائــع التــي يثريهــا الطاعــن واملتعلقــة بنتائــج العمليــة االنتخابيــة عــىل مســتوى 
البلديــات التابعــة للدائــرة االنتخابيــة املديــة وانعــكاس ذلــك عــىل نتائــج االنتخابــات الترشيعية، 
كانــت موضــوع طعــن أودعــه املرتشــح املتصــدر لقامئــة تجمــع أمــل الجزائــر بالدائــرة االنتخابيــة 
املذكــورة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري بتاريــخ 10 مايــو ســنة2017 مســجل تحــت 
رقــم 107/2017 وأن املجلــس الدســتوري فصــل يف هــذا الطعــن بقــراره الصــادر تحــت رقــم07/

ــج  ــح نتائ ــنة2017املتضمن تصحي ــو س ــق 18ماي ــام1438 املواف ــعبان ع ــخ21 ش ق.م.د/17بتاري
ــا  ــة م ــة إىل مناقش ــة ودون حاج ــة، وبالنتيج ــة املدي ــرة االنتخابي ــة للدائ ــات الترشيعي االنتخاب

أثــاره الطاعــن.
لهذه األسـبـاب

يقرر ما يأيت
أوال: قبــول الطعــن شــكال والترصيــح بســبق الفصــل يف موضوعــه مبوجب قــرار املجلس الدســتوري 
ــادة  ــن إع ــنة2017، واملتضم ــو س ــق 18 ماي ــعبان 1438املواف ــؤرخ يف21 ش ــم 07/ق.م.د/17م رق

توزيــع املقاعــد.
ــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي، وإىل وزيــر الداخليــة والجامعــات  ثانيــا: يبلّ

املحليــة، وإىل الطاعــن.
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ثالثا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
ــخ 19و20و21 شــعبان عــام 1438  ــدة بتاري ــس الدســتوري يف جلســاته املنعق ــداول املجل ــذا ت به

ــنة 2017. ــو س ــق 16و17و18 ماي املواف
رئيس املجلس الدستوري

مراد مدليس 
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قرار رقم 10/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور، السيام املادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه، 
ــر  ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ــر ع ــؤرخ يف 18 صف ــم 03-12 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت
ســنة 2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام 

ــه،  ــان 2(الفقــرة2)و3 من املادت
ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت

ــه، ــادة 171 من ــيام امل ــات، الس ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2016 املتعل ــت س غش
- ومبقتــىض األمــر رقــم 01-12 املــؤرخ يف 20 ربيــع األول عــام 1433 املوافــق 13 فربايــر ســنة 2012 

املحــدد للدوائــر االنتخابيــة وعــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملــان، 
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 28 جــامدى الثانيــة عــام 1437 املوافــق 6 أبريــل ســنة 2016 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري، 
ــنة  ــو س ــق 8 ماي ــام 1438 املواف ــعبان ع ــؤرخ يف 11 ش ــتوري امل ــس الدس ــان املجل ــىض بي - ومبقت
ــذي  ــي ال ــس الشــعبي الوطن ــة النتخــاب أعضــاء املجل ــج املؤقت ــالن النتائ ــن إع 2017 واملتضم

ــو ســنة 2017، ــق 4 ماي ــام 1438 املواف ــوم 7 شــعبان ع جــرى ي
-   وبعــد االطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري بتاريــخ 
10 مايــو 2017ســنة  تحــت رقــم 222/2017، مــن طــرف املرتشــح خــرضة زراري، متصــدر قامئــة 
حــزب العــامل واملتعلقــة باالعــرتاض عــىل صحــة عمليــات التصويــت يف االنتخابــات الترشيعيــة 

بالدائــرة االنتخابيــة ســطيف،
- وبعد االطالع عىل ملف الطعن،
- وبعد إشعار املطعون ضدهام،

- وبعد االطالع عىل املالحظات الكتابية للمطعون ضدهام،
- وبعد التحقيق،

- وبعد االستامع إىل العضو املقرر،
- وبعد املداولة،

يف الشكل:
- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للرشوط القانونية.

يف املوضوع:
- اعتبــارا أن الطاعــن يثــري وجهــا وحيــدا، مفــاده أن عمليــات التصويــت يف االنتخابــات الترشيعيــة 
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التــي جــرت يــوم 4 مايــو 2017 بالدائــرة االنتخابيــة ســطيف، شــابتها عــدة خروقــات الســيام 
ــاء عمليــة االنتخــاب، منهــا وجــود محــارض فــرز عديــدة مل يــرش فيهــا  يف مكاتــب االقــرتاع أثن
إىل عــدد األصــوات املعــرب عنهــا واألوراق امللغــاة ووجــود أكــرث مــن ورقــة يف ظــرف واحــد مــام 
تســبب يف صعوبــة توزيــع األصــوات عــىل القوائــم، وبالتــايل خســارة حزبــه لعــدة أصــوات، وأن 
الطاعــن يثــري عمليــة الحشــو وتحويــل األصــوات يف مختلــف مراكــز ومكاتــب التصويــت ببلديــة 
ســطيف وبلديــة العلمــة، وإلغــاء أصــوات لقامئــة الحــزب الطاعــن بعــني الكبــرية تحــت ذريعــة 
أن األوراق ممزقــة، ووجــود تناقــض بــني األصــوات املعــرب عنهــا واألصــوات املوزعــة عــىل القوائــم 

تــارة بالنقصــان وتــارة بالزيــادة،
- و اعتبــارا أنــه وملتطلبــات التحقيــق تــم إحضــار صنــدوق االقــرتاع وكــذا محــرض الفــرز الخــاص 
مبكتــب التصويــت 101 نســاء، مركــز أحمــد قــرصي، بلديــة بني وســني وبعــد املراجعــة والفحص 
واملقارنــة مــع محــرض اإلحصــاء البلــدي، تبــني فعــال أن عــدد األظرفــة البالــغ 32ظرفــا يفــوق 
عــدد الناخبــني البالــغ عددهــم 12، وعــدد األوراق امللغــاة 02وعــدد األصــوات املعــرب عنهــا 30 
صوتــا ، وأن قامئــة توقيعــات الناخبــني الخاصــة باملكتــب املعنــي تبــني فعــال أن عــدد املوقعــني 
هــو 12 ناخبــا، وعــدد األظرفــة املوجــودة يف صنــدوق االقــرتاع هــو 32 ظرفــا، أي بفــارق 20ورقــة،

ــا  ــص يف فقرته ــات تن ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــن القان ــادة 171 م ــارا أن امل - واعتب
الثالثــة عــىل أنــه إذا تبــني أن الطعــن يســتند إىل أســاس ميكــن املجلــس الدســتوري أن يصــدر 
ــّد  ــج املع ــرض النتائ ــة مح ــادة صياغ ــه، أو بإع ــازع في ــاب املتن ــاء االنتخ ــا بإلغ ــال إم ــرارا معلّ ق

ــا. وإعــالن املرتشــح املنتخــب قانون
لهذه األسباب
يقرر ما يأيت 

يف الشكل:
قبول الطعن شكال.

يف املوضوع:         
قبول الطعن.

وبالنتيجة:
ــم 101  ــت رق ــب التصوي ــنة 2017 مبكت ــو س ــوم 4 ماي ــذي جــرى ي ــرتاع ال ــج االق ــاء نتائ أوال: إلغ
نســاء مبركــز التصويــت أحمــد قــرصي التابــع لبلديــة بنــي وســني وإعــادة صياغــة محــرض إحصــاء 

األصــوات لبلديــة بنــي وســني، وكــذا محــرض تركيــز النتائــج للدائــرة االنتخابيــة ســطيف.
وذلك عىل النحو اآليت:

أ – محرض إحصاء األصوات لبلدية بني وسني:
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.2320 بدال من  - عدد املصوتني: 2290صوتا 

.1903 بدال من  - عدد األصوات املعرب عنها: 1873صوتا 
وقد أحرزت بالتايل كل قامئة عىل عدد األصوات:

حزب جبهة التحرير الوطني: 602صوتا بدال من 631.
حزب الفجر الجديد: 557صوتا بدال من 558.

الباقي بدون تغيري.
ب) محرض تركيز النتائج للدائرة االنتخابية سطيف:

.282325 بدال من  -  عدد املصوتني: 282295صوتا 

.208665 بدال من  -  عدد األصوات املعرب عنها: 208635صوتا 
وقد أحرزت بالتايل كل قامئة عىل عدد األصوات:

.42025 بدال من  حزب جبهة التحرير الوطني: 41996صوتا 

.10341 بدال من  حزب الفجر الجديد: 10340صوتا 
الباقي بدون تغيري.

ثانيــا: القــول بــأن هــذه التصحيحــات ال تؤثــر عــىل توزيــع املقاعــد حســب النتائــج املؤقتــة التــي 
أعلــن عنهــا املجلــس الدســتوري يــوم 8 مايــو ســنة 2017.

ــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي، وإىل وزيــر الداخليــة والجامعــات  ثالثــا: يبلّ
املحليــة، وإىل الطاعــن.

رابعا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 19 و20و21 شــعبان عــام 1438 

ــو ســنة 2017. املوافــق 16و17و18 ماي
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قرار رقم11/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور، السيام املادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه، 
ــر  ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ــر ع ــؤرخ يف 18 صف ــم 03-12 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت
ســنة 2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام 

ــه،  ــان 2(الفقــرة2)و3 من املادت
ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت

ــه، ــادة 171 من ــيام امل ــات، الس ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2016 املتعل ــت س غش
- ومبقتــىض األمــر رقــم 01-12 املــؤرخ يف 20 ربيــع األول عــام 1433 املوافــق 13 فربايــر ســنة 2012 

املحــدد للدوائــر االنتخابيــة وعــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملــان، 
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 28 جــامدى الثانيــة عــام 1437 املوافــق 6 أبريــل ســنة 2016 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري، 
ــنة  ــو س ــق 8 ماي ــام 1438 املواف ــعبان ع ــؤرخ يف 11 ش ــتوري امل ــس الدس ــان املجل ــىض بي - ومبقت
ــذي  ــي ال ــس الشــعبي الوطن ــة النتخــاب أعضــاء املجل ــج املؤقت ــالن النتائ ــن إع 2017 واملتضم

ــو ســنة 2017، ــق 4 ماي ــام 1438 املواف ــوم 7 شــعبان ع جــرى ي
- وبعــد االطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري بتاريــخ 10 
مايو2017املســجلة تحــت رقــم 226/2017، مــن طــرف رفــاس دحــو مرتشــح ومفــوض عــن حزب 
التجمــع الوطنــي الجمهــوري، والتــي يعــرتض مــن خاللهــا عــىل نتائــج االنتخابــات الترشيعيــة 

بالدائــرة االنتخابيــة وهــران،
- وبعد االطالع عىل ملف الطعن،

- وبعد التحقيق،
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

- وبعد املداولة،
يف الشكل:

- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للرشوط القانونية. 
يف املوضوع:

- اعتبــارا أن الطاعــن يثــري يف عريضتــه وجهــا وحيــدا مفــاده عــدم تطابــق بــني املحــارض البلديــة 
ومحــرض الرتكيــز الــواليئ مــن جهــة، واملحــارض املســلّمة لحــزب التجمــع الوطنــي الجمهــوري من 
جهــة أخــرى، حيــث تــم إنقــاص1754 مــن أصــوات قامئــة الطاعــن يف بلديــة ســيدي الشــحمي 
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دون أن يحتســب حســب زعمــه مــا جــرى يف 25 بلديــة عىل مســتوى الدائــرة االنتخابيــة وهران، 
وعليــه يلتمــس الطاعــن فتــح تحقيــق مــن طــرف املجلــس الدســتوري لتصحيــح األوضــاع.

ــت ومحــرض  ــب التصوي ــرز ملكات ــم إحضــار محــارض الف ــق ت ــات التحقي ــه وملتطلب ــارا أن -  واعتب
ــت  ــج التصوي ــز نتائ ــرض تركي ــا مبح ــد مقارنته ــحمي، وبع ــيدي الش ــة س ــوات لبلدي ــاء األص إحص
للدائــرة االنتخابيــة املعنيــة واملحــارض املقدمــة مــن طــرف الطاعــن، تبــني وجــود أخطاء يف حســاب 
األصــوات التــي تحصلــت عليهــا قامئــة الطاعــن يف بلديــة ســيدي الشــحمي، عــىل عكــس محــارض 

البلديــات األخــرى التــي تبــني أن النتائــج املدونــة بهــا صحيحــة وال يشــوبها أي خطــأ.
ــا  ــص يف فقرته ــات تن ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــن القان ــادة 171 م ــارا أن امل -  اعتب
ــه إذا تبــني أّن الطعــن يســتند اىل أســاس ميكــن للمجلــس الدســتوري أن يصــدر قــرارا  3 عــىل أنّ
معلـّـال إّمــا بإلغــاء االنتخــاب املتنــازع فيــه أو بإعــادة صياغــة محــرض تركيــز النتائــج املعــّد و إعــالن 

املرتشــح املنتخــب قانونــا،
لهذه األسباب

يقرر ما يأيت
يف الشـــكل:
قبول الطعن شكال.
يف املوضوع:

قبول الطعن موضوعا.
وبالنتيجة:

أوال: تصحيــح نتائــج االقــرتاع الــذي جــرى يــوم  4مايــو 2017 ببلديــة ســيدي الشــحمي، وإعــادة 
صياغــة محــرض إحصــاء األصــوات البلديــة املعنيــة وذلــك عــىل النحــو التــايل:

محرض إحصاء األصوات لبلدية سيدي الشحمي:
بدل43619 . - عدد األصوات املعرب عنها  37986صوتا 

بدل 890. - عدد األوراق امللغاة 6523صوتا 
وبذلك تحصلت قامئة حزب جبهة التحرير الوطني عىل 28579 بدل .35201 

و تصحيــح خطــأ مــادي بالنســبة ملــا تحصلــت عليــه قامئــة التجمــع الوطنــي الجمهــوري، حيــث 
يصبــح عــدد األصــوات 1858صوتــا بــدل 869  . 

والباقي بدون تغيري.
ثانيــا: القــول بــأن هــذه التصحيحــات ال تؤثــر عــىل توزيــع املقاعــد حســب النتائــج املؤقتــة التــي 

أعلنهــا املجلــس الدســتوري يــوم 8 مايــو ســنة 2017.
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ــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي واىل وزيــر الداخليــة والجامعــات  ثالثــا: يبلّ
املحليــة وإىل الطاعــن.

رابعا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 19 و20و21 شــعبان عــام 1438 

ــو ســنة 2017. املوافــق 16و17و18 ماي
رئيس املجلس الدستوري

مراد مدليس 
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قرار رقم12/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور، السيام املادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه، 
ــر  ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ــر ع ــؤرخ يف 18 صف ــم 03-12 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت
ســنة 2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام 

ــه،  ــان 2 (الفقــرة2) و3 من املادت
ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت

ــه، ــادة 171 من ــيام امل ــات، الس ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2016 املتعل ــت س غش
- ومبقتــىض األمــر رقــم 01-12 املــؤرخ يف 20 ربيــع األول عــام 1433 املوافــق 13 فربايــر ســنة 2012 

املحــدد للدوائــر االنتخابيــة وعــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملــان، 
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 28 جــامدى الثانيــة عــام 1437 املوافــق 6 أبريــل ســنة 2016 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري، 
ــنة  ــو س ــق 8 ماي ــام 1438 املواف ــعبان ع ــؤرخ يف 11 ش ــتوري امل ــس الدس ــان املجل ــىض بي - ومبقت
ــذي  ــي ال ــس الشــعبي الوطن ــة النتخــاب أعضــاء املجل ــج املؤقت ــالن النتائ ــن إع 2017 واملتضم

ــو ســنة 2017، ــق 4 ماي ــام 1438 املواف ــوم 7 شــعبان ع جــرى ي
- وبعــد االطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابة ضبط املجـــلس الدســتوري بتاريـــخ  10 
مايــو ســنة2017 املســجلة تحــت رقــم 229/2017، مــن طــرف الســيد يزيــد ســانون مرتشــح يف 
قامئــة حــزب تجمــع أمــل الجزائــر، الــذي يطعــن يف صحــة عمليــة التصويــت بالدائــرة االنتخابيــة 

لبليدة، ا
- وبعد االطالع عىل ملف الطعن،

- وبعد إشعار املطعون ضدهم،
- وبعد االطالع عىل املالحظات الكتابية للمطعون ضدهم،

- وبعد التحقيق،
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

- وبعد املداولة،
يف الشكل:

- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للرشوط القانونية.
يف املوضوع:

- اعتبــارا أن الطاعــن أثــار وجهــا وحيــدا ينــازع مبوجبــه يف محــارض الفــرز والنتائــج املرتتبــة عنهــا، 
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ــة االقــرتاع وتتمثــل  ــة مــن املخالفــات والتجــاوزات التــي عرفتهــا عملي وذلــك بعــد رسده جمل
حســبه يف زيــادة عــدد ضخــم مــن األصــوات لصالــح حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي وعــدم منــح 

محــارض الفــرز ملراقبــي حزبــه ويلتمــس الطاعــن إعــادة النظــر يف النتائــج املتحصــل عليهــا. 
ــص  ــد الفح ــرز، وبع ــارض الف ــار مح ــم إحض ــاع، ت ــة األوض ــىل حقيق ــوف ع ــه وللوق ــارا أن - اعتب
ــة يف محــارض  ــج املدون ــق بعــض النتائ ــني فعــال عــدم تطاب ــق ومراجعــة الحســاب، تب والتحقي
ــة فيحــق قامئــة  ــدي، ووجــود أخطــاء مادي ــة يف محــارض اإلحصــاء البل ــك املدون الفــرز مــع تل
ــة  ــا قامئ ــت عليه ــذي تحصل ــوات ال ــدد األص ــتوري إىل أّن ع ــس الدس ــل املجل ــن، وتوص الطاع

ــدل3932. ــا ب ــو 4216 صوت ــن ه الطاع
ــا  ــص يف فقرته ــات تن ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــن القان ــادة 171 م ــارا أن امل - واعتب
ــه  ــه ميكن ــن يســتند إىل أســاس، فإن ــس الدســتوري أن الطاع ــنّي للمجل ــه إذا تب ــة عــىل أنّ الثالث
أن يصــدر قــرارا معلّــال إّمــا بإلغــاء االنتخــاب املتنــازع فيــه، أو بإعــادة صياغــة محــرض النتائــج 

ــا. املعــّد وإعــالن املرتشــح املنتخــب قانون
لـهذه األسـباب

يقرر ما يأيت
يف الشكل:

قبول الطعن شكال.
يف املوضوع:

قبول الطعن موضوعا.
وبالنتيجة:

أوال: تصحيــح نتائــج االقــرتاع الــذي جــرى يــوم 4 مايــو ســنة2017 وإعــادة صياغــة محــرض تركيــز 
نتائــج التصويــت للدائــرة االنتخابيــة البليــدة وذلــك عــىل النحــو اآليت:

 تحصلــت قامئــة تجمــع أمــل الجزائــر، عــىل عــدد األصــوات 4216صوتــا بــدل 3932 صوتــا، مــع 
مراعــاة مــا تضمنــه قــرار املجلــس الدســتوري تحــت رقــم 05/ ق. م. د/17 بتاريــخ 21 شــعبان عــام 

1438 املوافــق 18 مايــو ســنة 2017 املتضمــن إعــادة توزيــع املقاعــد.
ــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر الداخليــة والجامعــات  ثانيــا: يبلّ

املحليــة وإىل الطاعــن.
ثالثا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

ــخ 19و20و21 شــعبان عــام 1438  ــدة بتاري ــس الدســتوري يف جلســاته املنعق ــداول املجل ــذا ت به
ــنة 2017. ــو س ــق 16و17و18 ماي املواف

رئيس املجلس الدستوري
مراد مدليس 
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قرار رقم13/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور، السيام املادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه، 
ــر  ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ــر ع ــؤرخ يف 18 صف ــم 03-12 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت
ســنة 2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام 

ــه،  ــان 2(الفقــرة2)و3 من املادت
ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت

ــه، ــادة 171 من ــيام امل ــات، الس ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2016 املتعل ــت س غش
- ومبقتــىض األمــر رقــم 01-12 املــؤرخ يف 20 ربيــع األول عــام 1433 املوافــق 13 فربايــر ســنة 2012 

املحــدد للدوائــر االنتخابيــة وعــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملــان، 
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 28 جــامدى الثانيــة عــام 1437 املوافــق 6 أبريــل ســنة 2016 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري، 
ــنة  ــو س ــق 8 ماي ــام 1438 املواف ــعبان ع ــؤرخ يف 11 ش ــتوري امل ــس الدس ــان املجل ــىض بي - ومبقت
ــذي  ــي ال ــس الشــعبي الوطن ــة النتخــاب أعضــاء املجل ــج املؤقت ــالن النتائ ــن إع 2017 واملتضم

ــو ســنة 2017، ــق 4 ماي ــام 1438 املواف ــوم 7 شــعبان ع جــرى ي
- وبعــد االطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجـــلس الدســتوري بتاريـــــخ 
ــالل، متصــدر  ــوة ع ــن طــرف الســيد علي ــم 230/2017، م ــو 2017 املســجلة تحــت رق 10 ماي
ــت  ــة التصوي ــة عملي ــا يف صح ــن خالله ــن م ــذي يطع ــة، ال ــة الجزائري ــة الوطني ــة الجبه قامئ

ــدة، ــة البلي ــرة االنتخابي للدائ
- وبعد االطالع عىل ملف الطعن،
- وبعد إشعار املطعون ضدهام،

- وبعد االطالع عىل املالحظات الكتابية للمطعون ضدهام،
- وبعد التحقيق،

- وبعد االستامع إىل العضو املقرر،
- وبعد املداولة،

يف الشكل:
- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للرشوط القانونية. 

يف املوضوع:
- اعتبــارا أن الطاعــن أثــار يف عريضتــه وجهــا وحيــدا مفــاده تســجيله لعــدة تجــاوزات وأخطــاء 
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يف محــرض إحصــاء األصــوات لــكل بلديــة ومحــرض تركيــز نتائــج التصويــت الــواليئ، وعــدم تطابــق 
محــارض فــرز األصــوات لــكل املكاتــب مــع محــرض إحصــاء األصــوات للبلديــات، وهــذا مــا يعكــس 
حســب ادعــاءه النتائــج غــري الحقيقيــة املعلــن عنهــا خاصــة ببلديــة البليــدة وبنــي مــراد ومفتــاح 
مدعيــا أن األصــوات التــي حــاز عليهــا حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي ببلديــة البليــدة واملقــدرة 
بــــ 93609 صوتــا ال تعــرب عــىل حقيقــة التصويــت وأّن محــارض الفــرز لــكل املكاتــب تتعــارض كليــا 
ــز نتائــج التصويــت  وبشــكل كبــري جــدا مــع محــارض إحصــاء األصــوات للبلديــات ومحــرض تركي

الــواليئ للبليــدة.
- اعتبــارا أّن الوقائــع التــي يثريهــا الطاعــن يف عريضتــه واملتعلقــة بنتائــج العمليــة االنتخابيــة عــىل 
مســتوى الدائــرة االنتخابيــة البليــدة، وانعــكاس ذلــك عــىل نتائــج االنتخابــات الترشيعيــة، كانــت 
موضــوع طعــن أودعــه املرتشــح متصــدر قامئــة تحالــف حركــة مجتمــع الســلم بالدائــرة االنتخابيــة 
ــو ســنة 2017ومســجل  ــخ 10 ماي ــس الدســتوري بتاري ــط املجل ــة ضب ــدى كتاب ــاله ل ــورة أع املذك
تحــت رقــم 82/2017، و أّن املجلــس الدســتوري فصــل يف هــذا الطعــن بقــراره الصــادر تحــت رقــم 
ــح  ــن تصحي ــنة 2017 املتضم ــو س ــق 18 ماي ــام 1438 املواف ــؤرخ يف21 شــعبان ع 05/ق.م.د/17م
ــة البليــدة، وبالنتيجــة ودون حاجــة إىل مناقشــة  ــرة االنتخابي ــة للدائ ــات الترشيعي نتائــج االنتخاب

مــا أثــاره الطاعــن.
لهذه األسبـاب

يقرر ما يأيت
أوال: قبــول الطعــن شــكال، والترصيــح بســبق الفصــل يف موضوعــه مبوجب قــرار املجلس الدســتوري 
رقــم 05/ق.م.د/17مــؤرخ يف 21 شــعبان عــام 1438 املوافــق 18 مايــو ســنة 2017، املتضمــن إعــادة 

ــع املقاعد. توزي
ــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي، وإىل وزيــر الداخليــة والجامعــات  ثانيــا: يبلّ

املحليــة وإىل كل مــن الطاعــن واملطعــون ضــده.
ثالثا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

ــخ 19و20و21 شــعبان عــام 1438  ــدة بتاري ــس الدســتوري يف جلســاته املنعق ــداول املجل ــذا ت به
ــنة 2017. ــو س ــق 16و17و18 ماي املواف

رئيس املجلس الدستوري
مراد مدليس 
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قرار رقم14/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017
 -إّن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور، السيام املادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه، 
ــر  ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ــر ع ــؤرخ يف 18 صف ــم 03-12 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت
ســنة 2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيّام 

ــه،  ــان 2(الفقــرة2) و3 من املادت
ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت

ــه، ــادة 171 من ــيام امل ــات، الس ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2016 املتعل ــت س غش
- ومبقتــىض األمــر رقــم 01-12 املــؤرخ يف 20 ربيــع األول عــام 1433 املوافــق 13 فربايــر ســنة 2012 

املحــدد للدوائــر االنتخابيــة وعــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملــان، 
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 28 جــامدي الثانيــة عــام 1437 املوافــق 6 أبريــل ســنة 2016 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري، 
ــنة  ــو س ــق 8 ماي ــام 1438 املواف ــعبان ع ــؤرخ يف 11 ش ــتوري امل ــس الدس ــان املجل ــىض بي - ومبقت
ــذي  ــي ال ــس الشــعبي الوطن ــة النتخــاب أعضــاء املجل ــج املؤقت ــالن النتائ ــن إع 2017 واملتضم

ــو ســنة 2017، ــق 4 ماي ــام 1438 املواف ــوم 7 شــعبان ع جــرى ي
ــة ضبــط املجلــس الدســتوري بتاريــخ  ــدى كتاب -وبعــد االطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة ل
ــعود  ــي املس ــيد دراج ــرف الس ــن ط ــم 241/2017، م ــت رق ــجلة تح ــنة 2017 املس 10 مايوس
بصفتــه مرشــح حــزب التجمــع الوطنــي الدميقراطــي التــي يعــرتض فيهــا عــىل نتائــج االنتخابــات 

الترشيعيــة بالدائــرة االنتخابيــة لواليــة املديــة،
- وبعد االطالع عىل ملف الطعن،

- وبعد التحقيق، 
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

- وبعد املداولة،
يف الشكل:

- اعتبارا أّن الطعن جاء مستوفيا للرشوط القانونية.
يف املوضوع:

- اعتبــارا أن الطاعــن يعــرتض عــىل نتائــج االنتخابــات الترشيعيــة عــىل مســتوى الدائــرة االنتخابيــة 
املديــة لوجــود تضخيــم يف األصــوات عــىل مســتوى بلديــة قــرص البخــاري لصالــح حــزب جبهــة 
التحريــر الوطنــي ترتـّـب عــىل ذلــك حرمــان الطاعــن من مقعــد ثالث، وأنـّـه بالرجــوع إىل محارض 
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الفــرز يظهــر أن حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي حصــل عــىل 2581 صوتــا وحــزب العــامل عــىل 
267 صوتــا ومبحــرض تركيــز النتائــج، التجمــع الوطنــي الدميقراطــي حصــل عــىل 1585 صوتــا يف 
حــني أن حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي حصــل عــىل 14544 صوتــا بإضافــة 11363 صوتــاو4095 
لحــزب العــامل، وتــّم حرمــان الطاعــن مــن 359 صوتــا حيــث ســجل مبحــرض إحصــاء األصــوات 
لبلديــة قــرص البخــاري 1226 بــدال مــن 1585،ويلتمــس إلغــاء األصــوات املضافــة وإضافــة 359 

صوتــا لــه، وبالتــايل حصولــه عــىل مقعــد إضــايف. 
- اعتبــارا أن الوقائــع التــي يثريهــا الطاعــن واملتعلقــة بنتائــج العمليــة االنتخابيــة عــىل مســتوى 
البلديــات التابعــة للدائــرة االنتخابيــة املديــة، وانعــكاس ذلــك عــىل نتائــج االنتخابــات الترشيعية 
بالدائــرة االنتخابيــة املديــة كانــت موضــوع طعــن أودعــه املرتشــح املتصــدر لقامئــة تجمــع أمــل 
الجزائــر بالدائــرة االنتخابيــة املذكــورة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري بتاريــخ 10 مايــو 
ســنة2017 مســجل تحــت رقــم 107، وأّن املجلــس الدســتوري فصــل يف هــذا الطعــن بقــراره 
ــنة2017  ــو س ــق 18 ماي ــام1438 املواف ــعبان ع ــخ21 ش ــت رقم07/ق.م.د/17بتاري ــادر تح الص
املتضمــن تصحيــح نتائــج االنتخابــات الترشيعيــة للدائــرة االنتخابيــة املديــة، وبالنتيجــة ودون 

حاجــة إىل مناقشــة مــا أثــاره الطاعــن.
لهذه األسـباب

يقرر ما يأيت
أوال: قبــول الطعــن شــكال والترصيــح بســبق الفصــل يف موضوعــه مبوجب قــرار املجلس الدســتوري 
رقم07/ق.م.د/17املــؤرخ يف21 شــعبان عــام 1438املوافــق 18 مايــو ســنة 2017 واملتضمــن إعــادة 

توزيــع املقاعــد.
ــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر الداخليــة والجامعــات  ثانيــا: يبلّ

املحليــة وإىل الطاعــن.
ثالثا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 19 و20و21 شــعبان عــام 1438 
ــو ســنة 2017. املوافــق 16و17و18 ماي

رئيس املجلس الدستوري
مراد مدليس 
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قراررقم15/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور، السيام املادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه، 
ــر  ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ــر ع ــؤرخ يف 18 صف ــم 03-12 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت
ســنة 2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام 

ــه،  ــان 2(الفقــرة2)و3 من املادت
ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت

ــه، ــادة 171 من ــيام امل ــات، الس ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2016 املتعل ــت س غش
- ومبقتــىض األمــر رقــم 01-12 املــؤرخ يف 20 ربيــع األول عــام 1433 املوافــق 13 فربايــر ســنة 2012 

املحــدد للدوائــر االنتخابيــة وعــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملــان، 
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 28 جــامدى الثانيــة عــام 1437 املوافــق 6 أبريــل ســنة 2016 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري، 
ــنة  ــو س ــق 8 ماي ــام 1438 املواف ــعبان ع ــؤرخ يف 11 ش ــتوري امل ــس الدس ــان املجل ــىض بي - ومبقت
ــذي  ــي ال ــس الشــعبي الوطن ــة النتخــاب أعضــاء املجل ــج املؤقت ــالن النتائ ــن إع 2017 واملتضم

ــو ســنة 2017، ــق 4 ماي ــام 1438 املواف ــوم 7 شــعبان ع جــرى ي
- وبعــد االطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبط املجـــلس الدســتوري بتاريـــخ 10 
مايوســنة 2017 املســجلة تحــت رقــم 259/2017، مــن طــرف الســيّد بــن رششــايل عــيل متصــدر 
ــرة  ــت بالدائ ــة التصوي ــة عملي ــن يف صح ــذي يطع ــل»، وال ــز «األصي ــرة «ب» الرم ــة الح القامئ

االنتخابيــة البليــدة،
- وبعد االطالع عىل ملف الطعن،
- وبعد إشعار املطعون ضدهام،

- وبعد االطالع عىل املالحظات الكتابية للمطعون ضدهام،
- وبعد التحقيق،

- وبعد االستامع إىل العضو املقرر،
- وبعد املداولة،

يف الشكل:
- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للرشوط القانونية.

يف املوضوع:
ــة يف  ــج املعلــن عنهــا واملدون ــدا مفــاده أن النســب والنتائ ــار وجهــا وحي ــارا أّن الطاعــن أث - اعتب
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محــارض إحصــاء األصــوات لبلديــات الدائــرة االنتخابيــة البليــدة، ومحــرض تركيــز نتائــج التصويت 
الــواليئ مبالــغ فيهــا وغــري حقيقيــة مقارنــة بالنتائــج الحقيقيــة التــي توصــل إليهــا عــن طريــق 
حســابه النتائــج الــواردة يف محــارض الفــرز لجميــع مكاتــب التصويــت، ويلتمــس إلغــاء النتائــج 

املعلــن عنهــا وإعــادة النظــر فيهــا.
ــد  ــوات، وبع ــرز األص ــارض ف ــار مح ــم إحض ــاع، ت ــة األوض ــىل حقيق ــوف ع ــه وللوق ــارا أن - واعتب
ــة يف  ــج املدون ــق بعــض النتائ ــنّي فعــال عــدم تطاب ــق ومراجعــة الحســاب، تب الفحــص والتحقي
محــارض الفــرز مــع مــا هــو مــدّون يف محــارض اإلحصــاء البلدي لألصــوات، ووجــود أخطــاء مادية 
ــت  ــذي تحصل ــوات ال ــدد األص ــتوري إىل أن ع ــس الدس ــل املجل ــن وتوّص ــة الطاع ــق قامئ يف ح

ــدل 4937. ــا ب عليهــا قامئــة الطاعــن هــو 5377 صوت
ــا  ــص يف فقرته ــات تن ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــن القان ــادة 171 م ــارا أن امل - واعتب
ــه إذا تبــني للمجلــس الدســتوري أن الطعــن يســتند إىل أســاس، فإنــه ميكنــه أن  الثالثــة عــىل أنّ
ــج  ــة محــرض النتائ ــادة صياغ ــه، أو بإع ــازع في ــاء االنتخــاب املتن ــا بإلغ ــال إّم ــرارا معلّ يصــدر ق

ــا. املعــد وإعــالن املرتشــح املنتخــب قانون
لهذه األسباب

يقرر ما يأيت
يف الشكل:

قبول الطعن شكال.
يف املوضوع:

قبول الطعن موضوعا.
وبالنتيجة:

أوال: تصحيــح نتائــج االقــرتاع الــذي جــرى يــوم 4 مايــو ســنة 2017، وإعــادة صياغــة محــرض تركيــز 
نتائــج التصويــت للدائــرة االنتخابيــة البليــدة وذلــك عــىل النحــو اآليت:

تحصلــت القامئــة الحــرة « األصيــل» الرمــز - ب - عــىل عــدد األصــوات 5377 صوتــا بــدل 4937 
صوتــا، مــع مراعــاة مــا تضّمنــه قــرار املجلــس الدســتوري تحــت رقــم 05/ق.م.د/17 بتاريــخ 

21 شــعبان عــام 1438 املوافــق 18 مايــو ســنة 2017 املتضمــن إعــادة توزيــع املقاعــد.
ثانيــا: يبلّــغ هــذا القــرار إىل رئيس املجلــس الشــعبي الوطني وإىل وزيــر الداخليــة والجامعات 

املحليــة وإىل الطاعن. 
ثالثا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

ــام  ــعبان ع ــخ 19و20و21 ش ــدة بتاري ــاته املنعق ــتوري يف جلس ــس الدس ــداول املجل ــذا ت به
رئيس املجلس الدستوري1438 املوافــق 16و17و18 مايــو ســنة 2017.

مراد مدليس 
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قرار رقم16/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور، السيام املادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه،
- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام املادتــان 

2(الفقــرة2)و3 منــه، 
- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 10-16 املــؤرخ يف 22 ذي القعــدة عــام 1437 املوافــق 25 غشــت 

ســنة 2016 املتعلــق بنظــام االنتخابــات، الســيام املــادة 171 منــه،
- ومبقتــىض األمــر رقــم 01-12 املــؤرخ يف 20 ربيــع األول عــام 1433 املوافــق 13 فربايــر ســنة 2012 

املحــدد للدوائــر االنتخابيــة وعــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملــان، 
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 28 جــامدى الثانيــة عــام 1437 املوافــق 6 أبريــل ســنة 2016 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، 
- ومبقتــىض بيــان املجلــس الدســتوري املــؤرخ يف 11 شــعبان عــام 1438 املوافــق 8 مايــو ســنة 2017 
واملتضمــن إعــالن النتائــج املؤقتــة النتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي الــذي جــرى يــوم 7 

شــعبان عــام 1438 املوافــق 4 مايــو ســنة 2017،
- وبعــد االطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبط املجـــلس الدســتوري بتاريـــــخ 10 
مايــو ســنة 2017  املســجلة تحــت رقــم 261/2017، مــن طــرف الكبــوب رشــيد متصــدر قامئــة 
ــة  ــرة االنتخابي ــت بالدائ ــة التصوي ــذي يطعــن يف صحــة عملي ــوري، وال ــي الجمه ــع الوطن التجم

البليــدة،
- وبعد االطالع عىل ملف الطعن،
- وبعد إشعار املطعون ضدهام،

- وبعد االطالع عىل املالحظات الكتابية للمطعون ضدهام،
- وبعد التحقيق،

- وبعد االستامع إىل العضو املقرر،
- وبعد املداولة،

يف الشكل:
- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للرشوط القانونية. 

يف املوضوع:
ــه وبعــد قيامــه بحســاب  ــه أن ــدا يدعــي مبوجب ــا وحي ــه وجه ــري يف عريضت ــارا أن الطاعــن يث - اعتب
النتائــج ملختلــف بلديــات الدائــرة االنتخابيــة البليــدة، أن عمليــة جمــع األصــوات كانــت خاطئــة 
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بدليــل أن بعــض األصــوات التــي تحصــل عليهــا قــد نزعــت منــه ووزعــت ألحــزاب أخــرى، كــام 
يالحــظ تضخــم كبــري يف عــدد األصــوات لحــزب جبهــة التحريــر الوطنــي، ويلتمــس إلغــاء النتائــج 
املتحصــل عليهــا مــن طــرف املطعــون ضدهــام (حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي والقامئــة الحــرة 

«أ» صــوت الشــعب).
- واعتبــارا أنــه وللوقــوف عــىل حقيقــة األوضــاع، تــم إحضار محــارض الفــرز، وبعد الفحــص والتحقيق 
ومراجعــة الحســاب، تبــنّي فعــال عــدم تطابــق بعــض النتائــج املدونــة يف محــارض الفــرز مــع مــا 
هــو مــدون يف محــارض اإلحصــاء البلــدي، ووجــود أخطــاء ماديــة يف حــق قامئــة الطاعــن وتوصــل 
املجلــس الدســتوري إىل أن عــدد األصــوات الــذي تحصلــت عليــه قامئــة الطاعــن هــو 3376 صوتــا 

بــدل 2691.
- واعتبــارا أن املــادة 171 مــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات تنــص يف فقرتهــا الثالثــة 
ــه أن يصــدر  ــه ميكن ــس الدســتوري أّن الطعــن يســتند إىل أســاس، فإن ــني للمجل ــه إذا تب عــىل أن
قــرارا معلــّال إمــا بإلغــاء االنتخــاب املتنــازع فيــه أو بإعــادة صياغــة محــرض النتائــج املعــّد وإعــالن 

املرتشــح املنتخــب قانونــا.
لهذه األسباب
يقرر ما يأيت 

يف الشكل:
قبول الطعن شكال.
يف املوضوع:

قبول الطعن.
وبالنتيجة:

أوال: تصحيــح نتائــج االقــرتاع الــذي جــرى يــوم 4 مايــو ســنة 2017 وإعــادة صياغــة محــرض تركيــز 
نتائــج التصويــت للدائــرة االنتخابيــة البليــدة وذلــك عــىل النحــو اآليت:

تحصلت قامئة التجمع الوطني الجمهوري عىل عدد األصوات 3376 صوتا بدل 2691 صوتا.
مــع مراعــاة مــا تضمنــه قــرار املجلــس الدســتوري تحــت رقــم 05/ ق.م.د/17 بتاريــخ 21 شــعبان عام 

1438 املوافــق 18 مايــو ســنة 2017 املتضمــن إعــادة توزيــع املقاعد.
ــة والجامعــات  ــر الداخلي ــي وإىل وزي ــس الشــعبي الوطن ــس املجل ــرار إىل رئي ــغ هــذا الق ــا: يبلّ ثاني

ــن. ــة وإىل الطاع املحلي
ثالثا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

ــام 1438  ــعبان ع ــخ 19و20و21 ش ــدة بتاري ــاته املنعق ــتوري يف جلس ــس الدس ــداول املجل ــذا ت به
ــنة 2017. ــو س ــق 16و17و18 ماي املواف

رئيس املجلس الدستوري
مراد مدليس 
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قرار رقم17 /ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور، السيام املادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه، 
ــر  ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ــر ع ــؤرخ يف 18 صف ــم 03-12 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت
ســنة 2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام 

ــه،  ــان 2(الفقــرة2)و3 من املادت
ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت

ــه، ــادة 171 من ــيام امل ــات، الس ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2016 املتعل ــت س غش
- ومبقتــىض األمــر رقــم 01-12 املــؤرخ يف 20 ربيــع األول عــام 1433 املوافــق 13 فربايــر ســنة 2012 

املحــدد للدوائــر االنتخابيــة وعــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملــان، 
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 28 جــامدى الثانيــة عــام 1437 املوافــق 6 أبريــل ســنة 2016 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري، 
ــنة  ــو س ــق 8 ماي ــام 1438 املواف ــعبان ع ــؤرخ يف 11 ش ــتوري امل ــس الدس ــان املجل ــىض بي - ومبقت
ــذي  ــي ال ــس الشــعبي الوطن ــة النتخــاب أعضــاء املجل ــج املؤقت ــالن النتائ ــن إع 2017 واملتضم

ــو ســنة 2017، ــق 4 ماي ــام 1438 املواف ــوم 7 شــعبان ع جــرى ي
- وبعــد االطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري بتاريــخ 
ــور  ــغواين عاش ــيد س ــرف الس ــن ط ــم 281/2017، م ــت رق ــجلة تح ــنة 2017 املس ــاي س 10 م
مرتشــح مفــوض بقامئــة حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي، التــي يعــرتض مــن خاللهــا عــىل نتائــج 

ــة، ــة املدي ــرة االنتخابي ــة بالدائ ــات الترشيعي االنتخاب
- وبعد اإلطالع عىل ملف الطعن،

- وبعد إشعار املطعون ضده،
- وبعد اإلطالع عىل املالحظات الكتابية للمطعون ضده،

- وبعد التحقيق، 
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

- وبعد املداولة، 
يف الشكل:

- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للرشوط القانونية.
يف املوضوع:

- اعتبــارا أن الطاعــن يثــري وجهــا وحيــدا مفــاده االعــرتاض عــىل نتائــج االنتخابــات الترشيعيــة عــىل 
مســتوى الدائــرة االنتخابيــة لواليــة املديــة، بدعــوى تســجيل عــدة مخالفــات وتجــاوزات خــالل 
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عمليتــي التصويــت والفــرز، منهــا عــىل ســبيل املثــال بلديــة بعطــة، دائــرة العامريــة، مكتبــي 
ــق  ــدم تطاب ــة وع ــت 100 باملائ ــبة التصوي ــت نس ــال، بلغ ــم 01 رج ــاء، ورق ــت 02 نس التصوي
نتائــج إحصــاء األصــوات بعــدة بلديــات، منهــا عــىل ســبيل املثــال بلديــة تابــالط أيــن تــم تدويــن 
284 صوتــا تحصــل عليهــا حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي بينــام جــاء يف محــرض تركيــز نتائــج 
التصويــت 268 صوتــا وعــدم احتســاب األصــوات الــواردة يف بعــض محــارض الفــرز واملجمــوع 
النهــايئ لبعــض البلديــات، مثــل بلديــة املديــة، مركــز البشــري االبراهيمــي مكتــب رقــم 5 رجــال 
أيــن تحصــل حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي عــىل 269 صوتــا مل يتــم احتســابها، ونفــس الــيشء 
عــىل مســتوى بلديــة العامريــة مركــز تصويــت بوســهمني رابــح مكتــب رقــم 3، باإلضافــة إىل قيام 
بعــض األشــخاص عــىل مســتوى مركــز مدرســة ذكــور، مدرســة البنــات ببلديــة شــاللة العــذاورة 
ــخاص  ــا ألش ــي ومنحه ــي الدميقراط ــع الوطن ــزب التجم ــح ح ــت ملرتش ــب أوراق التصوي بترسي
مســنني خــارج مركــز التصويــت، ووجــود بعــض محــارض فــرز األصــوات غــري مســتوفية للــرشوط 
القانونيــة كونهــا وردت دون ذكــر عــدد األظرفــة املوجــودة يف الصنــدوق دون تفصيــل األوراق 

امللغــاة واألصــوات املعــرب عنهــا خاصــة عــىل مســتوى بلديــات دائــرة عــني بوســيف.
- اعتبــارا أن الوقائــع التــي يثريهــا الطاعــن واملتعلقــة بنتائــج العمليــة االنتخابيــة عــىل مســتوى 
البلديــات التابعــة للدائــرة االنتخابيــة املديــة وانعــكاس ذلــك عــىل نتائــج االنتخابــات الترشيعيــة 
بــذات الدائــرة االنتخابيــة كانــت موضــوع طعــن أودعــه املرتشــح املتصــدر لقامئــة تجمــع أمــل 
الجزائــر بالدائــرة االنتخابيــة املذكــورة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري بتاريــخ 10 مايــو 
ســنة 2017 مســجل تحــت رقــم 107، وأّن املجلــس الدســتوري فصــل يف هــذا الطعــن بقــراره 
الصــادر تحــت رقم07/ق.م.د/17بتاريــخ 21 شــعبان 1438 املوافــق 18 مايو ســنة 2017 املتضمن 
تصحيــح نتائــج االنتخابــات الترشيعيــة للدائــرة االنتخابيــة املديــة، وبالنتيجــة ودون حاجــة إىل 

مناقشــة مــا أثــاره الطاعــن.
لـهذه األسـباب

يقرر ما يأيت
أوال: قبــول الطعــن شــكال والترصيــح بســبق الفصــل يف موضوعــه مبوجب قــرار املجلس الدســتوري 
رقــم07/ق.م.د/17 املــؤرخ يف 21 شــعبان عــام 1438 املوافــق 18 مايــو ســنة 2017 املتضمــن إعــادة 

ــع املقاعد. توزي
ــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر الداخليــة والجامعــات  ثانيــا: يبلّ

املحليــة وإىل الطاعــن.
ثالثا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 19 و20و21 شــعبان عــام 1438 
ــو ســنة 2017. املوافــق 16و17و18 ماي

رئيس املجلس الدستوري
مراد مدليس 
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قرار رقم18/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور، السيام املادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه، 
ــر  ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ــر ع ــؤرخ يف 18 صف ــم 03-12 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت
ســنة 2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام 

ــه،  ــان 2(الفقــرة2)و3 من املادت
ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت

ــه، ــادة 171 من ــيام امل ــات، الس ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2016 املتعل ــت س غش
- ومبقتــىض األمــر رقــم 01-12 املــؤرخ يف 20 ربيــع األول عــام 1433 املوافــق 13 فربايــر ســنة 2012 

املحــدد للدوائــر االنتخابيــة وعــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملــان، 
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 28 جــامدى الثانيــة عــام 1437 املوافــق 6 أبريــل ســنة 2016 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري، 
ــنة  ــو س ــق 8 ماي ــام 1438 املواف ــعبان ع ــؤرخ يف 11 ش ــتوري امل ــس الدس ــان املجل ــىض بي - ومبقت
ــذي  ــي ال ــس الشــعبي الوطن ــة النتخــاب أعضــاء املجل ــج املؤقت ــالن النتائ ــن إع 2017 واملتضم

ــو ســنة 2017، ــق 4 ماي ــام 1438 املواف ــوم 7 شــعبان ع جــرى ي
- وبعــد االطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري بتاريــخ 10 
مايوســنة 2017 املســجلة تحــت رقــم 2017/283، مــن طــرف الســيد كبرييتــة محمــد بصفتــه 
مرتشــح متصــدر قامئــة تحالــف حركــة مجتمــع الســلم، التــي يعــرتض مــن خاللهــا عــىل نتائــج 

االنتخابــات الترشيعيــة بالدائــرة االنتخابيــة املديــة،
- وبعد االطالع عىل ملف الطعن،

- وبعد إشعار املطعون ضده،
- وبعد االطالع عىل املالحظات الكتابية للمطعون ضده،

- وبعد التحقيق، 
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

- وبعد املداولة، 
يف الشكـــل:

- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للرشوط القانونية.
يف املوضوع:

- اعتبــارا أن الطاعــن يعــرتض مبوجــب عريضتــه عــىل نتائــج االنتخابــات الترشيعيــة عــىل مســتوى 
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بلديــة قــرص البخــاري، ومــن مثــة نتائــج هــذه االنتخابــات بالدائــرة االنتخابيــة املديــة، بدعــوى 
أّن مقارنــة معطيــات محــارض فــرز األصــوات باملكاتــب عــىل مســتوى مراكــز االنتخــاب للبلديــة 
املذكــورة، مــع مــا ورد يف محــرض إحصــاء األصــوات للجنــة االنتخابيــة لنفــس البلديــة، تكشــف 
ــة  ــم االنتخابي ــن طــرف مرتشــحي القوائ ــا م ــع األصــوات املتحصــل عليه ــن أخطــاء يف تجمي ع
مقدمــا جــدول مقارنــة يتضمــن الفــارق يف األصــوات بالزيــادة أو النقصــان يف عــدد األصــوات 
املتحصــل عليهــا مــن طــرف كل قامئــة، وقــد بلــغ هــذا الفــارق 15816صوتا كــام يدعــي الطاعن، 
ثــم توصــل الطاعــن مــن خــالل تصحيــح الفــارق املســجل يف محــرض إحصــاء األصــوات لبلديــة 
قــرص البخــاري إىل تحديــد املعامــل االنتخــايب بـــ8488 صوتــا وتوزيــع املقاعــد بحيــث أن تحالف 
حركــة مجتمــع الســلم تحصــل عــىل مقعديــن وهــو مــا تحصــل عليــه فعــال حســبه، وإنقــاص 

مقعــد لقامئــة حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي ومنحــه لتجمــع أمــل الجزائــر.
- اعتبــارا أّن الوقائــع التــي يثريهــا الطاعــن واملتعلقــة بنتائــج العمليــة االنتخابيــة عــىل مســتوى 
ــرة  ــذات الدائ ــة ب ــات الترشيعي ــج االنتخاب ــىل نتائ ــك ع ــكاس ذل ــاري وانع ــرص البخ ــة ق بلدي
االنتخابيــة املديــة، كانــت موضــوع طعــن أودعــه املرتشــح املتصــدر لقامئــة تجمــع أمــل الجزائــر 
ــو2017  ــخ 10 ماي ــس الدســتوري بتاري ــط املجل ــة ضب ــدى كتاب ــة املذكــورة ل ــرة االنتخابي بالدائ
مســجل تحــت رقــم 107/2017، وأّن املجلــس الدســتوري فصــل يف هــذا الطعــن بقــراره الصــادر 
تحــت رقــم07/ق.م.د/17 بتاريــخ 21 شــعبان عــام 1438 املوافــق 18مايــو ســنة 2017، املتضمــن 
تصحيــح نتائــج االنتخابــات الترشيعيــة للدائــرة االنتخابيــة املديــة، وبالنتيجــة ودون حاجــة إىل 

مناقشــة مــا أثــاره الطاعــن.
لهذه األسباب

يقرر ما يأيت
أوال: قبــول الطعــن شــكال والترصيــح بســبق الفصــل يف موضوعــه مبوجب قــرار املجلس الدســتوري 
رقــم07/ق.م.د/17 املــؤرخ يف 21 شــعبان عــام 1438 املوافــق 18مايــو ســنة 2017 املتضمــن إعــادة 

ــع املقاعد. توزي
ثانيــا: يبلّــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي و إىل وزيــر الداخليــة و الجامعــات 

املحليــة و إىل الطاعــن.
ثالثا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 19 و20و21 شــعبان عــام 1438 
ــو ســنة 2017. املوافــق 16و17و18 ماي

رئيس املجلس الدستوري
مراد مدليس 
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قرار رقم19/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور، السيام املادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه، 
ــر  ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ــر ع ــؤرخ يف 18 صف ــم 03-12 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت
ســنة 2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام 

ــه،  ــان 2(الفقــرة2)و3 من املادت
ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت

ــه، ــادة 171 من ــيام امل ــات، الس ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2016 املتعل ــت س غش
- ومبقتــىض األمــر رقــم 01-12 املــؤرخ يف 20 ربيــع األول عــام 1433 املوافــق 13 فربايــر ســنة 2012 

املحــدد للدوائــر االنتخابيــة وعــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملــان، 
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 28 جــامدى الثانيــة عــام 1437 املوافــق 6 أبريــل ســنة 2016 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري، 
ــنة  ــو س ــق 8 ماي ــام 1438 املواف ــعبان ع ــؤرخ يف 11 ش ــتوري امل ــس الدس ــان املجل ــىض بي - ومبقت
ــذي  ــي ال ــس الشــعبي الوطن ــة النتخــاب أعضــاء املجل ــج املؤقت ــالن النتائ ــن إع 2017 واملتضم

ــو ســنة 2017، ــق 4 ماي ــام 1438 املواف ــوم 7 شــعبان ع جــرى ي
- وبعــد االطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري بتاريــخ 10 
مايــو ســنة 2017  املســجلة تحــت رقــم 285/2017، مــن طــرف الســيد بــن تركيــة عبــد الوهــاب 
ــي يعــرتض مــن خاللهــا  ــة، الت ــة الجزائري ــه مرتشــحا ضمــن قامئــة حــزب الجبهــة الوطني بصفت

عــىل نتائــج االنتخابــات الترشيعيــة الدائــرة االنتخابيــة املديــة،
- وبعد االطالع عىل ملف الطعن،

- وبعد إشعار املطعون ضده،
- وبعد االطالع عىل املالحظات الكتابية للمطعون ضده،

- وبعد التحقيق، 
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

- وبعد املداولة، 
يف الشكل:

- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للرشوط القانونية.
يف املوضوع:

ــة قــرص البخــاري  ــة عــىل مســتوى بلدي ــة االنتخابي ــج العملي ــازع يف نتائ ــارا أّن الطاعــن ين - اعتب
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وتحديــدا مبراكــز التصويــت شــبانة بــوزراق- مكتبــي التصويــت رقــم 1 و5 - ومبركــز التصويــت 
بوســبول الجيــاليل- مكتــب التصويــت رقــم -3 و مبركــز التصويــت رقــم 7 بــن عامــر يعقــوب- 
ــم  ــت رق ــب التصوي ــن بوعــيل - مكت ــت حســيبة ب ــز التصوي ــم -8 ومبرك ــت رق ــب التصوي مكت
-10 و مبركــز التصويــت رقــم -10 بــن يلــس محمــد وعــيل- مكتــب التصويــت رقــم -10 و مبركــز 
ــة  ــت مدرســة 5 جويلي ــز التصوي ــم 5 - و مبرك ــب رق ــم -12 شــيخ حســان- مكت ــت رق التصوي
ــن  ــم 05،أي ــت رق ــب التصوي ــم -04 مكت ــز االنتخــاب رق ــم 11 و -08 و مبرك ــب رق -1962 مكت
ســجلت أخطــاء مختلفــة يف ذكــر البيانــات مبحــارض الفــرز للمكاتــب تتعلــق بعمليــة حســاب 

األصــوات املعــرب عنهــا و امللغــاة وتوزيــع األصــوات.
- واعتبــارا أّن الوقائــع التــي يثريهــا الطاعــن واملتعلقــة بنتائــج العمليــة االنتخابيــة عــىل مســتوى 
بلديــة قــرص البخــاري وانعــكاس ذلــك عــىل نتائــج االنتخابــات الترشيعيــة بالدائــرة االنتخابيــة 
املديــة كانــت موضــوع طعــن أودعــه املرتشــح املتصــدر لقامئــة تجمــع أمــل الجزائــر بالدائــرة 
ــنة2017  ــو س ــخ 10 ماي ــتوري بتاري ــس الدس ــط املجل ــة ضب ــدى كتاب ــورة، ل ــة املذك االنتخابي
مســجل تحــت رقــم 107/2017، وأّن املجلــس الدســتوري فصــل يف هــذا الطعــن بقــراره الصــادر 
تحــت رقــم07/ق.م.د/17 بتاريــخ21 شــعبان عــام 1438 املوافــق 18 مايــو ســنة 2017 املتضمــن 
تصحيــح نتائــج االنتخابــات الترشيعيــة للدائــرة االنتخابيــة املديــة، وبالنتيجــة ودون حاجــة إىل 

مناقشــة مــا أثــاره الطاعــن.
لهذه األسباب

يقرر ما يأيت
أوال: قبــول الطعــن شــكال والترصيــح بســبق الفصــل يف موضوعــه مبوجب قــرار املجلس الدســتوري 
ــادة  ــن إع ــنة 2017 املتضم ــو س ــق 18 ماي ــعبان 1438 املواف ــؤرخ يف 21ش ــم 07/ق.م.د/17 امل رق

توزيــع املقاعــد.
ــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر الداخليــة والجامعــات  ثانيــا: يبلّ

املحليــة وإىل الطاعــن.
ثالثا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

ــخ 19و20و21 شــعبان عــام 1438  ــدة بتاري ــس الدســتوري يف جلســاته املنعق ــداول املجل ــذا ت به
ــنة 2017. ــو س ــق 16و17و18 ماي املواف

رئيس املجلس الدستوري
مراد مدليس 
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قرار رقم20/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور، السيام املادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه، 
ــر  ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ــر ع ــؤرخ يف 18 صف ــم 03-12 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت
ســنة 2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام 

ــه،  ــان 2(الفقــرة2)و3 من املادت
ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت

ــه، ــادة 171 من ــيام امل ــات، الس ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2016 املتعل ــت س غش
- ومبقتــىض األمــر رقــم 01-12 املــؤرخ يف 20 ربيــع األول عــام 1433 املوافــق 13 فربايــر ســنة 2012 

املحــدد للدوائــر االنتخابيــة وعــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف انتخابــات الربملــان، 
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 28 جــامدى الثانيــة عــام 1437 املوافــق 6 أبريــل ســنة 2016 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري، 
ــنة  ــو س ــق 8 ماي ــام 1438 املواف ــعبان ع ــؤرخ يف 11 ش ــتوري امل ــس الدس ــان املجل ــىض بي - ومبقت
ــذي  ــي ال ــس الشــعبي الوطن ــة النتخــاب أعضــاء املجل ــج املؤقت ــالن النتائ ــن إع 2017 واملتضم

ــو ســنة 2017، ــق 4 ماي ــام 1438 املواف ــوم 7 شــعبان ع جــرى ي
-   وبعــد االطــالع عــىل عريضــة الطعــن املودعــة لــدى كتابــة ضبــط املجلــس الدســتوري بتاريــخ 
ــة  ــوت مفوض ــورة محي ــيدة ن ــرف الس ــن ط ــم 295/2017، م ــت رق ــنة 2017 تح ــو س 10 ماي
عــن حــزب جبهــة القــوى االشــرتاكية و املتعلقــة باالعــرتاض عــىل صحــة عمليــات التصويــت يف 

ــة املســيلة، ــرة االنتخابي ــة بالدائ ــات الترشيعي االنتخاب
- وبعد االطالع عىل ملف الطعن،

- وبعد التحقيق،
- وبعد االستامع اىل العضو املقرر،

- وبعد املداولة،
يف الشكل:

- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للرشوط القانونية.
يف املوضوع:

ــج  ــىل نتائ ــرتض ع ــه يع ــاده أن ــدا، مف ــا وحي ــري وجه ــه يث ــب عريضت ــن مبوج ــارا أن الطاع - اعتب
ــة املســيلة،  ــرة االنتخابي ــو ســنة 2017 عــىل مســتوى الدائ ــوم 4 ماي ــة لي ــات الترشيعي االنتخاب
ويلتمــس إعــادة صياغــة محــرض الفــرز ملكتــب 28 رجــال -مركــز أوالد أحمــد، وإلغــاء نتائــج 
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ــة  ــا يف والي ــن عنه ــة املعل ــات الترشيعي ــن االنتخاب ــة ع ــج املرتتب ــرة والنتائ ــة مق ــرتاع ببلدي االق
املســيلة.

-  اعتبــارا أنــه وملتطلبــات التحقيــق، تــم إحضــار صنــدوق االقــرتاع التابــع ملركــز التصويــت أوالد 
أحمــد مكتــب 28 رجــال، بلديــة مقــرة، الدائــرة االنتخابيــة املســيلة، وكــذا محــرض فــرز األصوات 
الخــاص بــه، وبعــد مراجعــة هــذا األخــري، ومقارنتــه بــأوراق التصويــت املوجــودة يف الصنــدوق 
تبــني للمجلــس الدســتوري أن عــدد األصــوات مطابــق متامــا ملحــرض الفــرز املقــدم مــن طــرف 
الطاعــن والــذي يحمــل عبــارة « نســخة طبــق األصــل»، ووجــود خطــأ مــادي يف توزيــع األصوات 

املعــرب عنهــا يف املكتــب 28 رجــال، مركــز أوالد أحمــد،
ــا  ــص يف فقرته ــات تن ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــن القان ــادة 171 م ــارا أن امل -  اعتب
ــه إذا تبــني أن الطعــن يســتند إىل أســاس ميكــن املجلــس الدســتوري أن يصــدر  الثالثــة عــىل أنّ
ــد  ــج املع ــرض النتائ ــة مح ــادة صياغ ــه، أو بإع ــازع في ــاب املتن ــاء االنتخ ــا بإلغ ــال إم ــرارا معلّ ق

ــا. وإعــالن املرتشــح املنتخــب قانون
لهذه األسباب 

يقرر ما يأيت
يف الشكل:

قبول الطعن.
يف املوضوع:            

قبول الطعن.
وبالنتيجة:

أوال: تصحيــح نتائــج االنتخابــات الترشيعيــة للدائــرة االنتخابيــة املســيلة وإعــادة صياغــة محــرض 
إحصــاء األصــوات لبلديــة مقــرة ومحــرض تركيــز نتائــج التصويــت عــىل النحــو اآليت:

أ- محرض إحصاء األصوات لبلدية مڤرة:
عدد املصوتني هو: 13085 بدال من 13207،

عدد األصوات املعرب عنها هو: 12642صوتا بدال من 12764،
وقد أحرزت بالتايل كل قامئة عىل عدد األصوات:

بدال من 7578، -1 حزب التجمع الوطني الدميقراطي: 7349 صوتا 
بدال من 3193، -2 حزب جبهة التحرير الوطني:3203 صوتا 
بدال من 213، -3 تحالف حركة مجتمع السلم:  216 صوتا 
بدال من 190، -4 حزب الشباب192 صوتا 
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بدال من 109، -5    حزب القوى االشرتاكية: 197 صوتا 
بدال من 61، -6    االتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء: 62 صوتا 
بدال من 22، -7    حزب الفجر الجديد: 23صوتا 
بدال من 7، -8    القامئة الحرة األمل «ج»: 8 صوتا 
بدال من 1، -9    االتحاد للتجمع الوطني :  2صوتا 

والباقي بدون تغيري.
ب-محرض تركيز النتائج للدائرة االنتخابية املسيلة:

بدال من 280269، عدد املصوتني هو:280147 
بدال من 234787، عدد األصوات املعرب عنها هو: 234665صوتا 

وقد أحرزت بالتايل كل قامئة عىل عدد األصوات:
بدال من 45332، -1   حزب التجمع الوطني الدميقراطي: 45103 صوتا 
بدال من 44399، -2   حزب جبهة التحرير الوطني:         44409 صوتا 
بدال من 18180، -3   تحالف حركة مجتمع السلم:        18183 صوتا 
بدال من 8561، -4   حزب الشباب:                            8563  صوتا 
بدال من 1613، -5   حزب جبهة القوى االشرتاكية:      1701 صوتا 

بدال من 10149، -6   االتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء:10151 صوتا 
بدال من 5962، -7   حزب الفجر الجديد:                  5963 صوتا 
بدال من 2717، -8   القامئة الحرة األمل «ج»:             2718 صوتا 

-9   االتحاد للتجمع الوطني:11929صوتا بدال من 11928.
والباقي بدون تغيري.

ثانيــا: القــول بــأن هــذه التصحيحــات ال تؤثــر عــىل توزيــع املقاعــد حســب النتائــج التــي أعلــن 
عنهــا املجلــس الدســتوري يــوم 8 مايوســنة 2017.

ــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي، وإىل وزيــر الداخليــة والجامعــات  ثالثــا: يبلّ
املحليــة، وإىل الطاعــن.

رابعا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
 بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 19 و20و21 شــعبان عــام 1438 

املوافــق 16و17و18 مايــو ســنة 2017.
رئيس املجلس الدستوري

مراد مدليس 
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سنة 1997
قـرار رقـم 09 مـؤرخ يف 4 ربيـع األول عام 1418 املــــوافــــق 9 يوليو سنة 1997 يتعلق 

باستخالف نّواب يف املجلس الشعبي الوطني.
إن املجلس الدستوري، 

  - بناء عىل الّدستور، السيام املادتان 105 و 163 (الفقرة 2) منه، 
 - ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 5 محــرم عــام 1410 املوافــق 7 غشــت  ســنة 1989 الــذي يحــّدد 

إجــراءات عمــل املجلــس الّدســتوري، املعــّدل واملتّمــم، 
ــنة 1997  ــارس س ــق 6 م ــام 1417 املواف ــوال ع ــؤرخ يف 27 ش ــم 07-97 امل ــر رق ــىض األم - ومبقت
ــه،  ــان 119 و 120 من ــيام  املادت ــات، الس ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــن القان واملتضم
 - ومبقتــىض اإلعــالن رقــم -97-01إ-م . د97- املــؤرخ يف 4 صفــر عــام 1418 املوافــق 9 يونيــو ســنة 

1997 واملتعلّــق بنتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي، 
- ومبقتــىض املرســوم الرّئــايس رقــم 230-97 املــؤرخ يف 19 صفــر عــام 1418 املوافــق 24 يونيــو ســنة 

1997 واملتضّمــن تعيــني رئيــس الحكومة، 
ــايس رقــم 231-97 املــؤّرخ يف 20 صفــر عــام  1418  املوافــق 25 يونيــو  - ومبقتــىض املرســوم الرّئ

ســنة 1997 واملتضّمــن تعيــني أعضــاء الحكومــة، 
 - وبنــاء عــىل الترصيــح بشــغور مقاعــد النــواب الذيــن قبلــوا وظائــف حكوميــة، املرســل مــن قبــل 
رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي بتاريــخ 2 يوليــو ســنة 1997 تحــت رقــم 97-02/ الّديــوان، 
واملســّجل باألمانــة العامــة للمجلــس الّدســتوري بتاريــخ 2 يوليــو ســنة 1997 تحــت رقــم 300، 
- وبنــاء عــىل قامئــة املرتشــحني لإلتنخابــات الترشيعيــة التــي جــرت يف 5 يونيــو ســنة 1997واملعــّدة 
ــن كّل  ــة وع ــرة انتخابي ــن كّل دائ ــة، ع ــة والبيئ ــات املحلي ــة والجامع ــل وزارة الّداخلي ــن قب م
قامئــة، واملســجلة بتاريــخ 8 يونيــو ســنة 1997 تحــت رقــم 97-1516 واملســّجلة باألمانــة العامــة 

للمجلــس الّدســتوري بتاريــخ 8 يونيــو ســنة 1997 تحــت رقــم 267، 
وبعد االستامع اىل املقرر، 

- اعتبــارا أنــه ال ميكــن الجمــع بــني مهّمــة النائــب وبــني مهــام أو وظائــف أخــرى، عمــال بأحــكام 
املــادة 105 مــن الّدســتور، 

 - واعتبــارا أنــه مبقتــىض أحــكام الفقــرة األوىل مــن املــادة 119 من األمــر املتضمن القانــون العضوي 
املتعلــق بنظــام االنتخابــات املذكــور أعــاله، يتخــّىل النائــب الــذي يقبــل وظيفــة حكوميــة عــن 
مقعــده، ويســتخلف باملرتّشــح املرتــب مبــارشة بعــد املرتّشــح األخــري املنتخــب يف القامئــة، الــذي 

يعّوضــه خــالل الفــرتة النيابيــة املتبقيــة، 
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- واعتبــارا بعــد املعاينــة يف قوائــم املرتشــحني يف كّل دائــرة انتخابيــة، التــي أعّدتهــا وزارة الّداخليــة 
والجامعــات املحليــة والبيئــة املذكــورة أعــاله، 

 يقرر : 
املاّدة األوىل : يستخلف النواب الذين عيّنوا يف وظائف حكومية واآلتية أسامؤهم : 

1 - بن بوزيد أبوبكر، 
2 - يوسفي يوسف، 

3  - زقرار عاّمر، 
4  - نوي أحمد، 

5  - سلطاين بوقرّة، 
6  - كرزايب ربيعة، 

7  - غالم اللّه بوعالم اللّه،   
8  - أويحيى أحمد، 
9  - قيدوم يحيى، 

-10 بن عروس زهية، 
-11 موساوي لحسن، 

-12 درواز عزيز، 
-13 نورة محّمد، 

-14 رحامين الّرشيف، 
-15 طافر عبد القادر، 

-16 بلعياط عبد الرحمن، 
-17 حرشاوي عبدالكريم، 

-18 تــو عاّمر، 
-19 العسكري حسان، 

-20 كشود محمد، 
-21 بن قرينة عبدالقادر، 

-22 براهيتي عيل، 
-23 صالونجي تيجيني، 
-24 حميتو عبدالقادر، 
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-25 يـويـو محند الصالح، 
-26 بلعايب بختي، 
-27 آدمي محمد، 
-28 عطّاف أحمد، 

-29 المـة أحمد. 
باملرتّشحني املرتّبني مبارشة بعد آخر فائز يف كّل قامئة وهم السادة : 

من التّجّمع الوطني الّدميقراطي : 
1  - مالح بلقاسم، 
2  - يوسفي كامل، 

3  - بن دريهم حيدر، 
4  - بن عزوز رابح، 

5  - بو الّشعور بومدين، 
6  - زيتوين مختار، 

7  -  بن بريكة محفوظ، 
8  - قصباجي محّمد كامل، 

9  - بوشامة فتيحة، 
-10 منصوري فاطمة الزهراء، 

-11 كحلوش جابري صالح، 
-12 حداد سالمي، 

-13 جزار رشيد، 
-14 قنيفي عائشة، 
-15 بلدي الطيب، 

-16 عطية بوجمعة، 
-17 بن يعقوب الطيب، 
-18 بجياح عبدالرحمن، 
-19 أوكيل عبداللّطيف، 

-20 بونجار الطيب، 
-21 بدغيو رشيف، 
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-22 بوزيدي قدور. 
  من جبهة التحرير الوطني : 

                -1 ماليك فريد، 
                -2 لبيد امحمد، 

                -3 عبد الحاكم أحمد. 
                  من حركة مجتمع الّسلم : 

                -1 سعود عبداللّه، 
                -2 طواهرية حسيبة، 

                -3 متّار محمد، 
                -4 رحامين عثامن. 

ــة  ــر الّداخلي ــي وإىل وزي ــعبي الوطن ــس الش ــس املجل ــراراىل رئي ــذا الق ــغ ه ــة : يبلّ ــادة الثاني امل
ــة.  ــة والبيئ ــات املحلي والجامع

ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 
بهــذا تــداول املجلــس الّدســتوري يف جلســته بتاريــخ 4 ربيــع األول عــام 1418 املوافــق 9 يوليــو 

ســنة 1997. 
رئيس املجلس الدستوري

سعيد بو الشعري  
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قـرار رقـم 10 مـؤرخ يف 29 رجب عام 1418  املــــوافــــق 30 نوفمرب سنة 1997 يتعلق 
باستخالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني.

    إن املجلس الدستوري، 
- بناء عىل الّدستور، السيام املادة 163 (الفقرة 2) منه، 

ــذي يحــّدد  ــق 7 غشــت ســنة 1989 ال ــام 1410 املواف ــىض النظــام املــؤرخ يف 5 محــرم ع - ومبقت
ــم،  ــس الّدســتوري، املعــّدل واملتّم إجــراءات عمــل املجل

ــنة 1997  ــارس س ــق 6 م ــام 1417 املواف ــوال ع ــؤرخ يف 27 ش ــم 07-97 امل ــر رق ــىض األم - ومبقت
ــه،  ــان 119 و 120 من ــيام   املادت ــات، الس ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــن القان واملتضم
- ومبقتــىض اإلعــالن رقــم -97-01إ-م . د97- املــؤرخ يف 4 صفرعــام 1418 املوافــق 9 يونيــو ســنة 

ــق بنتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي،       1997 واملتعلّ
- وبنــاء عــىل التّرصيــح بشــغور مقعــد نائــب بســبب الوفــاة، املرســل مــن قبــل رئيــس املجلــس 
الشــعبي الوطنــي بتاريــخ 24 نوفمــرب 1997، تحــت رقــم 047/97 الّديــوان، واملســّجل باألمانــة 

العامــة للمجلــس الّدســتوري بتاريــخ 24 نوفمــرب ســنة 1997 تحــت رقــم 468، 
- وبنــاء عــىل قامئــة املرتشــحني لالتنخابــات الترشيعيــة التــي جــرت يف 5 يونيــو ســنة 1997 واملعــّدة 
ــن كّل  ــة وع ــرة انتخابي ــن كّل دائ ــة، ع ــة والبيئ ــات املحلي ــة والجامع ــل وزارة الّداخلي ــن قب م
قامئــة، واملســجلة بتاريــخ 8 يونيــو ســنة 1997 تحــت رقــم 97-1516 واملســّجلة باألمانــة العامــة 

للمجلــس الّدســتوري بتاريــخ 8 يونيــو ســنة 1997 تحــت رقــم 267، 
وبعد االستامع اىل املقرر، 

ــون  ــن القان ــر املتضم ــن األم ــادة 119 م ــن  امل ــرة األوىل م ــكام الفق ــىض أح ــه مبقت ــارا أن - واعتب
العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات املذكــور أعــاله، يســتخلف النائــب بعــد شــغور مقعــده 
ــذي  ــة، ال ــب يف القامئ ــري املنتخ ــح األخ ــد املرتّش ــارشة بع ــب مب ــح املرت ــه  باملرتّش ــبب وفات بس

ــة،  ــة املتبقي ــرتة النيابي يعّوضــه خــالل الف
- واعتبــارا بعــد املعاينــة يف قوائــم املرتشــحني يف كّل دائــرة انتخابيــة، التــي أعّدتهــا وزارة الّداخليــة 

والجامعــات املحليــة والبيئــة املذكــورة أعــاله، 
يقرر  ما يأيت : 

املــاّدة األوىل : يســتخلف الّنائــب أحمــد قيعــص، بعــد شــغور مقعــده بســبب وفاتــه، باملرتّشــح 
ــة  ــرة االنتخابي ــي بالّدائ ــر الوطن ــة التحري ــة حــزب جبه ــز يف قامئ ــد آخــر فائ ــارشة بع ــب مب املرتّ

ــرزازة.  ــيد بوك قســنطينة وهــو الســيد عبدالرّش
ــة  ــر الّداخلي ــي وإىل وزي ــعبي الوطن ــس الش ــس املجل ــراراىل رئي ــذا الق ــغ ه ــة : يبلّ ــادة الثاني امل

ــة.  ــة والبيئ ــات املحلي والجامع
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ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 
بهــذا  تــداول املجلــس الّدســتوري يف جلســته بتاريــخ 29 رجــب عــام 1418 املوافــق 30 نوفمــرب 

ســنة 1997. 
رئيس املجلس الدستوري

سعيد بو الشعري  
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سنة 1998
قرار رقم 01 / ق. م. د / 98 مؤرخ يف 16 ذي الحّجة عام 1418 املوافق 13 أبريل سنة 1998، 

يتعلّق باستخالف نائب يف املجلس الّشعبّي الوطنّي.
إّن املجلس الّدستوري، 

- بناء عىل الّدستور، ال سيّام املاّدة 163 (الفقرة الثّانية) منه، 
ــذي يحــّدد  - و مبقتــىض الّنظــام املــؤرخ يف 5 محــرّم عــام 1410 املوافــق 7 غشــت ســنة 1989 الّ

إجــراءات عمــل املجلــس الّدســتورّي، املعــّدل و املتّمــم، 
- ومبقتــىض األمــر رقــم 97 - 07 املــؤرخ يف 27 شــّوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 و 

املتضّمــن القانــون العضــوّي املتعلّــق بنظــام االنتخابــات، الســيّام املاّدتــان 119 و 120 منــه، 
- و مبقتــىض اإلعــالن رقــم 01 - 97 - إ. م. د/ 97 املــؤرخ يف 4 صفــر عــام 1418 املوافــق 9 يونيــو 

ســنة 1997  و املتعلّــق بنتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الّشــعبّي الوطنــّي، 
- و بنــاء عــىل التّرصيــح بشــغور مقعــد نائــب حــزب جبهــة التّحريــر الوطنــي، دريــيس البغــدادي، 
بســبب الوفــاة، املرســل مــن قبــل رئيــس املجلــس الّشــعبّي الوطنــي بتاريــخ 26 مــارس ســنة 
1998 تحــت رقــم 033 / 98 الّديــوان، و املســّجل باألمانــة العاّمــة للمجلــس الّدســتورّي بتاريــخ 

28 مــارس ســنة 1998 تحــت رقــم 78 ، 
ــنة 1997 و  ــو س ــرت يف 5 يوني ــي ج ــة الّت ــات التّرشيعي ــحني لإلنتخاب ــة املرتّش ــىل قامئ ــاء ع - وبن
ــة و  ــرة انتخابيّ ــة، عــن كّل دائ ــة و البيئ ــة و الجامعــات املحلّيّ ــل وزارة الّداخليّ املعــّدة مــن قب
عــن كل قامئــة، املرســلة بتاريــخ 8 يونيــو ســنة 1997 تحــت رقــم 1516 / 97 و املســّجلة باألمانــة 

ــة للمجلــس الّدســتورّي بتاريــخ 8 يونيــو ســنة 1997 تحــت رقــم 267.   العاّم
و بعد اإلستامع إىل املقّرر، 

- اعتبــارا أنـّـه مبقتــىض أحــكام الفقــرة األوىل مــن املــاّدة 119 مــن األمــر املتضّمــن القانــون العضوي 
ــق بنظــام االنتخابــات، يســتخلف الّنائــب بعــد شــغور مقعــده بســبب الوفــاة باملرتشــح  املتعلّ
املرتـّـب مبــارشة بعــد املرتّشــح األخــري املنتخــب يف القامئــة، الـّـذي يعّوضــه خــالل الفــرتة الّنيابيّــة 

 ، ملتبقيّة ا
ــه بعــد املعاينــة يف الالئحــة االنتخابيــة لحــزب جبهــة التّحريــر الوطنــّي يف الدائــرة  - و اعتبــارا أنّ

ــة بّشــار،  االنتخابيّ
يقّرر ما يأيت : 

املــاّدة األوىل : يســتخلف النائــب دريــيس البغــدادي، بعــد شــغور مقعــده بســبب الوفاة، باملرتشــح 
املرتـّـب مبــارشة بعــد أخــر فائــز يف قامئــة حــزب جبهــة التّحريــر الوطنــّي بالّدائــرة االنتخابيّــة بّشــار 
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و هــو الســيّد مــوالي هاشــمي . 
املــاّدة 2 : يبلّــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الّشــعبّي الوطنّي و إىل وزيــر الّداخليّــة والجامعات 

ــة و البيئة.  املحلّيّ
ينرش هذا القرار يف الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الّدميقراطيّة الّشعبيّة . 

بهــذا تــداول املجلــس الّدســتورّي يف جلســته بتاريــخ 16 ذي الحّجــة عــام 1418 املوافــق  13 أبريــل 
ســنة 1998 . 

رئيس املجلس الدستوري
سعيد بو الشعري  

416
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قرار رقم 02 / ق. م. د / 98 مؤرخ يف 20 محرّم عام 1419 املوافق 17 مايو سنة 1998، يتعلّق 
باستخالف نائب يف املجلس الّشعبّي الوطنّي.

إّن املجلس الّدستورّي ، 
- بناء عىل الّدستور، السيّام املاّدتان 105 و 163 (الفقرة 2) منه، 

ــذي يحــّدد  - و مبقتــىض الّنظــام املــؤرخ يف 5 محــرّم عــام 1410 املوافــق 7 غشــت ســنة 1989 الّ
ــم ،  إجــراءات عمــل املجلــس الّدســتورّي، املعــّدل و املتّم

- و مبقتــىض األمــر رقــم 97 - 07 املــؤرخ يف 27 شــّوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 
ــه،  ــان 119 و 120 من ــات، الســيّام املاّدت ــق بنظــام االنتخاب ــون العضــوّي املتعلّ ــن القان و املتضّم
- و مبقتــىض اإلعــالن رقــم 01 - 97 - إ. م. د / 97 املــؤرخ يف 4 صفــر عــام 1418 املوافــق 9 يونيــو 

ســنة 1997  و املتعلّــق بنتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الّشــعبّي الوطنــّي ، 
- و بنــاء عــىل قامئــة املرتّشــحني لالنتخابــات التّرشيعيّــة الّتــي جــرت يف 5 يونيــو ســنة 1997، املعــّدة  
ــة و عــن كّل  ــة و البيئــة، عــن كّل دائــرة انتخابيّ ــة و الجامعــات املحلّيّ مــن قبــل وزارة الّداخليّ
قامئــة، املرســلة بتاريــخ 8 يونيــو ســنة 1997 تحــت رقــم 1516 - 97 و املســّجلة باألمانــة العاّمــة 

للمجلــس الّدســتورّي بتاريــخ 8 يونيــو ســنة 1997 تحــت رقــم 267، 
- وبنــاء عــىل التّرصيــح بشــغور مقعــد نائــب حــزب التّجمــع الوطنــّي الّدميقراطــّي عــامري عبــد 
الحفيــظ بعــد انتخابــه كعضــو يف املجلــس الّدســتورّي، املرســل مــن قبل رئيــس املجلس الّشــعبي 
ــة   ــوان، و املســّجل باألمان ــم 059 - 98 الّدي ــل ســنة 1998، تحــت رق ــخ 21 أبري ــّي بتاري الوطن

العاّمــة للمجلــس الّدســتوري بتاريــخ 22 أبريــل ســنة 1998 تحــت رقــم 106، 
ــني 30  ــوم اإلثن ــّي لي ــعبّي الوطن ــس الّش ــة للمجل ــة العلنيّ ــرض الجلس ــىل مح ــالع ع ــد االطّ - وبع

ــتورّي،  ــس الّدس ــة يف املجل ــني للعضويّ ــاب نائب ــن انتخ ــنة 1998، و املتضّم ــارس س م
وبعد االستامع إىل املقّرر، 

- اعتبــارا أنـّـه مبقتــىض أحــكام الفقــرة األوىل مــن املــاّدة 119 مــن األمــر املتضّمــن القانــون العضوّي 
املتعلّــق بنظــام االنتخابــات، يســتخلف الّنائــب بعــد شــغور مقعــده بســبب انتخابــه لعضويــة 
املجلــس الّدســتورّي، باملرتّشــح املرتـّـب مبــارشة بعــد املرتّشــح األخــري املنتخــب يف القامئــة، الـّـذي 

يعوضــه خــالل الفــرتة الّنيابيّــة املتبقيّــة، 
ــّي الّدميقراطــّي يف  ــة لحــزب التّجمــع الوطن ــالع عــىل القامئــة االنتخابّي ــه بعــد االطّ ــارا أنّ - و اعتب

ــة األغــواط،  ــرة االنتخابيّ الّدائ
يقّرر ما يأيت : 

املــاّدة األوىل : يســتخلف الّنائــب عــامري عبــد الحفيــظ، لشــغور مقعــده بعــد انتخابــه لعضويــة 
املجلــس الّدســتورّي، باملرتّشــح املرتّــب مبــارشة بعــد أخــر فائــز يف قامئــة حــزب التّجمــع الوطنــّي 
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الّدميقراطــي بالّدائــرة االنتخابيّــة األغــواط و هــو الّســيد بــن عجيلــة مــدين . 
ــة  و  ــر الّداخليّ ــّي و إىل وزي ــعبي الوطن ــس الّش ــس املجل ــرار إىل رئي ــذا الق ــغ ه ــاّدة 2 : يبلّ امل

الجامعــات املحليّــة و البيئــة . 
ينرش هذا القرار يف الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الّدميقراطيّة الّشعبيّة. 

بهــذا تــداول املجلــس الّدســتورّي يف جلســاته بتاريــخ 13 و 16 و 20 محــرّم عــام 1419 املوافــق 10 
و 13 و 17 مايــو ســنة 1998 . 

رئيس املجلس الدستوري
سعيد بو الشعري  
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قرار رقم 03 / ق. م. د / 98 مؤرخ يف 20 محرّم عام 1419 املوافق 17 مايو سنة 1998، يتعلّق 
باستخالف نائب يف املجلس الّشعبّي الوطنّي .

 إّن املجلس الّدستورّي، 
- بناء عىل الّدستور، ال سيّام املاّدتان 105 و 163 (الفقرة 2) منه، 

ــذي يحــّدد  - و مبقتــىض الّنظــام املــؤرخ يف 5 محــرّم عــام 1410 املوافــق 7 غشــت ســنة 1989 الّ
ــم ،  إجــراءات عمــل املجلــس الّدســتورّي، املعــّدل و املتّم

- ومبقتــىض األمــر رقــم 97 - 07 املــؤرخ يف 27 شــّوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 و 
املتضّمــن القانــون العضــوّي املتعلّــق بنظــام االنتخابــات، الســيّام املاّدتــان 119 و 120 منــه، 

- و مبقتــىض اإلعــالن رقــم 01 - 97 - إ. م. د / 97 املــؤرخ يف 4 صفــر عــام 1418 املوافــق 9 يونيــو 
ســنة 1997 و املتعلّــق بنتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الّشــعبّي الوطنــّي ، 

- و بنــاء عــىل قامئــة املرتّشــحني لالنتخابــات التّرشيعيّــة الّتــي جــرت يف 5 يونيــو ســنة 1997 ، املعّدة 
ــة و عــن كّل  ــة و البيئــة، عــن كّل دائــرة انتخابيّ ــة و الجامعــات املحلّيّ مــن قبــل وزارة الّداخليّ
قامئــة، املرســلة بتاريــخ 8 يونيــو ســنة 1997 تحــت رقــم 1516 - 97 و املســجلة باألمانــة العامــة 

للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 8 يونيــو ســنة 1997 تحــت رقــم 267، 
ــة  ــّي بورحل ــّي الّدميقراط ــع الوطن ــزب التّجم ــب ح ــد نائ ــغور مقع ــح بش ــىل التّرصي ــاء ع - و بن
محّمــد بعــد انتخابــه كعضــو يف املجلــس الّدســتورّي ، املرســل مــن قبــل رئيــس املجلس الّشــعبي 
ــة  ــوان، و املســّجل باألمان ــم 059 / 98 الّدي ــل ســنة 1998، تحــت رق ــخ 21 أبري ــّي بتاري الوطن

ــة للمجلــس الّدســتورّي بتاريــخ 22 أبريــل ســنة 1998 تحــت رقــم 106 ،  العاّم
ــني 30  ــوم اإلثن ــّي لي ــعبي الوطن ــس الّش ــة للمجل ــد اإلطــالع عــىل محــرض الجلســة العلنيّ - و بع

ــتوري،  ــس الّدس ــة يف املجل ــني للعضويّ ــاب نائب ــن انتخ ــنة 1998، و املتضّم ــارس س م
وبعد االستامع إىل املقّرر، 

- اعتبــارا أنـّـه مبقتــىض أحــكام الفقــرة األوىل مــن املــاّدة 119 مــن األمــر املتضّمــن القانــون العضوي 
املتعلّــق بنظــام االنتخابــات، يســتخلف الّنائــب بعــد شــغور مقعــده بســبب انتخابــه لعضويــة 
املجلــس الّدســتوري، باملرتّشــح املرتـّـب مبــارشة بعــد املرتّشــح ا ألخــري املنتخــب يف القامئــة، الـّـذي 

يعوضــه خــالل الفــرتة الّنيابيّــة املتبقيّــة ، 
ــّي الّدميقراطــي يف  ــة لحــزب التّجمــع الوطن ــه بعــد اإلطــالع عــىل القامئــة االنتخابيّ ــارا أنّ - و اعتب

ــة مســتغانم ،  ــرة االنتخابيّ الّدائ
يقّرر ما يأيت : 

املــاّدة األوىل : يســتخلف الّنائــب بورحلــة محّمــد، لشــغور مقعــده بعــد انتخابــه لعضويــة املجلس 
الّدســتورّي، باملرتّشــح املرتـّـب مبــارشة بعــد أخــر فائــز يف قامئــة حــزب التّجمــع الوطنــّي الّدميقراطي 
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بالّدائــرة االنتخابيّــة مســتغانم و هــو الّســيّد بوجمعــة مجيــد . 
املــاّدة 2 : يبلّــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الّشــعبي الوطنــّي و إىل وزيــر الّداخليّــة و 

الجامعــات املحلّيّــة و البيئــة. 
ينرش هذا القرار يف الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الّدميقراطيّة الّشعبيّة . 

بهــذا تــداول املجلــس الّدســتورّي يف جلســاته بتاريــخ 13 و 16 و 20 محــرّم عــام 1419 املوافــق 10 
و 13 و 17 مايــو  ســنة 1998

رئيس املجلس الدستوري
سعيد بو الشعري  
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قرار رقـم 01 /ق.م .د/ 99 مـؤرخ فـــي 9 ذي القعدة عـام 1419 الـموافق 25  فرباير سـنـة 

1999، يـتـعـلق  بـاسـتـخـالف  نـائـب يف الـمـجلـس الـشـعـبي  الـوطـني.
إن الـمـجـلس الـدسـتوري، 

ـ بـنـاء عـلـى الـدسـتور، السيـمـا الـمـادتان 105 و 163 ( الـفـقـرة 2) مـنـه، 
ـ و بـمقـــتىض الـنـظـــام الـــمؤرخ فـــي 5 مـحـرم عـــام 1410 الـــموافق 7 غشت سـنـة 1989الـذي 

يـحـــدد إجـــراءات عمـل الـمـجلس الـدســـتوري، الـمـعـدل و الـمـتـمـم، 
ـ و بـــمقتىض األمر رقـــم 97ـ07 الـــمؤرخ يف 27 شـــوال عـام 1417 الـــموافق 6 مـارس سـنـة 1997 
و الـــمتضمن الـقـانـون الـعـضـوي الـمـتـعـلـق بـنـــظام اإلنـتـخـابـات، السيـمـا الـمـادتان 119 

و 120 مـنه، 
ـ و بـمـقـتـضـــى اإلعـــالن رقـــم 01 97- / إ . م . د/ 97 الـــمؤرخ يف 4 صفر عـــام 1418 الـــموافق 9 
يونيو سنة 1997 و الـمـتـعـــلق بـنـتـائـــج إنـتـخـــاب أعـضـــاء الـمـجـــلس الـشـعبي الـوطـني، 
ـ و بـــناء عـلـــى الـترصيـــح بـشـغـــور مقعد نـــائب حـزب جبهة الـــتحرير الوطني، ضيف لعجامة، 
بسبب الـوفـــاة، الـمـرســـل مـــن قبـــل رئيس الـمـجلـس الـشـعـبي الـوطـــني بـتـايـخ 15 فرباير 
ســـنة 1999 تـحـــت رقـــم 030/99 الـديـــوان و الـمـسـجـــل بـاألمـانـــة الـعـامـــة لــلـمـجـلس 

الـدسـتــــوري بـتـاريـــــخ 16 فرباير ســـنة 1999 تـحـت رقـــم 70، 
ـ وبـنـــاء عـــىل قـائـمـــة الـــمرتشحني لإلنـتـخـابـــات الـتـرشيـعيـــة التي جرت يف 5 يـونـــيو سـنـــة 
1997 الـمـعـــدة مـــن قبـــل وزارة الـداخـليـة و الـجـمـاعـات الـمـحـليـــة و الـبـيـئـة، عـن كـل 
دائــرة إنـتـخـــــابــيـة و عـن كـــل قــــائـمـة، و الـمـرسـلــة بـتـــــــاريـخ 8 يـونــــيو سـنة 
1997 تـحـــت رقـم 97-1516  الـمـسـجـــلة باألمـانـة الـعـامـة للـمـجلس الـدسـتوري بـتـاريـخ 

8 يـونـيـــو سـنـــة 1997 تـحـت رقـم 267، 
و بـعـد اإلسـتـمـاع إلـــى الـمقـرر، 

  ـ إعـتـبـارا أنـه بـمقـتـىض أحـكـام الـفـقرة األولــــى مـن الـمـادة 119 مـن األمـر الـمـتـضـمـن 
الـقـانـــون الـعـضـــوي الـمـتـعـــلق بـنـظـــام اإلنـتـــخابات، يـستـخـلف الـنـــائب بـعـد شـغـور 
مـقعـده بـسـبب الـوفـاة، بـالـمـرتشـح الـمرتـب مـبـارشة بـعـد الـمـتـرشـح األخـري الـمـنـتخب 

يف الـقـائـمـــة ، الـذي يـعـوضـه خـــالل الـفـرتة الـنـيـابـيـة الـمـتـبـقـيـة، 
  ـ و إعـتـبـارا أنـه بـعـد اإلطـالع عـلـى الـقـائـمـة اإلنـتـخـابيـة لـحزب جـبـهـة الـتـحرير الـوطني 

يف الـدائرة اإلنـتـخـابيـة الــطــارف، 
يـقرر مـا يـأتـــي: 
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الـمـادة األولـى:   يـسـتـــخـلف الـنــــائب ضــيف لــعجـامـة، لشغور  مـقعـده بسبب الـوفـاة، 
بـالـمـرتشـــح الـــمرتب مـبـارشة بـعـد  آخر فـائز فــي قـائـمـــة حزب جـبـهـة الـتـحريـر الـوطـني  

بـالـــدائــــــرة اإلنـتـــخـابـيـــة الطـارف وهـو الـسـيـد محمد  جرمون 
الـمـــادة 02:  يـبـلـــغ هـــذا الـقرار إلـى رئـيـــس الـمـجـلس الـشـعـبـي الـوطـــني و إلــــى وزيـر 

الـداخـليـــة و الـجـمـاعـــات الـمـحـليـة و الـبـيـئـة. 
يـنــــرش هــــذا الـقــــرار يف الـجـريـــدة الـرسـميـــة لـلـجـمـهـوريـــة الـجـزائريـــــة الـديـمقراطيـة 

لـشـعـبـيـة.  ا
بـهـذا تـداول الـمـجـلس الـدسـتوري يف جـلـسـتـه بـتـاريـخ 9 ذي القعدة عام 1419 الـمــوافــق 

25 فرباير سـنـــة 1999. 
رئيس املجلس الدستوري

سعيد بو الشعري  
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قرار رقـم 04 /ق.م .د/ 99 مـؤرخ فـــي 16 صـفر عـام 1420 الـموافق 01 يونيو سـنـة 1999، 
يـتـعـلق بـاسـتـخـالف نـائـب يف الـمـجلـس الـشـعـبي  الـوطـني.

إن الـمـجـلس الـدسـتوري، 
ـ بـنـاء عـلـى الـدسـتور، السيـمـا الـمـادة 163 ( الـفـقـرة 2) مـنـه، 

ـ و بـمقـــتىض الـنـظـــام الـــمؤرخ فـي 5 مـحـرم عـام 1410 الـــموافق 7 غشت سـنـة  1989 الـذي 
يـحـــدد إجـراءات عمـل الـمـجلس الـدسـتوري، الـمـعـدل و الـمـتـمـم، 

ـ و بـــمقتىض األمر رقـــم 97ـ07 الـــمؤرخ يف 27 شـــوال عـام 1417 الـــموافق 6 مـارس سـنـة 1997 
و الـــمتضمن الـقـانـــون الـعـضـوي الـمـتـعـلـق بـنـظام اإلنـتـخـابـــات السيـمـا الـمـادتان 119 

و 120 مـنه، 
ـ و بـمـقـتـضـــى اإلعـــالن رقـــم 01ـ  97 / إ . م . د/ 97 الـــمؤرخ يف 4 صفر عـــام 1418 الـــموافق 9 
يونيو سنة 1997 و الـمـتـعـــلق بـنـتـائـــج إنـتـخـــاب أعـضـاء الـمـجـــلس الـشـعبي الـوطـني، 

ـ و بـــناء عـلـــى الـترصيـــح بـشـغـــور مقعد نـــائب حـــزب جبهة الـــتحرير الوطني، مـحـــمد بـــن 
كـاللـــة، بسبب الـوفـــاة، الـمـرســـل مـن قبـل رئيس الـمـجلـس الـشـعـــبي الـوطـني بتاريخ 24 
مـايـو سـنة 1999 تـحـت رقـم 094/99 الـديـوان و الـمـسـجـل بـاألمـانـة الـعـامـة لــلـمـجـلس 

الـدسـتــــوري بـتـاريـــخ 24 مـايـــو سـنة 1999 تـحـت رقـــم 222 ، 
ـ وبـنـــاء عـــىل قـائـمـــة الـــمرتشحني لإلنـتـخـابـــات  الـتـرشيـعيـــة التي جرت يف 5 يـونـــيو سـنـــة 
1997 الـمـعـــدة مـــن قبـــل وزارة الـداخـليـة و الـجـمـاعـات الـمـحـليـــة و الـبـيـئـة، عـن كـل 
دائــرة إنـتـخـــــابــيـة و عـن كـــل قــــائـمـة، و الـمـرسـلــة بـتـــــــاريـخ 8 يـونــــيو سـنة 
1997 تـحـت رقـم -1516 97  و الـمـسـجـلة باألمـانـة الـعـامـة للـمـجلس الـدسـتوري بـتـاريـخ 

8 يـونـيـــو سـنـة 1997 تـحـت رقـم 267، 
و بـعـد اإلسـتـمـاع إلـــى الـمقـرر، 

ـ إعـتـبـــارا أنـــه بـمقـتـــىض أحـكـام الـفـقرة األولــــى مـن الـمـــادة 119 مـن األمـر الـمـتـضـمـن 
الـقـانـــون الـعـضـــوي الـمـتـعـــلق بـنـظـــام اإلنـتـــخابات ، يـستـخـــلف الـنـــائب بـعـــد شـغـــور 
مـقعـده بـسـبب الـوفـاة، بـالـمـرتشـح الـمرتـب مـبـارشة بـعـد الـمـتـرشـح األخـري الـمـنـتخب يف 

الـقـائـمـــة ، الـــذي يـعـوضـه خـالل الـفـــرتة الـنـيـابـيـة الـمـتـبـقـيـة، 
ـ و إعـتـبـارا أنـه بـعـد  اإلطـالع عـلـى الـقـائـمـة اإلنـتـخـابيـة لـحزب جـبـهـة الـتـحرير الـوطني 

يف الـدائرة اإلنـتـخـابيـة إلـيـزي، 
 يـقرر ما يأيت: 

الـمـــادة األولــــــــى: يـسـتـخـــلف الـنـــائب مـحـمـد بـن كـاللـة، بـعـد شـغـــور مـقعـده بسبب 
الـوفـــاة، بـالـمـرتشـــح الـــمرتب مـبـارشة   بـعـد آخر فـائز فــــي قـائـمـة حزب جـبـهـة الـتـحريـر 
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الـوطـــني بـــالدائرة اإلنـتـخـابـيـة إلـيـزي و هـو الـسـيـد عـبـد اللـه تـافـريس، 
 الـمـــادة 02: يـبـلـــغ هـــذا الـقرار إلـى رئـيـــس الـمـجـلس الـشـعـبـي الـوطـــني و إلــــى وزيـر 
الـداخـليـة و الـجـمـاعـات الـمـحـليـة و الـبـيـئـة.  يـنــرش هــذا الـقــرار يف الـجـريـدة الـرسـميـة 
لـلـجـمـهـوريـــة الـجـزائريـــــة الـديـمقراطيـة الـشـعـبـيـة.  بـهـذا تـداول الـمـجـلس الـدسـتوري 

يف جـلـسـتـــه بـتـاريـــخ 16 صفرعـــام 1420 الـمــوافــق أول يونيو سـنـة 1999. 
رئيس املجلس الدستوري

سعيد بو الشعري  



425

سنة 1999

قــرار رقــم 05/ ق. م د / 99 مـــؤرخ يف 16 ربيع األول عام 1420 املوافق لـ  29 يونيو سنة  
1999، يتعلق باستخالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني.

  إن املجلس الدستوري، 
- بناء عىل الدستور، السيام املادة 163 (الفقرة2 ) منه، 

- و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 5 محــرم عــام 1410 املوافــق 7 غشــت ســنة 1989 الــذي يحــدد 
إجـــــــراءات عــمــــل املجلــس الدســتوري املعــدل و املتمــم، 

- و مبقتــىض األمــر رقــم 07-97 املــؤرخ يف 27 شــوال عـــــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997 
ــه،  ــان 119 و 120 من ــات، الســيام املادت ــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخاب و املتضمــن القان
 - و مبقتــىض اإلعــالن رقــم -97/01 إ.م د/97 املــؤرخ يف 04 صفــر عــام 1418 املوافــق 9 يونيــو ســنة 

1997 و املتعلــق بنتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطني، 
  - ومبقتــىض القــرار رقــم ق.م د/99 املــؤرخ يف 09 ذي القعــدة عــام 1419 املوافــق 25 فربايــر ســنة 

1999 ، و املتعلــق باســتخالف نائــب باملجلــس الشــعبي الوطنــي، 
  - وبعــد اإلطــالع عــىل املراســلة الــواردة مــن الســيّد رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي املؤرخــة 
ــس  ــة للمجل ــة العام ــوان واملســجلة باألمان ــم 111/99 الدي ــو ســنة 1999 تحــت رق يف 22 يوني
الدســتوري بتاريــخ 23 يونيــو ســنة 1999 تحــت رقــم 49، التــي تفيــد أّن الســيّد محمــد جرمــون 
عضــو مجلــس األمــة قــد أطلــع عــىل محتــوى قــرار إســتخالفه للنائــب ضيــف لعجامــة املتــوىف، 
باعتبــاره املرتشــح املرتــب مبــارشة بعــد آخــر مرتشــح منتخــب، وفضــل اإلحتفــاظ بعضويتــه يف 

مجلــس األمــة، 
  - و بنــاء عــىل قامئــة املرتشــحني لالنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت يف 5 يونيو ســنة 1997واملعدة 
مــن قبــل وزارة الداخليــة و الجامعــات املحليــة و البيئــة، عــن كل دائــرة انتخابيــة و عــن كل 
قامئــة، املرســلة بتاريــخ 8 يونيــو ســنة 1997 تحــت رقــم 97-1516 و املســجلة باألمانــة العامــة 

للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 8 يونيــو ســنة 1997 تحــت رقــم 267، 
و بعد االستامع إىل املقرر، 

ــون  ــن القان ــر املتضم ــن األم ــادة 119 م ــن امل ــرة األوىل م ــكام الفق ــىض أح ــه مبقت ــارا أن   - اعتب
العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، يســتخلف النائــب بعــد شــغور مقعــده بســبب الوفــاة، 
باملرتشــح املرتــب مبــارشة بعــد املرتشــح األخــري املنتخــب يف القامئــة، الــذي يعوضــه خــالل الفــرتة 

النيابيــة املتبقيــة، 
-واعتبــارا أّن الســيّد محمــد جرمــون عضــو مجلــس األمــة املرتــب مبــارشة بعــد املرتشــح األخــري 
الفائــز يف القامئــة اإلنتخابيــة فضــل اإلحتفــاظ بعضويتــه يف مجلــس األمــة، مــام يجعــل القــرار، 
املذكــور أعــاله، بــدون موضــوع، وعليــه يصبــح املرتشــح الــذي يليــه مؤهــال الســتخالف النائــب 
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الــذي شــغر مقعــده بســبب الوفــاة، 
- و اعتبــارا أنــه بعــد االطــالع عــىل القامئــة االنتخابيــة لحــزب جبهــة التحريــر الوطنــي يف الدائــرة 

اإلنتخابيــة الطــارف، 
يــــــقـــــــــرر  ما يأيت : 

املـــادة األوىل: يســتخلف النائــب ضيــف لعجامــة بعــد شــغور مقعــده بســبب الوفــاة، باملرتشــح 
الســيّد عابــد بوغابــة مــن قامئــة حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي بالدائــرة اإلنتخابيــة الطــارف. 

  املــادة الثانـيـــة: تلغــى أحــكام القــرار رقــم -01ق.م د/ 99 املــؤرخ يف 9 ذو القعــدة عــام 1419 
املوافــق 25  فربايــر ســنة 1999 و املذكــور أعــاله. 

املـــادة الثالـــثة : يبلــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي ،و إىل وزيــر الداخليــة 
ــة.  ــة و البيئ والجامعــات املحلي

ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 
ــع األول عــام 1420 املوافــق لـــ 29  ــخ 16 ربي ــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته بتاري بهــذا ت

ــو ســنة 1999.  يوني
رئيس املجلس الدستوري

سعيد بو الشعري  
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قـــــرار  رقـــم 01 /ق.م د/2000  مـــؤرخ فــــــي 18  شـــــوال عـــام 1420 

الـــمــــوافــــــق 24 يـــنـايــر ســـنة2000  يتعلق باستخالف نواب يف املجــلس الشعبي 
الوطــني ،

إن املجلس الدستوري، 
  - بناء عىل الدستور، ال سيام  املادتان  105 و 163 (الفقرة 2) منه، 

ــذي يحــدد  ــق 7 غشــت ســنة 1989 ال ــام 1410 املواف ــىض النظــام املــؤرخ يف 5 محــرم ع - ومبقت
ــس الدســتوري، املعــدل واملتمــم،  إجــراءات عمــل املجل

ــنة 1997  ــارس س ــق 6 م ــام 1417 املواف ــوال ع ــؤرخ يف 27 ش ــم 07-97 امل ــر رق ــىض األم - ومبقت
ــه،  ــان 119 و 120 من ــات، ال ســيام املادت ــام اإلنتخاب ــق بنظ ــون العضــوي املتعل ــن القان واملتضمـ
- ومبقتــىض اإلعــالن رقــم 97-01 /إ.م د/97 املــؤرخ يف 4 صفــر عــام 1418 املوافــق 9 يونيــو ســنة 

1997 واملتعلــق بنتائــج إنتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي، 
- ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 300-99 املــؤرخ يف 16 رمضــان عــام 1420 املوافــق 24 ديســمرب 

ســنة 1999 واملتضمــن تعيــني أعضــاء الحكومــة، 
- وبنــاء عــىل الترصيــح بشــغور مقاعــد النــواب الذيــن تولــوا وظائــف حكوميــة، املرســل من قـبـــل 
رئـيــــس املجلــــس الشعـــــبي الـــوطني بتاريــخ 12 ينايــر ســنة 2000  تحــت رقــم 013/2000 
ــاريخ 13 ينايــر ســنة 2000  الديــوان، املســجل باألمانــة العامــة للمجلــــس الدستــــــوري بتـــ

تحــت رقــم 06، 
- وبـنـــاء عىل قـامئــــة املرتشحـيــــن لإلنتخابات الترشيعــيـــة التـــــــي جــــــرت يف 5 يونيو ســنة 
ــرة  ــة عــن كل دائـــ ــة والبيئ ــة والجامعــات املحلي ــل وزارة الـداخليـــ ــدة مــن قـبـ 1997 واملّع
ــم 1516-97  ــت رق ــنة 1997   تح ــو س ــخ 8 يوني ــلة بتاري ــة، املرس ــن كل قامئ ــية وع إنتخــابـ
ــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 8 يونيــو ســنة 1997 تحــت رقــم 267،  واملســجلة باألمان

- وبعد اإلستامع إىل العضو املقرر، 
- اعتبــارا أنــه ال ميكــن الجمــع بــني مهمــة النائــب وبــني مهــام أو وظائــف أخــرى، عمــال بأحــكام 

املــادة 105 مــن الدســتور، 
- واعـتبـــارا أنــه مبقتــىض أحكــــام الـفقـــرة األوىل مــن املــادة 119 مــن األمــر املتضمــن القانــون 
العضــوي املتعلــق بنظــام  اإلنتخابــات املذكــور أعــاله، يســتخلف النائــب بعــد شــغور مقعــده 
بسبـــب تـوليـــه وظيفــة حكوميــة باملرتشــح املرتب مباشـــرة بعد املرتشـــح األخيـــر املنتخـــب يف 

القامئـــة، الذي يعـوضـــه خـــالل الفتــرة النيـابـيـــة املتبقـيـة، 
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ــة  ــرة إنتخابي ــن كل دائ ــاله، ع ــورة أع ــحني املذك ــة املرتش ــىل قامئ ــالع ع ــد اإلط ــه بع ــارا أن - واعتب
املعــدة مــن قبــل وزارة الداخليــــة والجامعـــات املحليـــة و البـيـئـــة. 

يقــــــــــــــرر ما يأيت :
املـادة األولـى :   يستخلـف النواب الذيـن عينـوا يف وظائـف حكوميــة اآلتية أسمــاؤهــم : 

1 - بــــــن فــلـــيــس  علـــي  ، 
2 - بـــن يــــونــس  عمــــــارة  ، 

3 - بوغـازي    محـمـد عـلـي  ، 
4 - دربــال      عبد ا لوهــاب ، 

5 - رضبـــــاين     لـــــخــــضــر  ، 
6 - غـــــــــــول      عــــمـــــــار  ، 

7 - لـــونـــــــاويس   حــمــيــد  ، 
8 - مـــــغـــــــالوي     مــحـمـد  . 

باملرتشحني املرتبني مبارشة بعد آخر فائز يف كل قامئة إنتخابية وهم السادة : 
من التجمع من أجل الثقاقة والدميقراطية : 

1 - حرقــاز السعيد ، 
2 - رصاوي بوسعد. 

من التجمع الوطني الدميقراطي : 
1 - بوبريق أحمد . 

من جبهة التحرير الوطني : 
1 - عدة عبد الكريم، 
2 - العايب الـــحاج. 

من حركة مجتمع السلم : 
1 - شقالل نرص الدين. 

من حركة النهضة : 
-1 لـــرقـــم خـــــــــوجــــــة ، 

-2 صالح بوشارب محمد . 
املـــادة 2 :   يـبـلـــغ هذا الـقـــرار إىل رئيـــس املجلـس الشعـبي الـوطـــني وإىل وزيــر الــداخلـيــة 

املـحـلـيــة.  والجـمـاعــات 
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ينشـر هذا الـقـرار يف الجــريــدة الـرسمـية للجمهورية الجزائرية الدميقراطـيـــة الشعـبـيـــة . 
بـهـــذا تــــداول املجلــــس الـدستــــــوري يف جلستيـــه بتاريخ 17 و 18  شوال عام 1420 املـوافـــق 

23 و 24 يـنـايـــر سنـة 2000. 
رئيس املجلس الدستوري

سعيد بو الشعري  
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قــــرار رقــم 02 /ق.م د/2000 مـــؤرخ فــــــي 10  ربيع األول عام 1421 الـــمــــوافــــــق 
13 يونيو ســـنة2000 ، يتعلق باستخالف نائب يف املجــلس الشعبي الوطــني.

 إن املجلس الدستوري، 
- بناء  عىل الدستور، ال سيام  املادة 163 (الفقرة 2) منه، 

ــذي يحــدد  ــق 7 غشــت ســنة 1989 ال ــام 1410 املواف ــىض النظــام املــؤرخ يف 5 محــرم ع - ومبقت
ــس الدســتوري، املعــدل واملتمــم،  إجــراءات عمــل املجل

ــنة 1997  ــارس س ــق 6 م ــام 1417 املواف ــوال ع ــؤرخ يف 27 ش ــم 07-97 امل ــر رق ــىض األم - ومبقت
ــه،  ــان 119 و 120 من ــات، ال ســيام املادت ــام اإلنتخاب ــق بنظ ــون العضــوي املتعل ــن القان واملتضمـ
- ومبقتــىض اإلعــالن رقــم 97-01 /إ.م د/97 املــؤرخ يف 4 صفــر عــام 1418 املوافــق 9 يونيــو ســنة 

1997 واملتعلــق بنتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي، 
- وبنــاء عــىل الترصيــح بشــغور مقعــد نائــب حــزب التجمــع الوطنــي الدميقراطــي زيــدان مخفــي، 
بســبب الوفاة، املرســل من قـبـــل رئـيــــس املجلــــس الشعـــــبي الـــوطني بتاريخ 31 مايو ســنة 
ــوري  ــس الدستــــ ــة للمجلــ ــة العام ــوان واملســجل باألمان ــم 106/2000 الدي 2000  تحــت رق

بتـــــاريخ 31 مايــو ســنة 2000 تحــت رقــم 101، 
- وبـنـــاء عىل قـامئــــة املرتشحـيــــن لإلنتخابات الترشيعــيـــة التـــــــي جــــــرت يف 5 يونيو ســنة 
1997 واملّعــدة مــن قـبـــل وزارة الـداخليـــــة والجامعــات املحليــة والبيئـــة عـــن كـــل دائــــــرة 
ــم 1516-97  ــت رق ــنة 1997   تح ــو س ــخ 8 يوني ــلة بتاري ــة، واملرس ــن كل قامئ ــية وع إنتخــابـ
ــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 8 يونيــو ســنة 1997 تحــت رقــم 267،  واملســجلة باألمان

- وبعد اإلستامع إىل العضو املقرر، 
ــام الـفقـــرة األوىل مــن املــادة 119 مــن األمــر املتضمــن القانــون  ــارا أنــه مبقتــىض أحكــ - اعـتبـ
العضــوي املتعلــق بنظــام اإلنتخابــات، املذكــور أعــاله، يســتخلف النائــب بعــد شــغور مقعــده 
بسبـــب الوفــاة باملرتشــح املرتــب مباشـــرة بعــد املرتشـــح األخيـــر املنتخـــب يف القامئـــة، خـــالل 

ــة املتبقـيـة،  الفتــرة النيـابـيـ
ــرة  ــي الدميقراطــي يف الدائ ــة قامئــة املرتشــحني لحــزب التجمــع الوطن ــه بعــد معاين ــارا أن - واعتب

ــرة،  ــة البوي االنتخابي
 يقــــــــــــــرر ما يـــأتـــي : 

الـمــــادة األولــــى :   يستخلـــف النائــب زيــدان مخفــي، بعــد شــغور مقعــده بســبب الوفــاة، 
ــي  ــع الوطن ــزب التجم ــة ح ــز يف قامئ ــر فائ ــد آخ ــارشة بع ــب مب ــو املرت ــري حم ــح العم باملرتش

ــرة.  ــة البوي ــرة االنتخابي ــي بالدائ الدميقراط
املـــادة الثانـيـــة :   يـبـلـــغ هــذا الـقـــرار إىل رئيـــس املجلـــس الشعـــبي الـوطـــني وإىل وزيــــر 
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ــة.  ــات املـحـلـيــ ــة والجـمـاعــ الــداخلـيــ
ينشـر هذا الـقـرار يف الجــريــدة الـرسمـية للجمهورية الجزائرية الدميقراطـيـــة الشعـبـيـــة. 

بـهـــذا تــــداول املجلــــس الـدستــــــوري يف جلستـــه بتاريخ 10 ربيع األول عام 1421 املـوافـق 13 
يـــونــيو ســـنة 2000. 

رئيس املجلس الدستوري
سعيد بو الشعري  
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سنة 2001
قـرار رقم 01 /ق.م.د/2001 مــؤرخ يف 8 شوال عام 1421 املـــوافـــق 03 ينــــــايــــر سنة 

2001، يتعلق  باستخــــالف نـــائب يف املجلـــس الشــعبي الوطـــني
إن املجلــــس الدستــــــوري، 

-بناء عىل الدستور، السيام املادتان 112 و163 (الفقرة 2 ) منه، 
-و مبقتـــــىض النظام املؤرخ فـــــي 25 ربيع األول عــــــــام 1421 املوافـــــــق 28 يونيو ســنة 2000 

املـــحدد لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري، 
-و مبقتــىض األمــر رقــم 07-97 املــؤرخ يف 27 شــوال عـــــام 1417 املــــوافـــــق 6 مــارس ســنة 1997 

واملتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام اإلنتخابــات الســيام املادتــني 119 و 120 منــه، 
-و مبقتــىض اإلعــالن رقــم -97-01إ.م-د/97 املــؤرخ يف 4 صفـــر عـــام 1418 الـــموافق 9 يونيــو ســنة 

1997 واملتعلــق بنتائــج إنتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي، 
- ومبقتــىض القــرار الصــادر عــن املجلــس الدســتوري املــؤرخ يف 12 صفر عــام 1418 املوافــق 17 يونيو 
ســنة 1997 واملتضمــن فــوز الســيد عبــد الســالم عــيل رشــدي مرشــح جبهــة القــوى االشــرتاكية 
ــر  ــو محمــد مرشــح قامئــة جبهــة التحري ــر، وإلغــاء فــوز الســيد بوراي ــة للجزائ ــرة االنتخابي للدائ

الوطنــي لنفــس الدائــرة االنتخابيــة، 
ــيل،  ــق دباي ــوى االشــرتاكية الصدي ــة الق ــب حــزب جبه ــح بشــغور مقعــد نائ ــاء عــىل الترصي -و بن
بســبب الوفــاة، املرســل مــن قبــل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي بتاريــخ 21 ديســمرب ســنة 
2000 تحــت رقــم 284 و املـــسجل باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريخ 23 ديســمرب ســنة 

2000 تـــحت رقــم 231، 
-و بنــاء عــىل قامئــة املرتشــحني لإلنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت يف 5 يونيــو ســنة 1997 واملعــدة 
من قبل وزارة الداخلية والجامعـــات املحلية والبيئة، عـــن كـــل دائرة إنـتخابـــية وعن كل قائـــمة، 
واملرسلـــة بتاريــــخ 8 يونيو ســنة 1997 تـــحت رقم 97-1516 واملســجلة باألمانة العامة للمجلس 

الدســتوري بتاريــخ 8 يونيو ســنة 1997 تـــحت رقــم 267، 
و بعد اإلستامع إلـى املقرر، 

  -اعتبــارا أنــه مبقتــىض أحــكام الفقــرة األولـــى من املــادة 119 من األمــر املتضمن الـقـــانون العضوي 
املتعلــق بنظــام اإلنتخابــات املذكــور أعــاله، يســتخلف النائــب بعــد شــغور مقعــده بســبب الوفاة، 
باملرتشــح الـــمرتب مبــارشة بعد املرتشــح األخري املنتخــب يف القامئة، خـــالل الفرتة النيابية الـــمتبقية، 
ــرة  ــة القــوى اإلشــرتاكية يف الدائ ــة لحــزب جبه ــه بعــد اإلطــالع عــىل القامئــة اإلنتخابي ــارا انّ -واعتب

ــر،  ــة الجزائ اإلنتخابي
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يقــرر ما يأيت: 
  املــادة األولـــى: يســتخلف النائــب الصديــق دبايــيل بعــد شــغور مقعــده بســبب الوفــاة باملرتشــح 
ــرتاكية  ــوى االش ــة الق ــزب جبه ــامئة ح ــز يف قـ ــر فـائـ ــد آخـ ــارشة بع ــب مب ــي املرت ــد جداع أحم

بالـدائـــــرة اإلنـتخـابـيـــة الجزائر. 
املــادة  2 : يـــبلغ هــذا الـــقرار إلـــى رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإلـــى وزيـــر الداخـــلية 

والجامعــات املحليــة . 
ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 

بهــذا تـــداول الـــمجلس ا لـــدستوري يف جلســته بتاريــخ 8 شــوال عــام 1421 املوافق 03 يناير ســنة 
 .2001

رئيس املجلس الدستوري
سعيد بو الشعري  
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قـرار رقم 02/ق.م.د/2001 مؤرخ يف 11 شوال عام 1422 املوافق 26 ديسمرب سنة 2001 يتعلق 
باستخالف نائبني يف املجلس الشعبي الوطني.

إن املجلس الدستوري،
- بناء عىل الدستور، ال سيام املادة 163 ( الفقرة 2 ) منه،

- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000، املحــدد 
لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري،

ــنة 1997  ــارس  س ــق 6 م ــام 1417 املواف ــوال ع ــؤرخ يف 27 ش ــم 07-97 امل ــر رق ــىض األم - ومبقت
ــه، ــني 119 و 120 من ــيام املادت ــات، ال س ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــن القان واملتضم

- ومبقتــىض اإلعــالن رقــم 97-01/إ.م.د/97 املــؤرخ يف 4 صفــر عــام 1418 املوافــق 9 يونيــو ســنة 
1997 واملتعلــق بنتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي،

- ومبقتــىض املرســوم الرئــايس املــؤرخ يف 23 شــعبان 1421 املوافــق 19 نوفمــرب ســنة 2000 
الــذي يعــني الســيد عبــد القــادر حجــار، ســفريا فــوق العــادة ومفوضــا للجمهوريــة الجزائريــة 

ــران، ــة بطه ــالمية اإليراني ــة اإلس ــدى الجمهوري ــعبية ل ــة الش الدميقراطي
ــو ســنة 2001  ــع األول عــام 1422 املوافــق 28 ماي ــايس املــؤرخ يف 5 ربي - ومبقتــىض املرســوم الرئ
ــة  ــة الجزائري ــوق العــادة ومفوضــا للجمهوري ــذي يعــني الســيد محمــد العيشــويب، ســفريا ف ال

ــا ببوخاريســت. ــة روماني ــدى جمهوري ــة الشــعبية ل الدميقراطي
- وبنــاء عــىل الترصيــح بشــغور مقعــدي النائبــني عبــد القــادر حجــار عـــن حـــزب جبهــة التـــحرير 
الوطـــني الدائــرة االنتخابيــة « تيــارت» ومحمــد العيشــويب عــن حــزب التجمــع الوطنــي 
الدميقراطــي الدائــرة االنتخابيــة «معســكر»، املرســل مــن قبــل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي 
ــة  ــة العام ــجل باألمان ــوان، واملس ــم 079/2001/ الدي ــت رق ــنة 2001 تح ــارس س ــخ 21 م بتاري

ــخ 21 مــارس ســنة 2001 تحــت رقــم 45. ــس الدســتوري بتاري للمجل
   وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

- اعتبــارا أنــه مبقتــىض أحــكام الفقــرة األوىل مــن املــادة 119 مــن األمــر املتضمــن القانــون العضوي 
ــب بعــد شــغور مقعــده بســبب  ــات، املذكــور أعــاله، يســتخلف النائ ــق بنظــام االنتخاب املتعل
وفاتــه أو قبولــه وظيفــة حكوميــة أو عضويــة يف املجلــس الدســتوري باملرتشــح املرتــب مبــارشة 

بعــد املرتشــح األخــري املنتخــب يف القامئــة الــذي يعوضــه خــالل  الفــرتة النيابيــة املتبقيــة،
- واعتبــارا أنــه إذا كانــت الفقــرة األوىل مــن املــادة 119 مــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام 
االنتخابــات الخاصــة باســتخالف أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي تســتعمل عبــارة «وظيفــة 
حكوميــة «، فــإن املــادة 150 مــن نفــس القانــون العضــوي واملنظمــة لحالــة شــغور مقعــد عضــو 

مجلــس األمــة تســتعمل عبــارة «وظيفــة عضــو بالحكومــة «،
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ــف  ــم وظائ ــد توليه ــان عن ــي الربمل ــاء غرفت ــني أعض ــز ب ــتوري ال ميي ــس الدس ــارا أن املؤس - واعتب
ــه قــد حــرص هــذه الوظائــف يف الفقــرة األوىل مــن املــادة 79 مــن الدســتور يف  ــة، فإن حكومي

ــواها، ــة دون س ــة الحكوم عضوي
- واعتبــارا أن مهمــة ســفري ال تدخــل ضمــن إطــار الوظيفــة  الحكوميــة التــي يتــم التعيــني فيهــا 
طبقــا للــامدة 79 مــن الدســتور، وإمنــا تدخــل ضمــن املهــام املنصــوص عليهــا يف املــادة 78 مــن 

الدســتور ( الفقــرة األخــرية) ،
-  واعتبــارا أن التعيــني يف الوظائــف واملهــام املحصــورة باملــادة 78 مــن الدســتور ال تدخــل ضمــن 

نطــاق املــادة 79 مــن الدســتور،
يــقــرر مـا يأيت :

ــر  ــة التحري ــزب جبه ــن ح ــار ع ــادر حج ــد الق ــني عب ــتخالف النائب ــع اس ــادة األوىل : ال يخض امل
الوطنــي ومحمــد العيشــويب عــن حــزب التجمــع الوطنــي الدميقراطــي ألحــكام الفقــرة األوىل مــن 

ــات، املذكــور أعــاله. ــق بنظــام االنتخاب ــون العضــوي املتعل املــادة 119 مــن القان
 املـــادة الثانـــية : يبلــغ هــذه القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزير الدولــة، وزير 

الداخليــة والجامعــات املحلية.
 ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

 بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته بتاريــخ 10 و 11 شــوال عــام 1422 املوافــق 25 و 26 
ديســمرب ســنة 2001.

رئيس املجلس الدستوري
سعيد بو الشعري  
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قرار رقم 03/ق.م.د/2001 مؤرخ يف 11 شوال عام 1422 املوافق 26 ديسمرب سنة 2001 يتعلق 
باستخالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني.

إن املجلس الدستوري،
 - بنــاء عــىل الدســتور، ال ســيام املــواد 102 ( الفقــرة األوىل)، 113 ( الفقــرة األوىل) و 163 ( الفقــرة 

منه،  (2
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري،
ــنة 1997،  ــارس س ــق 6 م ــام 1417 املواف ــوال ع ــؤرخ يف 27 ش ــم 07-97 امل ــر رق ــىض األم - ومبقت
املتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام اإلنتخابــات، ال ســيام املــواد 119 ( الفقــرة األوىل)، 

ــه، 120 و 121 من
- ومبقتــىض اإلعــالن رقــم 97-01/إ.م.د/97 املــؤرخ يف 4 صفــر عــام 1418 املوافــق 9 يونيــو ســنة 

1997 واملتعلــق بنتائــج إنتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي،
- ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 139-01 املــؤرخ يف 8 ربيــع األول عــام 1422 املوافــق 31 مايــو 

ســنة 2001، املتضمــن تعيــني أعضــاء الحكومــة،
- وبنــاء عــىل الترصيــح املرســل مــن قبــل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي بتاريــخ 09 يوليــو ســنة 
2001 تحــت رقــم 205/01/الرئيــس، واملســجل باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 10 
يوليــو ســنة 2001  تحــت رقــم 86، واملتعلــق بشــغور مقعــد النائــب عبــد القــادر صــامري عــن 

حــزب حركــة مجتمــع الســلم، الــذي تــوىل وظيفــة حكوميــة.
وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

- اعتبــارا أن الترصيــح بالشــغور التــام ملقعــد عبــد القــادر صــامري الــذي تــوىل وظيفــة حكوميــة، 
قــد تــم يف الســنة األخــرية مــن الفــرتة الترشيعيــة الجاريــة.

 - واعتبــارا أنــه مبقتــىض أحــكام املــادة 121 مــن األمــر املتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام 
ــنة  ــام يف الس ــغور الت ــل الش ــاغر إذا حص ــد الش ــغل املقع ــاله، ال يش ــور أع ــات، املذك االنتخاب

األخــرية مــن الفــرتة الترشيعيــة الجاريــة،
 يــقــرر ما ييل :

ــة  ــوىل وظيف ــذي ت ــادر صــامري، ال ــد الق ــب عب ــادة األوىل : ال يشــغل املقعــد الشــاغر للنائ املـــ
ــة. ــة الجاري ــرتة الترشيعي ــن الف ــام يف الســنة األخــرية م ــة، لحصــول الشــغور الت حكومي

ــر  ــة، وزي ــر الدول ــي وإىل وزي ــس الشــعبي الوطن ــس املجل ــرار إىل رئي ــغ هــذا الق ــادة 2 : يبل املــ
ــة. ــات املحلي ــة والجامع الداخلي
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 ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
ــق 25  ــام 1422، املواف ــخ 10 و 11 شــوال ع ــس الدســتوري يف جلســتيه بتاري ــداول املجل ــذا ت  به

ــنة2001. و26 ديســمرب س
رئيس املجلس الدستوري

سعيد بو الشعري  
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قـرار رقم 01/ق.م د/02  مــؤرخ يف 4 جامدى األوىل  عام 1423 املـوافـق 14  يوليو ســنـة 

2002 ، يتـعلق باستخالف  نواب يف املجلس الشعبي الوطني.
 إن املجلس الدستوري،

-بناء عىل الدستور، السيام املواد 105، 112و 163 (الفقرة 2) منه،
ــنة 1997  ــارس س ــق 6 م ــام 1417 املواف ــوال ع ــؤرخ يف 27 ش ــم 07-97 امل ــر رق ــىض األم -و مبقت
ــه، ــني 119 و 120 من ــيام املادت ــات الس ــام اإلنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــن القان املتضم

-و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000 املـــحدد 
لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري،

-و مبقتــىض اإلعــالن رقــم 01/إ.م.د/02 املــؤرخ يف 21 ربيــع األول عـــام 1423 الـــموافق 3 يونيــو 
ســنة 2002 و املتعلــق بنتائــج إنتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي، الــذي جــرى يف 30 

مايــو ســنة 2002،
ــق 17  ــام 1423 املواف ــاين ع ــع الث ــؤرخ يف 6 ربي ــم -02 208  امل ــايس رق ــىض املرســوم الرئ  - ومبقت

ــة، ــني أعضــاء الحكوم ــو ســنة 2002   و املتضمــن تعي يوني
- ومبقتــىض املرســوم الرئــايس  املــؤرخ يف 7  ربيــع الثــاين عــام 1423 املوافــق    18 يونيــو ســنة 2002 

و املتضمــن تعيــني الســيد أحمــد نــوي أمينــا عامــا للحكومة،
- و بنــاء عــىل الترصيــح بشــغور مقاعــد النــواب الذيــن قبلــوا وظائــف حكوميــة، املرســل مــن قبــل 
رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي بتاريــخ 7 يوليــو ســنة 2002 تحــت رقــم070/02 واملـــسجل 

باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 7 يوليــو ســنة 2002 تحــت رقــم136،   
-و بنــاء عــىل قامئــة املرتشــحني لالنتخابــات الترشيعية املعــدة من قبــل وزارة الداخلية والجامعـــات 
املحلية عـــن كـــل دائرة إنـتخابـــية وعن كل قائـــمة واملرسلـة بتاريــــخ 7 مايو سنة 2002 تـحت 
رقــم 02/976 واملســجلة باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريخ 8 مايو ســنة 2002 تـــحت 

، رقم81 
و بعد اإلستامع إلـى املقرر،

- اعتبــارا أنــه ال ميكــن الجمــع بــني مهمــة النائــب وبــني مهــام أو وظائــف أخــرى، عمــال بأحــكام 
املــادة 105 مــن الدســتور،

-واعتبــارا أنــه مبقتــىض أحــكام الفقــرة األولـــى مــن املــادة 119 مــن الـقـــانون العضــوي املتعلــق 
بنظــام اإلنتخابــات املذكــور أعــاله، يســتخلف النائــب بعــد شــغور مقعــده بســبب قبولــه وظيفة 
حكوميــة باملرتشــح الـــمرتب مبــارشة بعــد املرتشــح األخــري املنتخــب يف كل قامئــة إنتخابيــة، الذي 
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يعوضه خـــالل الفــرتة النيابية الـــمتبقية،
-واعتبــارا أنــه بعــد اإلطــالع عــىل قوائــم املرتشــحني لإلنتخابــات الترشيعيــة يف الدوائــر اإلنتخابيــة 

املعنيــة بعمليــة اإلســتخالف وفــق تســميتها وترتيبهــا املحــددة  قانونــا،
 يقــــــرر  ما يأيت :

املــادة األولـــى: يســتخلف النــواب الذيــن قبلــوا وظائــف حكوميــة باملرتشــحني املرتبــني بعــد آخــر 
منتخــب يف كل قامئــة كــام يــأيت : 

-الســعيد  بــركات  عــن حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي يف الدائــرة اإلنتخابيــة  بســكرة باملرتشــح 
رشــيد شــنيني.

- زيــن الديــن يــويب عــن حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي يف الدائــرة اإلنتخابيــة  البليــدة باملرتشــح 
عــيل دحــامن.  

- أحمــد نــوي عــن حــزب التجمــع الوطنــي  الدميقراطــي يف الدائــرة اإلنتخابيــة  البويــرة  باملرتشــح 
حمــو العمــري. 

ــح   ــان  باملرتش ــة تلمس ــرة اإلنتخابي ــي يف الدائ ــر الوطن ــة التحري ــزب جبه ــن ح ــوح ع ــب ل - الطي
ــامش. ــد مش محم

ــر باملرتشــح  ــر الوطنــي يف الدائــرة إلنتخابيــة الجزائ -  بوثينــة   رشيــط عــن حــزب جبهــة التحري
عبــد الوحيــد عنــان.  

ــر  ــة الجزائ ــرة اإلنتخابي ــي يف الدائ ــر الوطن ــة التحري - فاطمــة الزهــراء بوشــملة عــن حــزب جبه
باملرتشــح بشــري شــارة. 

- عبــد الحميــد عبــاد عــن حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي يف الدائــرة اإلنتخابيــة الجزائــر باملرتشــح 
عبــد الكريــم بــن مبــارك.

   - عبــد القــادر صــالة عــن حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي يف الدائــرة اإلنتخابيــة ســيدي بلعبــاس 
باملرتشــحة بايــة قــارة. 

   -  نورالديــن طالــب عــن حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي يف الدائــرة اإلنتخابيــة عنابــة باملرتشــح 
عــامر دريــيس. 

ــة قســنطينة  ــرة اإلنتخابي ــي يف الدائ ــر الوطن ــركان عــن حــزب جبهــة التحري ــد أب ــد الحمي    - عب
باملرتشــح أحســن فــارق. 

ــران  ــة وه ــرة  اإلنتخابي ــي يف الدائ ــر الوطن ــة التحري ــزب جبه ــن ح ــس ع ــو بوتليلي ــىل حم   - لي
ــرة .  ــري بويج ــد بش ــح محم باملرتش

  - لخــرض رضبــاين  عــن حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي يف الدائــرة اإلنتخابيــة  الطــارف باملرتشــح 
رابــح نــارص. 
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  - عــامر غــول عــن حــزب حركــة مجتمــع الســلم يف الدائــرة اإلنتخابيــة عــني الدفــىل  باملرتشــح 
العــريب شــقالل. 

  - مصطفــى  بــن بــادة عــن حــزب حركــة مجتمــع الســلم  يف الدائــرة اإلنتخابيــة  غردايــة باملرتشــح 
ــعود بابكر. مس

  املــادة 2: يـــبلغ هــذا الـــقرار إلـــى رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإلـــى وزيــر الدولة، وزيـــر 
الداخـــلية و الجامعــات املحليــة .

املادة 3: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تـــداول الـــمجلس ا لـــدستوري يف جلســاته املنعقــدة بتاريــخ 29  ربيــع الثــاين ،3و4 جــامدى 

األوىل عــام 1423 املوافــق 10 ،13و14 يوليــو ســنة 2002  .
رئيس املجلس الدستوري

محمد بجاوي  
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قرار رقم 01/ق.م د/03 مؤرخ فـي 09 ذو القعدة عـام 1423 املوافــق 12 يناير سنة 2003 

يتعلق باستخالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني .
إن املجلس الدستوري ،

- بناء عىل الدستور،  ال سيام املادتان 112 و 163 (الفقرة 2) منه،
ــنة 1997  ــارس س ــق 6 م ــام 1417 املواف ــوا ل ع ــؤرخ يف 27 ش ــم 07-97 امل ــر رق ــيض األم - و مبقت
املتضمــن القانـــــون العضــوي املتعلــق بنظــام اإلنتحابــات، ال ســيام املــواد 119، 120 و 121 منــه،

- و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000 املحــدد 
لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري ،

- و مبقتــىض اإلعــالن رقــم 01/ إ.م د/02 املــؤرخ فــــي 21 ربيــع األول عــــام 1423 املوافــق 3 يونيــو 
ســنة 2002 و املتعلــق بنتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي  ،

  - و بنــاء عــىل الترصيــح بشــغور مقعــد النائــب عبــد القــادر زروقــي املنتخــب يف قامئــة حــزب 
جبهــة التحريــر الوطنــي ، بســبب وفاتــه، املرســل مــن قبــل رئيــس املجلـــــس الشــعبي الوطنــي 
ــس  ــة للمجل ــة العام ــم 206 / 02 و املســجل باألمان ــخ 28 ديســمرب ســنة 2002 تحــت رق بتاري

الدســتوري بتاريــخ 29 ديســمرب  ســنة 2002 تحــت رقــم 444 ،
ــة و  ــرف وزارة الداخلي ــن ط ــدة م ــة املع ــات الترشيعي ــحني لالنتخاب ــم املرتش ــىل قوائ ــاء ع - و بن
الجامعــات املحليــة عــن كل دائــرة إنتخابيــة املرســلة بتاريــخ 7 مايــو 2002 تحــت رقــم 976/02 
ــو  ســنة 2002 تحــت رقــم 81 ، ــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 8 ماي واملســجلة باألمان

     وبعد االستامع إىل العضو املقرر ،
ــون  ــه مبقتــىض أحــكام املادتــني 119 الفقــرة األوىل و 121 مــن األمــر املتضمــن القان ــارا أن -   اعتب
ــات املذكــور أعــاله، يســتخلف النائــب بعــد شــغور مقعــده  العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخاب
بســبب وفاتــه ، باملرتشــح املرتــب مبــارشة بعــد املــرت شــح األخــري املنتخــب يف القامئــة ، الــذي 
يعوضــه خــالل الفــرتة النيابيــة املتبقيــة مــا مل يحصــل الشــغور التــام يف الســنة األخــرية مــن الفــرتة 

الترشيعيــة الجاريــة ،
-   و اعتبــارا  أن الشــغور التــام ملقعــد النائــب زروقــي عبــد القــادر بســبب الوفــاة مل يحصــل يف 

الســنة األخــرية مــن الفــرتة الترشيعيــة الجاريــة،
-   و اعتبــارا أنــه بعــد اإلطــالع عــىل إعــالن املجلــس الدســتوري املشــار إليــه أعــــــاله و عــىل قامئــة 
مرتشــحي حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي يف الدائــرة االنتخابيــة غليــزان، إتضــح أن املرتشــح  عابد 

مخطــاري هــو املرتــب مبــارشة بعــد آخــر منتخــب يف القامئــة. 
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يقرر  :
ــه ،  ــبب وفات ــده بس ــغور مقع ــد ش ــي ، بع ــادر زروق ــد الق ــب عب ــتخلف النائ ــادة األوىل: يس امل

ــاري. ــد مخط ــح  عاب باملرتش
ــر  ــة وزي ــر الدول ــي و إىل وزي ــعبي الوطن ــس الش ــس املجل ــرار إىل رئي ــذا الق ــغ ه ــادة 2: يبل امل

الداخليــة والجامعــات املحليــة.
ــة  ــة الدميقراطي ــة الجزائري ــمية للجمهوري ــدة الرس ــرار يف الجري ــذا الق ــرش ه ــة: ين ــادة الثالث امل

ــعبية. الش
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 09 ذي القعــدة عــام 1423 املوافــق 

12 ينايــر ســنة 2003.
رئيس املجلس الدستوري

محمد بجاوي    
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قرار رقم 02/ق.م د/03 مؤرخ يف 19 محرم عام 1424 املوافـق  22 مارس سنــة 2003، يتعلق 
باستخـالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني.

إن املجلس الدستوري،
- بناء عىل  الدستور، السيما املادتان 112 و  163(الفقــــرة 2) منه،

- و مبقتىض األمـــــر 97-07 املؤرخ يف 17 شـــــوال عـــــــام 1417 املـــــوافـــق 06 مارس سنة 1997 
املتضمن القانون العضوي املتعلق بـنـــظام االنـتـــخابات، السـيـــام املواد 119 ، 120 ، 121 منه ، 

- و مبقتىض النظــــــــام املـــــــؤرخ يف 25 ربـيــــع األول عـــــــام 1421 املــوافق 28 يــونــيــو سنة 
2000، املحــدد لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري ،

- و مبقتــىض اإلعــــــالن رقــــــم 01/ إ.م د/02 املـــــــؤرخ يف 21 ربيــع األول عــام 1423 املوافــق 3 
يونيــو ســنة 2002و املتعلــق بنتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطــــني، 

- و بـنـــــــاء عــــلــــــــى التـصـريـــح بــــشـغــــــــور مـقعـــــــــد الـنــــــائـــــــب عبد الكامل 
بـــن بــــارة ، املنتخــب يف قامئــة حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي، بســبب وفاتــه، املــــــرسل مــن 
قبــل رئيــس املجلــــس الشــعبي الوطنــي بــتـــاريخ 10 مــارس سـنـــة 2003 تحــت رقــم 037/03 
ــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 10 مــارس ســنة 2003 تحــت رقــم 51، و املســجل باألمان

- و بنــاء عــىل قوائــم املرتشــحني لالنتخابــات الترشيعيــة املعــدة مــن طــرف وزارة الداخليــة 
والجامعــات املحليــة عــن كل دائــرة إنتخابيــة املرســلة بتاريــخ 7 مايــو ســنة 2002 تحــت رقــم   
976/02 واملســجلة باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 8 مايــو ســنة 2002 تحــت رقــم 

.81
و بعد اإلستامع إىل العضو املقرر،

- إعتبــارا أنــه مبقتــىض أحـــكام  املادتيــني -119 الفــقـــرة األوىل و 121مــن األمــر املتضمــن القانــون 
العضــوي املتعلــق بنظــام اإلنتخابــات املذكــور أعــاله، يســتخلف النائــب بعــد شــغور مقعــده 
ــذي  ــة، ال ــب يف القامئ ــري املنتخ ــح األخ ــد املرتش ــارشة بع ــب مب ــح املرت ــه، باملرتش ــبب وفات بس
ــن  ــرية م ــنة األخ ــام يف س ــغور الت ــل الش ــا مل يحص ــة، م ــة املتبقي ــرتة النيابي ــالل الف ــه خ يعوض

ــة، ــة الجاري الفــرتة الترشيعي
- و إعتبــارا أن الشــغور التــام ملقعــد النائــب عبــد الكــامل بــن بــارة بســبب الوفــاة مل يحصــل يف 

الســنة األخــرية مــن الفــرتة الترشيعيــة الجاريــة،
- و إعتبــارا أنــه بعــد اإلطــالع عــىل إعــالن املجلــس الدســتوري املشــار إليــه أعــــــاله و عــىل قامئــة 
مرتشــحي حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي يف الدائــرة اإلنتخابيــة الجاليــة الوطنيــة املقيمــة بالخــارج 
املنطقــة األوىل، أتضــح أن املرتشــحة الســيدة فلــة حمليــل املولــودة  بوزيــدي هــي املرتبــة مبــارشة 

بعــد آخــر منتخــب يف القامئــة.
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يــــقــــرر مايايت  :
 املــادة األوىل : يستخلـــــــف النائـــــب عبــد الكمــــــــال بــن بــارة ، بعــد شــغور مقعــده بســبب 

وفاتــه،  باملرتشحــــــة فلــة حمليــــــل فـــــــلة املولــودة بوزيدي.
 املادة 2 : يبلـــــــغ هذا القرار إىل رئيس املجلــــــــس الشعبـــــــي الوطني وإىل وزيـــــــر الدولة 

وزيــر الداخليــة و الجامعــات املحلية.
 املادة 3 : ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 19 محــرم عــام 1424املوافــق 22 
مــارس ســنة 2003.     

رئيس املجلس الدستوري
محمد بجاوي  
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قرار رقم 03/ق.م د/03 مؤرخ يف 7 ربيع الثانـي عام 1424 املوافق7 يونيو سنة 2003 يتعلق 
باستخالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني.

إن املجلس الدستوري ،
-  بناء عىل الدستور،  ال سيام املواد 105 و 112 و 163  منه ،

-  و مبقتــيض األمــر رقــم 07-97 املــؤرخ يف 27 شــوا ل عـــام 1417 املوافــق 6 مــارس سنــــــة 1997 
املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظـــــام اإلنتحابـــــات، ال سيام املـــــــواد 119 و 120 و 121  

منــه ،
- و مبقتضــــى النظــام املــؤرخ فـــي 25 ربيــع األول عـــــام 1421 املوافـــــق 28 يونيـــــو ســنة 2000 

املحــدد لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري ،
- و مبقتضــــــى اإلعـــــالن رقـــــم 01/ إ.م د/02 املــــؤرخ يف 21 ربيــع األول عـــــام 1423 املوافق 3 

يونيــــو ســنة 2002 املتعلــق بنتائــــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي،   
  - و مبقتىض املرســـــوم الرئايس رقـــــم 215-03 املـــــؤرخ يف 7 ربيـــــــع األول عـام 1424 املوافق 9 

مايــو ســنة 2003 ، املتضمــن تعيــني أعضــاء الحكومــة ،
- و بنــــاء عــىل الترصيــح بشغــــــور مقعــــــد النائــب بــدر الديــن بن زيوش ، املنتخــــــب فــــــي 
قــــامئـــــــة حــــزب جبهـــــــة التحرير الوطنــــي بالــــدائــــــرة االنتخابيــــة برج بوعريريج  
بسبـــــب قبولـــــه وظيفـــــة حكوميــــة، املرســــل من  قبل رئيس املجلس الشعبي الوطنــــي 
بتاريــــخ 31 مايـــــو سنـــــة 2003 تحــــــت رقــــــم 080 / 03 و املسجــــــل باألمانة العامــــــة 

للمجلــــس الدســتوري بتاريــخ أول  يونيــو 2003 تحــت رقــم 129 ،
ــة  ــرف وزارة الداخلي ــن ط ــدة م ــة ، املع ــات الترشيعي ــحني لالنتخاب ــم املرتش ــىل قوائ ــاء ع   -و بن
والجامعــات املحليــة عــن كل دائــرة إنتخابيــة ، املرســلة بتاريــخ 7 مايــو ســنة 2002 تحــت رقـــــم 
976/02  و املسجلة باألمانـــــة العامــــــة للمجلــــس الدستـــــوري بتاريــــخ 8 مايو سنة 2002  

تحـــت رقـــم 81 ،
  وبعد االستامع إىل العضو املقرر ، 

- اعتبــارا انــه ال ميكــن الجمــع بــني مهمة النائـــــب و بني مهام أو وظائف أخرى، عمـــــال بأحكـــــام 
املادة 105 مـــن الدستـــور ، 

- و اعتبارا أنــــــه مبقتــضـــــى أحكام املادتيـــــن 119 الفقرة األولــــــى و 121 مــــن األمر املتضمن 
القانــون العضــوي املتعلــــــق بنظـــــام االنتخابــــــات املذكــور أعــاله، يستخلــــــف  النائب بعد 
شغـــور مقعــــده بسبــــب  قبــوله وظيفـــــة حكوميــــة، باملتـــرشـــح   املرتـــب  مباشــــرة  
بعــــــــد املتــــر شـــــــح األخيــــر املنتخــب فـــــي القامئــــــة ، الـــــــذي  يعــــوضــــــه خــالل 
الفتـــــرة النيابيــــة املتبقـــــيـــــة ، ما لــــم  يحصــــل الشغــــور  التــــام  فــــي السنــــة 

األخرية مـــــن الفتـــــرة الترشيعيـــــة الجارية،
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ــة  ــه وظيف ــوش بســبب قبول ــن زي ــن ب ــدر الدي ــب ب ــد النائ ــام ملقع ــارا أن الشــغور الت   - و اعتب
ــة، ــة الجاري ــرتة الترشيعي ــن الف ــرية م ــنة األخ ــل يف الس ــة مل يحص حكومي

  - و اعتبــارا انــه بعــد اإلطــالع عــىل إعــــــالن املجلــس الدســتوري املشــار إليــه أعــاله و علــــى 
ــي يف الدائــرة االنتخابيــة بــرج بوعـــــريريج  ــحي حــزب جبهــة التحريــر الوطن قامئــة مرتش
إتضــــــح أن املرتشــــــح نــور الديــن بوســنة هــو املــــــرتب مباشــــــرة بعــد آخـــــر منتخـــــب 

ــي القـــائــمـــــة.  فــــ
يقرر يأيت :

ــه  ــن زيــوش ، بعــد شــغور مقعــده بســبب قبول ــن ب ــدر الدي املــادة األوىل: يســتخلف النائــب ب
ــن بوســنة. ــور الدي ــة ، باملرتشــح  ن وظيفــة حكومي

ــر  ــة وزي ــر الدول ــي و إىل وزي ــعبي الوطن ــس الش ــس املجل ــرار إىل رئي ــذا الق ــغ ه ــادة 2: يبل امل
الداخليــة والجامعــات املحليــة.

املادة 3: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 6 ربيــع الثــاين عــام 1424 املوافــق 

7 يونيــو ســنة 2003.
رئيس املجلس الدستوري

محمد بجاوي  
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قرار رقـم 04 / ق.م د/03  مــؤرخ يف11 رجـب عــام 1424 املوافــق8  سبتمرب سنـة 2003 
يتعلـق باستخـالف نـائـب فـي املجلـس الشعبـي الوطنـي .

إن املجلس الدستوري،
-   بنـــاء عىل الدستــــــور، ال سيام املادتــــــان 112 و 163 منـــــــه،

-   و مبقتضـــى األمــــر رقــــم 07-97 املــــــؤرخ فـــي 27 شــــــوا ل عــــام 1417املوافـــــق  6 
مــــارس سنــــــة 1997 املتضمــــــن القانـون العضــــوي املتعلـــــق   بنظـــــام   اإلنتحابات، 

ال سيمــــا املـــــواد  119، 120 و 121 منــــــــه ،
ــام  1421   ــع  األول  عــــــ ــي  25 ربيــــــ ــؤرخ  فـــــ ــام  املــــــ ــى النظـــــ -   و مبقتضـــــــ
ــس  ــل املجلـــ ــد عمــ ــدد لقواعــــ ــة 2000 املحــــ ــو سنـــــ ــق 28  يونــــيـــــ املــــوافـــــــ

ــوري ، الدستـــ
-   و مبقتــىض اإلعــالن رقــم 01 / إ.م د/02 املـــؤرخ يف 21 ربيــــع األول عــــــام 1423 املوافــــــق 3 

يونيـــــــو ســنة 2002 املتعلــق بنتائــج انتخــاب أعضــاء املجلـــــس الشــعبي الوطنــي ،
-  و بنــاء عــىل الترصيــح بشــغور مقعـــــد النائـــــب رابــح راجــا، املنتخــب   يف قامئــــــة   حــزب 
ــاة ،  املرســل مــن   ــزي وزو  بســبب الوف ــة تيــ ــرة االنتخابي ــي بالدائ ــر الوطنــ ــة التحري جبهـــ
قبـــل رئيس املجلـــــس الشعبــــي الوطنـــــي بتاريــــخ 02  سبتمبـــــر  سنـــة 2003  تحـــت 
رقـــــم 145/ 03 و املسجــــل باألمـــــانة العامـــــة للمجلــــــس  الدستــــــوري  بتــــاريـــخ 02  

سبتمبـــــــر سنة 2003   تحـــــت رقــــــم192  ،
-   و بنــــاء عــىل قوائــم املرتشــحني لالنتخابــــــات الترشيعية، املعــدة من طرف وزارة الداخلــيـــــة 
و الجامعـــــــات املحليــة عــن كل دائــرة إنتخابيــــــة ، املرسلــــــــة بتــــــاريخ 7 مايــو 2000 
تحــــــت رقــــــــم 976/02  و املســجلة باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 8 مايــو 

ســنة 2002 تحـــــت رقــم 81 ،
وبعد االستمـــاع إىل العضــــو املقــــــرر ، 

 - اعتبــارا أنّــــه  مبقتــىض أحــكام املادتــــن 119 الفقــــــرة األوىل و 121 مــــــن األمــر املتضمــن 
ــف  النائــب بعــد  ــاله، يستخلــــ ــات املذكــور أعـــ ــق بنظــام االنتخاب ــون العضــوي املتعل القان
شــغور مقعــده بســبب الوفــاة ، باملرتشــح املرتــب مبــارشة بعــد املــرت شـــــح   األخــري املنتخــب يف 
القامئــة ، الــذي يعوضــه خــالل الفــرتة النيابيــة املتبقيــة ، مــا مل  يحصــل الشــغور التــام يف الســنة 

األخــرية مــن الفــرتة الترشيعيــة الجاريــة،
- و اعتبــارا أن الشــغور التــام ملقعــد النائـــــب  رابــح راجــا  بســبب الوفــاة مل يحصــل يف   الســنة 

األخــرية مــن الفــرتة الترشيعيــة الجاريــة،
ــىل     ــاله و ع ــه أع ــار إلي ــتوري املش ــس الدس ــالن املجل ــىل إع ــالع ع ــد اإلط ــه بع ــارا ان  - و اعتب
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قامئــة مرتشــحي حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي يف الدائــرة االنتخابيــة تيــــزي وزو إتضـــــح أن 
املرتشــــــــح رابـــــح حومــــل هـــــو املــــــرتب مباشـــــــرة بعــــد آخــر منتخـــــب يف القامئــة. 

يقــــرر:
املــادة األوىل: يســتخلف النائــب رابــح راجــا، بعــد شــغور مقعــده بســبب الوفاة ، باملرتشـــح  رابـــح 

حومــل.
املادة الثانيـــــة:  يبلــــــــغ هــــــذا القـــــــرار إىل رئيس املجلــــــس الشعبي الوطنـــي و إلـــــى 

وزيــــــر الدولـــــــة وزيــــــر الداخلية والجامعــــات املحلية.
املــادة الثالثــــــة: ينشــــــــر هــــــــذا القــرار يف الجريــدة الرســمية للجمهوريـــــــــة الجزائريــة 

ــعبية. ــة الش الدميقراطي
بهـــــــذا  تـــــــداول املجلـــــس الدستـــــوري فـــــــي جلستــــــــه املنعقــــــدة بتاريــــخ 11 

رجـــــــب عــــــام  1424 املـــــــوافق 8  سبتمبــــــر سنــــــــة 2003.
رئيس املجلس الدستوري

محمد بجاوي  
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قرار رقـم 05 /ق.م د /03  مؤرخ فـي أول  رمضـان عـام 1424 املـوافـق 27 أكتوبر سنة 2003 
يتعلـق باستخـالف نائبيـن يف املجلـس الشعبي الوطنـي

 إن املجلس الدستوري ،
  - بنـــــاء عىل الدستـور،  ال سيمــا املــــواد 105 ، 112 و 163  منه ،

  - و مبقتيض األمـــر رقـــم 07-97  املــؤرخ  فــــي 27  شـوا ل عـــــام 1417 املوافــــق  6 مارس 
ســنـــة 1997 املتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام اإلنتحابــات، ال ســيام  املـــــــواد 119، 

120 و 121  منــه ،
    - و مبقتىض النـظــــــام  املــــــؤرخ  فــــــي  25  ربيــــــع األول  عـــــــام 1421 املــــوافــــق 28 

يونيــــــو  سنـــــــة 2000 املحــــــدد لقواعد  عمــــــل املجـلــــس الدستوري ،
  - و مبقتــىض اإلعــــالن رقــم 01/ إ.م د/02 املــؤرخ يف 21 ربيــع األول عــام 1423 املوافــق 3  يونيــو 

ســنة 2002 املتعلــق بنتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي  ،
 -و مبقتــىض املرســوم الرئاســـي رقــم 321-03 املــؤرخ يف8 شــعبان عــام 1424 املوافـــق4    أكتوبــر 
سنـــــــة 2003 ، املعــــــدل للمرســــــوم الرئاســــي رقم 215-03 املـــــــؤرخ يف  7 ربيـــع  األول  

عــــــام  1424 املوافـــــق  9 مــايـــــو سنــة 2003 املتضمـــن تعييــــــن  أعضـــاء الحكومة،
-  و بـنـــــاء علــــــى  التصـــــريح  بشغـــور مقعــــدي النائبيــن سعديــة املدعـــــوة نـوارة، جعفر 
املولودة بوقطّوشة املنتخبـــة   فــــــــي   قامئـــــة حــــــزب التجمـــع الوطنــي الدميقـــراطــي 
بالــدائــــرة االنتخابيــــة سطيـــــــف و محمود خـــذري  املنتخـــــب   فــــي  قامئــــــة حــــــزب 
جبهـــة التحريــر الوطنــي بالدائـــــرة  االنتخابيــة باتنــــــة  بسبــــــب قبـــولـــهـــــام وظيفـــة 
حكوميــــــة، املــرســـــل مـــــن  قبــــــل  رئيــس املجلس الشعبــــي  الوطنـــــي  بتــاريخ  12 
أكتـــــوبر ســــنــــــة 2003 تحـــــت رقــــــم 181/ 03  واملسجــــــل باألمــانــــــة العـــامـــــة  

للـــمجـــلــــس  الدستـــــــوري  بنفـــــس  التـــــاريخ تحــــت  رقم  224 .
 - و بنـــاء علـــــى قوائــم املرتشحيــــــن لالنتخـــــابات الترشيعيــة، املعـــــدة مــن طـــــرف وزارة 
ــو 2002    ــخ 7  ماي ــة بتاري ــة، املرسلــــ ــرة إنتخابي ــة عــن كل دائ ــات املحلي ــة و الجامعـ الداخلي
تحــت رقــم 976/02  و املســجلة باألمانــة العامــة للمجلــس الدستـــــوري بتاريــخ 8 مايوســنة 

ــم 81 ، ــت رق 2002 تح
      وبعد االستامع إىل العضو املقرر ، 

 - اعتبــارا انــه ال ميكــن الجمــع بــني مهمــة النائــب و بــني مهــام أو وظائــف أخــرى، عمــال   بأحــكام 
املــــادة 105 مــن الدستور، 

 - واعتبــارا أنــــــه مبقتـــــىض أحكـــام املادتيــــــن 119 الفقــرة األوىل و 121 مــن األمــر املتضمــن 
القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات ، يســتخلف النائــب بعــد شــغور مقعــده بســبب 
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ــري املنتخــب يف  ــح  األخ ــر ش ــد املتـــ ــارشة بع ــب مب ــح املرت ــة ، باملرتش ــة حكومي ــه وظيف قبول
ــام يف  ــة ، مــا مل  يحصــل الشــغور الت ــة املتبقيـ ــه خــالل الفــرتة النيابي ــذي يعوضـــ القامئــة ، ال

ــة، ــة الجاري الســنة األخــرية مــن الفــرتة الترشيعي
 - و اعتبــارا أن الشغـــــور التــــــام ملقعــدي النائبــني ســعدية املدعـــــوة نـــوارة، جعفــر املولــودة 
بوقطّوشــة و محمــود خــذري بســبب قبولهــام وظيفــة حكوميــة مل يحصــل يف الســنة األخــرية 

مــن الفــرتة الترشيعيــة الجاريــة،
 - و اعتبــارا أنــه بعــد اإلطــالع علــــــى إعــالن املجلــس الدســتوري املشــار إليــه أعــــــاله و عــىل 
ــة  ــطيف و قامئ ــة س ــرة االنتخابي ــي بالدائ ــي الدميقراط ــع الوطن ــزب التجم ــحي ح ــة مرتش قامئ
ــة ، إتضــح أن املرتشــحني  ــة باتن ــرة االنتخابي ــي يف الدائ ــر الوطن ــة التحري مرتشــحي حــزب جبه
املرتبــني مبــارشة بعــد آخــر منتخــب يف كل مــن القامئتــني هــام عــىل التــوايل  لخــرض رزوق و 

أحمــد  قــرزة. 
يقـرر:

 املــادة األوىل:  يستخلــــــف النائبــان اللّـــذان  قبــال وظيفــة حكوميــة باملرتّشــحني املرتّبــني  مبــارشة  
بعــد آخــر مرتّشــــح  منتخــب يف كّل  قامئـــــة كام  يلـــــــي : 

-  سعدية املدعـــوة نـوارة، جعفـر املولودة بوقطّوشة باملرتّشــــح لخرض رّزوق
-محمود خذري  باملتــرّشح  أحمد قرزة.

املــادة الثانيــة:  يبلــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي و إىل وزيــر الدولــة وزيــر 
الداخليــة والجامعــات املحليــة.

ــة  ــة الدميقراطي ــة الجزائري ــمية للجمهوري ــدة الرس ــرار يف الجري ــذا الق ــرش ه ــة: ين ــادة الثالث امل
ــعبية. الش

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ أول رمضــان عــام 1424 املوافــق 27  
أكتوبــر ســنة 2003.

رئيس املجلس الدستوري
محمد بجاوي  
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قرار رقم 06 / ق.م د/ 03  مؤرخ يف 09  رمضان عام 1424 املوافق 04 نوفمرب سنة 2003 يتعلق 
باستخالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني .

إن املجلس الدستوري ،
  - بناء  عىل الدستــــــور،  ال سيمـــــا  املـــــادتـــــــان  112  و 163  منـــــــه ،

-  و مبقتضـــي األمــــر رقـــــم 07-97  املـــــؤرخ فـــي 27  شوا ل عـــــام 1417   املوافــق 06  
مــــــارس سنـــة 1997 املتضمـــــن القانــون العضــوي املتعلق بنظــام   اإلنتحابات، ال  سيمـــــــــا 

املــــــواد  119، 120 و 121 منـه ،
 - و مبقتىض النظــــام املـــــــؤرخ يف 25 ربيع األول عام 1421 املوافــــــــق 28 يونيو سنــــة 2000 

املـحــــــدد  لقواعــــــــد عمل املجلس الدستــــــوري ،
 - و مبقتــىض اإلعــالن رقــم 01/ إ.م د/02 املــؤرخ يف 21 ربيــع األول عــام 1423 املوافــق 03  يونيــو 

ســنة 2002 املتعلــق بنتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي  ،
- و بنـــــــــاء  علــــى الترصيــــــــح بشغــــــور مقعــد النـــــائــــــب عبــد اللــــه عمــري املنتخــب 
يف  قامئــة حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي بالدائــرة االنتخابيــة غردايــة بســبب الوفــاة ، املرســل 
مــن  قبــل رئيــس املجلـــــس الشعبـــــي الوطنـــــــي بتاريـــــخ 28 أكتوبــر ســنة 2003 تحــت 
رقــم  209/ 03 و املســجل باألمانــة العامــة  للمجلــس الدســتوري  بنفــــــس التاريـــــخ   تحــت 

رقــم236  ،
ــرف وزارة  ــن ط ــدة م ــة ، املع ــات الترشيعيــــ ــحني لالنتخاب ــم املرتش ــى قوائــــ ــاء علــــ - و بن
الداخليـــــــة و الجامعــات املحليــة عــن كل دائــرة إنتخابيــة ، املرسلــــــة بتاريـــــــخ 7 مايــو 
ســنة 2002 تحــت رقــــــــم 976/02  و املسجلــــــــــة باألمــــــانة العامــــــــة للمجلـــــــس 

ــم 81 ، ــت رقـــــــ ــو ســنة 2002 تحـــــ ــخ 8 ماي ــوري بتاري الدستـــــ
وبعد االستامع إىل العضو املقرر ،

- اعتبــارا أنــــــه مبقتــىض أحكــــــام املادتــني 119 الفقـــــــرة األوىل و 121 مـــــــن األمــر املتضمن 
القـــانون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات ، يســتخلف النائــب بعــد  شــغور مقعده بســبب 
ــر املنتخــب يف القامئــة ، الــذي  الوفــاة ، باملرتشــــــح املرتــب مباشـــــرة بعــد املرتشــح األخيــــ
يعوضــــه خــالل الفــرتة النيابيــة املتبقيــة، مــا مل يحصــــــل  الشــغور التــام يف الســنة األخــرية مــن 

الفــرتة الترشيعيــة الجاريــة،
 - و اعتبــارا أن الشــغور التــام ملقعــد النائــب عبداللــه عمــري بســبب الوفــاة، مل يحصــل يف  الســنة 

األخــرية مــن الفــرتة الترشيعيــة الجاريــة،
 - و اعتبــارا انــه بعــد اإلطــالع عــىل إعــــــالن املجلــس الدســتوري املشــار إليــه أعــــاله ، و عــىل 
قامئــة مرتشــحي حــزب جبهــة التحريــر الوطنـــــي يف الدائــرة االنتخابيــــــة  غرداية، إتضـــــح أن 
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املتـــــــرشح عبداللــه بـــن النــارص هــو املرتــب مبــارشة  بعــــــد  آخــر منتخــــــب يف القامئــة. 
 يقــرر:

 املادة األوىل :   يستخلـــــف النائـــــــب عبدالله عميـــــر،  بعــد شغــــــور مقعـــــده بسبــــب 
الوفــــــــاة ، باملتــــرشــــــح  عبداللــه بن النارص.

املــادة 2 :  يبلـــــــغ هــــــذا القــــــــرار إلـــــــى رئيـــــــس املجلــس الشعبـــــــي الوطنـــــي ،  و 
إلـــــــى وزيــــــر الدولـــــــة وزيـــــر الداخليـــــــة والجمــــاعـــــات املحليـــــــة.

املــادة 3:  ينشـــــــر هــذا القــرار يف الجريــــــــدة الرسميـــــــة للجمهوريــة الجزائـــــــرية 
الشعبيــــــــــة. الدميقــــــراطية 

بهــــــذا  تـــــــداول املجلـــــــس الدستــــــــوري يف جلستــــــه املنعقـــــدة بتــــــاريــــــخ 09 
رمضــــــــان عـــــــــام 1424  املوافــــــــق 04   نـــــوفمبــــــر سنــــــة 2003.

رئيس املجلس الدستوري
محمد بجاوي  
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سنة 2004
قرار رقم 01/ق.م د/04 مؤرخ يف 26 ربيع األول عام 1425 املوافق 16 مايو سنة 2004 يتعلق 

باستخالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني
 إن املجلس الدستوري،

بناء عىل الدستور، ال سيام املواد 105 و 112 و 163 منه 
ــنة 1997  ــارس س ــق 6 م ــام 1417 املواف ــوا ل ع ــؤرخ يف 27 ش ــم 07-97 امل ــر رق ــىض األم و مبقت
واملتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل و املتمــم، ال ســيام املــواد 119 

ــه و 120 و 121 من
ــو ســنة 2000 املحــدد  ــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يوني و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربي

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري
و مبقتــىض اإلعــالن رقــم 01/ إ.م د/02 املــؤرخ يف 21 ربيــع األول عــام 1423 املوافــق 3 يونيــو ســنة 

2002 واملتعلــق بنتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي،
و مبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 138-04 املــؤرخ يف06 ربيــع األول عــام 1425 املوافــق26 ابريــل 

ســنة 2004 واملتضمــن تعيــني أعضــاء الحكومــة
و بنــاء عــىل الترصيــح بشــغور مقعــد النائــب محمــد مغــالوي، املنتخــب يف قامئــة حــزب التجمــع 
الوطنــي الدميقراطــي بالدائــرة االنتخابيــة ســكيكدة بســبب قبولــه وظيفــة حكوميــة، املرســل مــن 
ــم 061/ 04 و  ــت رق ــنة 2004 تح ــو س ــخ 12 ماي ــي بتاري ــعبي الوطن ــس الش ــس املجل ــل رئي قب

املســجل باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 15 مايــو ســنة 2004 تحــت رقــم 197
ــة و  ــرف وزارة الداخلي ــن ط ــدة م ــة، املع ــات الترشيعي ــحني لالنتخاب ــم املرتش ــىل قوائ ــاء ع و بن
ــم  ــو ســنة 2002 تحــت رق ــخ 7 ماي ــة ، املرســلة بتاري ــرة انتخابي ــة عــن كل دائ الجامعــات املحلي
976/02 واملســجلة باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريـــخ 8 مايــو 2002 تحــت رقــم 81

وبعد االستامع إىل العضو املقرر
اعتبــارا انــه عمــال بأحــكام املــادة 105 مــن الدســتور، ال ميكــن الجمــع بــني مهمــة النائــب و مهــام 

أو وظائــف أخــرى
و اعتبــارا انــه مبقتــىض أحــكام املادتــني 119 (الفقــرة األوىل) و 121 مــن األمــر املتضمــن القانــون 
ــده  ــغور مقع ــد ش ــب بع ــتخلف النائ ــاله، يس ــور أع ــات املذك ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل العض
ــب يف  ــري املنتخ ــح األخ ــد املرتش ــارشة بع ــب مب ــح املرت ــة، باملرتش ــة حكومي ــه وظيف ــبب قبول بس
ــام يف الســنة  ــا مل يحصــل الشــغور الت ــة، م ــة املتبقي ــذي يعوضــه خــالل الفــرتة النيابي القامئــة، ال

ــة ــة الجاري األخــرية مــن الفــرتة الترشيعي
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ــه وظيفــة حكوميــة، مل  ــام ملقعــد النائــب محمــد مغــالوي، بســبب قبول ــارا أن الشــغور الت واعتب
يحصــل يف الســنة األخــرية مــن الفــرتة الترشيعـــية الجاريــة

ــه أعــاله و عــىل قامئــة  ــس الدســتوري املشــار إلي ــه بعــد اإلطــالع عــىل إعــالن املجل ــارا ان و اعتب
ــح أن  ــكيكدة، اتض ــة س ــرة االنتخابي ــي يف الدائ ــي الدميقراط ــع الوطن ــزب التجم ــحي ح مرتش

ــة.  ــد آخــر منتخــب يف القامئ ــارشة بع ــب مب ــط هــو املرت ــن مراب ــؤاد ب املرتشــح ف
يقـــــرر ما يأيت 

املــادة األوىل : يســتخلف النائــب محمــد مغــالوي، بعــد شــغور مقعــده بســبب قبولــه وظيفــة 
حكوميــة، باملرتشــح فــؤاد بــن مرابــط

ــر  ــة، وزي ــر الدول ــي و إىل وزي ــعبي الوطن ــس الش ــس املجل ــرار إىل رئي ــذا الق ــغ ه ــادة 2 : يبل امل
ــة ــات املحلي ــة والجامع الداخلي

املادة 3 : ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 26 ربيــع األول عــام 1425 املوافــق 

16 مايــو ســنة 2004.
رئيس املجلس الدستوري

محمد بجاوي  
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قـرار رقــم 02 /ق.م د/04 مؤرخ فـي 28 رجـب عام 1425 املـوافـق 13 سبتمبـر سنة 2004، 
يتعلـق باستخـالف نائـب فـي املجلـس الشعبـي الوطنـي

إن املجلس الدستوري،
بناء عىل الدستور، ال سيام املادتان 112 و 163 منه

ــنة 1997  ــارس س ــق 6 مـ ــام 1417 املواف ــوا ل ع ــؤرخ يف 27 ش ــم 07-97 امل ــر رق ــيض األم و مبقت
واملتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل و املتمــم، ال ســيام املــواد 119 

ــه و120 و121 من
ــو ســنة 2000 املحــدد  ــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يوني و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربي

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري
ــام 1423  ــع األول ع ــؤرخ يف 21 ربي ــم 01/ إ.م د/02 امل ــس الدســتوري رق ــىض إعــالن املجل و مبقت

ــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي ــق بنتائ ــو ســنة 2002 واملتعل املوافــق 3 يوني
و بنــاء عــىل الترصيــح بشــغور مقعــد النائــب صالــح بوشــطال، املنتخــب يف قامئــة حــزب جبهــة 
التحريــر الوطنــي بالدائــرة االنتخابيــة بومــرداس بســبب الوفــاة ، املرســل مــن قبــل رئيــس املجلــس 
الشــعبي الوطنــي بتاريــخ 30 غشــت عــام 2004، تحــت رقــم 129/ 04 و املســجل باألمانــة العامــة 

للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 31 غشــت 2004، تحــت رقــم 259
و بنــاء عــىل قوائــم املرتشــحني لالنتخابــات الترشيعيــة، املعــدة مــن طــرف وزارة الداخليــة 
والجامعــات املحليــة عــن كل دائــرة انتخابيــة، املرســلة بتاريــخ 07 مايــو ســنة2002 تحــت رقــم 
976/02 واملســجلة باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 08 مايــو ســنة 2002 تحــت رقــم 

81
وبعد االستامع إىل العضو املقرر

ــون  ــن القان ــر املتضم ــن األم ــرة األوىل) و121 م ــني 119 (الفق ــكام املادت ــال بأح ــه عم ــارا ان اعتب
العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل واملتمــم، يســتخلف النائــب بعــد شــغور مقعــده 
بســبب الوفــاة، باملرتشــح املرتــب مبــارشة بعــد املرتشــح األخــري املنتخــب يف القامئــة، الــذي يعوضــه 
ــرتة  ــن الف ــرية م ــنة األخ ــام يف الس ــغور الت ــل الش ــا مل يحص ــة، م ــة املتبقي ــرتة النيابي ــالل الف خ

ــة ــة الجاري الترشيعي
واعتبــارا أن الشــغور التــام ملقعــد النائــب صالــح بوشــطال، بســبب الوفــاة، مل يحصــل يف الســنة 

األخــرية مــن الفــرتة الترشيعيــة الجاريــة
ــة  ــىل قامئ ــاله وع ــه أع ــار إلي ــتوري املش ــس الدس ــالن املجل ــىل إع ــالع ع ــد اإلط ــه بع ــارا أن واعتب
ــح  ــح أن املرتش ــرداس، إتض ــة بوم ــرة االنتخابي ــي يف الدائ ــر الوطن ــة التحري ــزب جبه ــحي ح مرتش

ــة ــب يف القامئ ــر منتخ ــد آخ ــارشة بع ــب مب ــو املرت ــس ه ــعيد لوني ــد الس محم
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: يـقـــرر ما يأيت
ــح  ــاة، باملرتش ــبب الوف ــده بس ــغور مقع ــد ش ــطال، بع ــح بوش ــب صال ــتخلف النائ ــادة 1 : يس امل

ــس. ــعيد لوني ــد الس محم
ــر  ــة وزي ــر الدول ــي وإىل وزي ــعبي الوطن ــس الش ــس املجل ــرار إىل رئي ــذا الق ــغ ه ــادة 2 : يبل امل

الداخليــة والجامعــات املحليــة.
املادة 3 : ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 28 رجــب عــام 1425 املوافــق 13 
ســبتمرب ســنة 2004 

رئيس املجلس الدستوري
محمد بجاوي  
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قرار رقم 03/ق. م د/04 مؤرخ يف 02 رمضان عام 1425 املوافق 16 أكتوبر سنة 2004، يتعلق 
باستخالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني

إن املجلس الدستوري،
بناء عىل الدستور، ال سيام املواد 105 و 112 و 163 و 164 (الفقرة الثانية) منه

ــنة 1997  ــارس س ــق 6 م ــام 1417 املواف ــوال ع ــؤرخ يف 27 ش ــم 07-97 امل ــر رق ــىض األم و مبقت
واملتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل واملتمــم، ال ســيام املــواد 105 

و119 (الفقــرة األوىل) و 120 و 121 منــه
ــو ســنة 2000 املحــدد  ــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يوني و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربي

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري
ــام 1423  ــع األول ع ــؤرخ يف 21 ربي ــم 01/إ.م د/02 امل ــتوري رق ــس الدس ــالن املجل ــىض إع و مبقت

ــي ــس الشــعبي الوطن ــج انتخــاب أعضــاء املجل ــق بنتائ ــو ســنة 2002 واملتعل ــق 3 يوني املواف
و مبقتــىض قــرار املجلــس الدســتوري رقــم 01/ق.م د/02 املــؤرخ يف 4 جــامدى األوىل عــام 1423 

املوافــق 14 يوليــو ســنة 2002 واملتضمــن اســتخالف نــواب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي
و بنــاء عــىل الترصيــح بشــغور مقعــد النائــب الطيــب فراحــي، املنتخــب يف قامئــة حــزب جبهــة 
ــتوري،  ــس الدس ــوا يف املجل ــه عض ــبب انتخاب ــران بس ــة وه ــرة االنتخابي ــي بالدائ ــر الوطن التحري
املرســل مــن قبــل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي بتاريــخ 26 ســبتمرب ســنة 2004، تحــت رقــم 
ــخ 27 سبتمربســنة 2004 ، تحــت  ــس الدســتوري بتاري ــة العامــة للمجل 151/04 واملســجل باألمان

رقــم 275
و بنــاء عــىل قوائــم املرتشــحني لالنتخابــات الترشيعيــة، املعــّدة مــن طــرف وزارة الداخليــة 
والجامعــات املحليــة عــن كّل دائــرة انتخابيــة، املرســلة بتاريــخ 7 مايــو ســنة 2002، تحــت رقــم 

ــتوري ــس الدس ــة للمجل ــة العام ــجلة باألمان 276/02 واملس
بتاريخ 8 مايو 2002، تحت رقم 81 

وبعد االستامع إىل العضو املقرر
ــس الدســتوري عمــالً  ــة يف املجل ــني العضوي ــب وب ــني مهمــة النائ ــه ال ميكــن الجمــع ب ــاراً أن اعتب

ــتور ــن الدس ــة) م ــرة الثاني ــني 105 و 164 (الفق ــكام املادت بأح
و اعتبــاراً أنــه مبقتــىض أحــكام املــواد 105 و119 الفقــرة األوىل و 121 مــن األمــر املتضمــن القانــون 
العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات املذكــور أعــاله، يســتخلف النائــب بعد شــغور مقعده بســبب 
انتخابــه عضــوا يف املجلــس الدســتوري، باملرتشــح املرتــب مبــارشة بعــد املرتشــح األخــري املنتخــب يف 
القامئــة، الــذي يعوضــه خــالل الفــرتة النيابيــة املتبقيــة، عــىل أن يتــم ذلــك وفقــا للرتتيــب الــوارد يف 

كل قامئــة و مــا مل يحصــل الشــغور التــام يف الســنة األخــرية مــن الفــرتة الترشيعيــة الجاريــة
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ــة  ــرة االنتخابي ــي يف الدائ ــر الوطن ــة التحري ــة حــزب جبه ــىل قامئ ــد اإلطــالع ع ــه بع ــارا أن و اعتب
ــب يف  ــر منتخ ــد آخ ــارشة بع ــب مب ــو املرت ــرة ه ــري بويج ــد بش ــيد محم ــأن الس ــنّي ب ــران، تب وه
القامئــة، الــذي ا ســتخلف نائبــاً قبــل عضويــة حكوميــة، مبوجــب قــرار املجلــس الدســتوري رقــم 
ــه  ــنة 2002، و علي ــو س ــق 14 يولي ــام 1423 املواف ــامدى األوىل ع ــؤرخ يف 4 ج 01/ق.م د/02 امل
يصبــح املرتشــح الــذي يليــه مؤهــال الســتخالف النائــب الــذي شــغر مقعــده بســبب انتخابــه عضــوا 

ــس الدســتوري يف املجل
و اعتبــارا أنــه بعــد اإلطــالع عــىل إعــالن وقــرار املجلــس الدســتوري املشــار إليهــام أعــاله، وعــىل 
ــر الوطنــي بالدائــرة االنتخابيــة وهــران، اتضــح أن املرتشــح  قامئــة مرتشــحي حــزب جبهــة التحري

الــذي يســتخلف النائــب الــذي شــغر مقعــده هــو الســيد محمــد زيــن الديــن حصــام
ــس  ــه عضــوا يف املجل ــب فراحــي، بســبب انتخاب ــب الطي ــام ملقعــد النائ ــارا أن الشــغور الت واعتب

ــة  ــة الجاري ــرتة الترشيعي ــن الف الدســتوري مل يحصــل يف الســنة األخــرية م
: يـقــرر ما يأيت

ــتوري،  ــس الدس ــوا يف املجل ــه عض ــبب انتخاب ــي بس ــب فراح ــب الطي ــتخلف النائ ــادة 1 : يس امل
ــن حصــام ــن الدي ــد زي باملرتشــح محم

ــر  ــة، وزي ــر الدول ــي و إىل وزي ــعبي الوطن ــس الش ــس املجل ــرار إىل رئي ــذا الق ــغ ه ــادة 2 : يبلّ امل
ــة ــات املحلي ــة والجامع الداخلي

املادة 3 : ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية 
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 2 رمضــان عــام 1425 املوافــق 16 

أكتوبــر ســنة 2004 
رئيس املجلس الدستوري

محمد بجاوي  
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سنة 2005
قـــرار رقــم 01 / ق . م د / 05 مــؤرخ فــي  10 جمـادي األولـى  عـام 1426 املـوافـق 17 

يونـيو  سنـة 2005، يتعلق بإستخــالف  نائب فـي املجلـس الشعبي  الوطنـي
إن املجلـس الدستـوري،

بنـاء  عىل الدستـور، ال سيام املـواد 105 و 112 و 163 منـه،
و مبقتضــى  األمـر رقـم 97 – 07 املـؤرخ فـي 27 شوال عـام 1417 املوافـق  6 مـارس سنـة  1997 
و املتضمـــن القانون العضوي املتعلق بنظـــام اإلنتخابــــات، املعدل و املتمـــم، ال ســيام املواد 105 

و 119 ( الفقرة األولـــى ) و 120 و 121 منـــه، 
و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000، املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري،
و مبقتضـــى إعـــالن املجلس الدستـــوري رقـــم 01 / إ . م د / 02 املـــؤرخ فـــي 21 ربيـــع األول عـــام 
1423 املوافـــق 3 يونيو سنـــة 2002 و املتعلق بنتائج إنتخاب أعضـــاء املجلس الشــعبي الوطنـــي،

و بناء علـــى الترصيـــح بشــغور مقعـــد النائب بوقرة ســلطاين، املنتخب يف قامئـــة حركـــة مجتمـــع 
السلـــم بالدائرة اإلنتخابيـــة تبســـة بسبـــب قبولـــه وظيفـــة حكوميـــة، املـرسـل مـــن قبـل رئيـس 
املجلـــس الشعبـــي الوطنـــي، بتاريـــخ 5 يــونيـــو سنـــة 2005، تحـــت رقـــم 118 / 05 و املسجـــل 

باألمـانـــة العامـــة للمجلـــس الدستـوري بنفـــس التاريخ تحـــت رقـم 86.
ــة و  ــة املعــدة مــن طـــرف وزارة الداخليـ ــات الترشيعي ــن لإلنتخاب ــم املرتشحيـ ــاء عــىل قوائ و بنـ
ــايو ســنة 2002 تحــت رقــم  ــخ 7 مـ ــة، املرســلة بتاري ــرة إنتخابي ــة عــن كل دائ الجامعــات املحلي
976/02 و املســجلة باألمـانـــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 8 مايــو ســنة 2002 تحــت رقم 

،81
و بعـد اإلستمـاع إلـى العضو املقـرر ،

إعتبـــارا أنـــه ال ميكـــن الجمـع بيـن مهمـة النـائب و بيـن مهـــام أو وظائف أخـرى، عمـال بأحكـام 
املـــادة 105 من الدستـور،

و إعتبـــارا أنـــه مبقتضـــى   أحكـــام املـادتيـــن 119 ( الفقـــرة  األولـــى) و 121 من األمـــر املتضمـن 
القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام اإلنتخابــات املذكــور أعـــاله، يستخلـــف النـائـــب بعـــد شغـــور  
مقعـــده بسبـــب  قبولـــه وظيفـــة  حكومية ، باملرتشــح املرتب مبارشة بعد املرتشــح األخري املنتخب 
يف القامئة، الـــذي يعوضه خـــالل الفرتة  النيابية املتبقيـــة، ما لـــم يحصـــل الشــغور  التام يف الســنة 

األخــرية مــن الفــرتة الترشيعيــة الجاريــة،
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وإعتبـــارا أن الشغـــور التـــام ملقعـــد النائب بوقرة سلطاين، بسبب قبولـــه وظيفـــة حكومية مـا لـم 
يحصـــل يف الســنة   األخــرية مــن الفــرتة الترشيعيــة الجارية،

و إعتبــــارا أنـــه بعـــد اإلطــالع إلــــى إعـالن املجلـس الدستوري املشار إليـه أعــاله   و علـى قامئـة 
مرتشحي حركـــة  مجتمـــع السلـــم فـــي الـــدائرة اإلنتخابيـــة  تبســـة، إتضـــح أن املرتشـــح مسعـود 

فرحـــي هـــو  املرتـــب  مبـارشة  بعـد آخـــر منتخب يف القامئـة،
يقــرر مـا يأتـي :

املـادة األوىل :  يستخلـف  النـائب بوقرة  سلطـانـي، بعـد  شغـور  مقعـده  بسبب قبولـه وظيفة 
حكومية، باملرتشح مسعـــود فـرحـي .

املـــادة 2 :   يبلــــغ هـــذا القـــرار إلـــى رئيس املجلس الشعبي الوطنـــي  و إلـــى وزيـــر  الدولـة، و 
وزيـــر الـــداخلية  و الجامعــات املحلية.

ــة  ــة  الدميقراطي ــة  الجزائري ــدة الرســمية  للجمهوري ــرار  يف الجري ــذا الق ــر هـ ــادة 3 :   ينشـ املـ
ــعبية. الش

بهـــذا  تــداول املجلــس الدســتوري يف جلستـــه املنعقــدة بتاريــخ 10 جــامدي األوىل  عــام 1426 
ــنة  2005. ــو س ــق 17 يوني املواف

رئيس املجلس الدستوري
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قـرار رقــم 02 / ق . م د / 05 مــؤرخ فــي 29  شعبان  عـام 1426 املـوافـق 3  أكتوبر  لسنـة 
2005، يتعلق بإستخــالف  نائب فـي املجلـس الشعبي  الوطنـي

إن املجلـس الدستـوري،
بنــاء عــىل الدســتور، ال ســيام املــادة 163 الفقــرة الثـــانية مــن الدستـــور، ال سيمـــا املــواد 105 و 
112 و 163 منـــه، و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 

2000، املحــدد لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، 
و مبقتضـى األمـر رقـم 97 – 07 املـؤرخ فـي 27 شـوال عـام 1417 املـوافق   6  مـارس سنـة  1997 
و املتضمـــن  القانــون العضــوي  املتعلــق بنظـــام اإلنتخابــات، املعـــدل و املتمـــم ، ال سيمـــا  املــواد 

105 و 119 ( الفقرة األولـــى ) و 120 و 121 منـــه،
و مبقتضـــى إعـــالن املجلس الدستـــوري رقـــم 01 / إ . م د / 02 املـــؤرخ فـــي 21 ربيـــع األول عـــام 
1423 املوافـــق 3 يونيو سنـــة 2002 و املتعلق بنتائج إنتخاب أعضـــاء املجلس الشــعبي الوطنـــي،

و مبقتضـــى قراراملجلس الدستـــوري رقـــم 05 / إ . م د / 03 املـــؤرخ فـــي أول رمضان  عـــام 1424 
املوافـــق 27 أكتوبــر سنـــة 2003 و املتعلــق بإســتخالف نائبــني يف املجلــس الشــعبي الوطنــي،

و بنــاء علـــى الترصيـــح بشــغور مقعـــد النائــب أحمـــد قــرزة، املنتخــب يف قامئـــة  حــزب جبهــة 
التحرير الوطني بالدائرة اإلنتخابيـــة بـاتنــــة بسبـــب  الوفاة، املـرســـل  مـــن قبـــل رئيـس املجلـس 
الشعبـــي الوطنـــي، بتاريـــخ  أول أكتوبـــر سنـة 2005، تحـت رقـــم  190 / 05 و املسجـل باألمـانـة  

العامـــة  للمجلـــس  الدستـــوري بتاريخ 2 أكتـوبــــرسنة 2005 تحـــت رقـم 126.
و بنـــاء علــــى   قوائــم املرتشحيـــن لإلنتخابــات الترشيعيـــة، املعــدة مــن طــــرف وزارة الداخليـــة 
و الجامعــات املحليــة عــن كل دائــرة إنتخابيــة، املرســلة بتاريــخ 7 مـــايو ســنة 2002 تحــت رقــم 
ــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 8 مايــو ســنة 2002 تحــت  976/02 و املســجلة  باألمـانـ

رقــم 81،
و بعـد اإلستمـاع إلـى العضو املقـرر ، 

و إعتبـــارا  أنـــه مبقتضـــى   أحكـــام املـادتيـــن 119 ( الفقـــرة  األولـــى) و 121 من األمـر املتضمـن 
القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام اإلنتخابــات املعــدل و املتمم، يستخلـــف النـائـــب بعـــد شغـــور 
مقعـــده بسبـــب  الوفــاة، باملرتشــح املرتــب مبــارشة بعد املرتشــح األخــري املنتخب يف القامئة، الـــذي 
يعوضــه خـــالل الفــرتة  النيابيــة املتبقيـــة، عــىل أن يتــم ذلــك وفقــا للرتتيــب الــوارد يف كل قامئــة و 

مــا لـــم يحصـــل الشــغور التــام يف الســنة األخــرية مــن الفــرتة الترشيعيــة الجاريــة،
 و إعتبــــارا أنـــه بعـــد اإلطـــالع علـــى قامئـــة حزب جبهـــة التحريـــر  الوطني يف الدائرة اإلنتخابية 
باتنـــة ، تبيـــن أن السيـــد أحمـــد قـرزة  املرتـــب  مبارشة  بعـــد آخر منتخب يف القامئـة، إستخلـف 
نـائبــا قبــل  عضويـة حكوميـة،  مبوجب قـرار املجلس الدستـوري رقـم 05 / ق. م د / 03 املـؤرخ 
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يف أول  رمضـــان عام 1424 املوافق 27 أكتـوبـــر سنـــة 2003 و عليـــه يصبـــح املرتشـــح الـــذي يليـه 
مؤهـــال إلستخالف النـائب الـذي شغـــر مقعـده بسبـب الوفـاة،

 و إعتبـــارا أنـــه بعـــد اإلطــــالع  علـــى إعـالن و قـــرار املجلس الدستـــوري املشـار إليهمـــا  أعـاله، 
و عــىل قامئـــة  مرتشــحي  حــزب جبهـــة التحريـــر الوطنــي بالدائــرة اإلنتخابيــة باتنــة، اتضـــح أن   

املرتشحـــة فطيمـــة بـــن عبــد اللـــه هــي التــي تســتخلف النائــب الــذي شغـــر مقعـــده،
و إعتبـــارا أن  الشغـــور  التـــام ملقعـــد النائب  أحمـد قرزة بسبـب الوفـــاة لـم يحصـل فـي السنـة 

األخيـــرة من الفتـــرة  الترشيعيـة الجاريـة ،
يقــرر مـا يأتـي :

املـــادة األولـــى :  يستخلـــف  النـــائب أحمـــد قـــرزة، بعـــد  شغـــور  مقعـــده  بســبب الـوفـــاة، 
ــه . ــد اللـ ــة بــن عب باملرتشــحة  فطيمـ

املـادة 2 :   يبلــغ هـذا القـرار إلـى رئيس املجلس الشعبي الوطنـي  و إلـى وزيـر  الدولـة، وزيـر 
الـــداخلية  و الجامعات املحلية.

ــة  ــة  الدميقراطي ــة  الجزائري ــدة الرســمية  للجمهوري ــرار  يف الجري ــذا الق ــر هـ ــادة 3 :   ينشـ املـ
ــعبية. الش

بهـــذا  تــداول املجلــس الدســتوري يف جلستـــه املنعقــدة بتاريــخ 29 شعبـــان  عــام 1426 املوافق 3 
أكتوبـرسنة  2005

رئيس املجلس الدستوري
بوعالم بسايح  
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قرار رقم 01 / ق,م د / 06 مؤرخ يف 28 محرم عام 1427 املوافق 27 فرباير 2006 يتعلق 

باستخالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني
إن املجلس الدستوري

بناء عىل الدستور، السيام املادة 163 منه
و مبقتــىض األمــر رقــم 07-97 املــؤرخ يف 27 شــوال عـــام 1417 الـــــموافق 6 مــارس ســنة 1997 
و املتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بــــنظام االنتخابــات املعــدل واملتـــمم، الســيام املــواد 119 

ــه، ــرة األوىل) و 120 و 121 من (الفق
و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000، املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري،
و مبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01 /إ.م د/ 02 املــؤرخ يف 21 ربيــع األول عــام 1423 

املوافــق 3 يونيــو ســنة 2002، املتعلــق بنتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي،
و مبقتــىض قــرار املجلــس الدســتوري رقــم 01 /ق.م د/ 02 املــؤرخ يف 3 جــامدى األوىل عــام 1423 

املوافــق 14 يوليــو ســنة 2002 و املتعلــق باســتخالف نــواب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي،
ــة  ــة حــزب جبه ــويف، املنتخــب يف قامئ ــد ع ــب محم ــد النائ ــح بشــغور مقع ــىل الترصي ــاء ع و بن
التحريــر الوطنــي بالدائــرة االنتخابيــة الجزائــر، بســبب الوفــاة، املرســل مــن قبــل رئيــس املجلــس 
الشــعبي الوطنــي بتاريــخ 22 فربايــر ســنة 2006، تحــت رقــم 067/06 و املســجل باألمانــة العامــة 

للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 25 فربايــر ســنة 2006، تحــت رقــم 53
ــة و  ــرف وزارة الداخلي ــن ط ــدة م ــة، املع ــات الترشيعي ــحني لالنتخاب ــم املرتش ــىل قوائ ــاء ع و بن
الجامعــات املحليــة عــن كل دائــرة انتخابيــة، املرســـلة بتاريــــــخ 07 مايــو ســــــنة 2002، تحــــت 
ــنة 2002  ــو س ــخ 08 ماي ــتوري بتاري ــس الدس ــة للمجل ــة العام ــجلة باألمان ــم 976/02 و املس رق

ــم 81، تحــت رق
و بعد االستامع اىل العضو املقرر،

ــون  ــن القان ــر املتضم ــن األم ــرة األوىل) و 121 م ــني 119 (الفق ــكام املادت ــال بأح ــه عم ــارا ان اعتب
العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل و املتمــم، يســتخلف النائــب بعــد شــغور مقعــده 
بســبب الوفــاة، باملرتشــح املرتــب مبــارشة بعــد املرتشــح األخــري املنتخــب يف القامئــة، الــذي يعوضــه 
ــرتة  ــن الف ــرية م ــنة األخ ــام يف الس ــغور الت ــل الش ــا مل يحص ــة، م ــة املتبقي ــرتة النيابي ــالل الف خ

ــة، ــة الجاري الترشيعي
ــنة  ــل يف الس ــاة، مل يحص ــبب الوف ــويف، بس ــد ع ــب محم ــد النائ ــام ملقع ــغور الت ــارا أن الش واعتب
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ــة، ــة الجاري ــرتة الترشيعي ــن الف ــرية م األخ
و اعتبــارا أنــه بعــد اإلطــالع عــىل إعــالن و قــرار املجلــس الدســتوري، املشــار إليهــام أعــاله، و عــىل 
قامئــة مرتشــحي حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي بالدائــرة االنتخابيــة الجزائــر، تبــني أن املرتشــحني 
الثالثــة املرتبــني مبــارشة بعــد آخــر منتخــب يف القامئــة اســتخلفوا نوابــا قبلــوا وظائــف حكوميــة، 
وعليــه فاملرتشــح أحمــد شــاكر املــوايل يف القامئــة هــو الــذي يســتخلف النائــب الــذي شــغر مقعــده 

بســبب الوفــاة،
: يقرر ما يأيت 

املــادة األوىل : يستخلـــــف النائــب محمــد عــويف، بعــد شــغور مـــقعده بســبب الوفــاة، باملرتشــح 
أحمــد شــاكر

املــادة 2 : يبلــغ هـــــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشـــــعبي الوطنــي و إىل وزيـــــر الدولــة، وزير 
الداخليــة و الجامعــات املحليــة

املادة 3 : ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 28 محــرم عــام 1427 املوافــق 27 

فربايــر ســنة 2006 
رئيس املجلس الدستوري

بوعالم بسايح  
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سنة 2007
قرار رقم 08/  ق. م د/ 07 مـؤرخ يف أول جمــادى الثانية عام 1428 املوافق 16 يونيو سنة 

2007 يتعلق باستخالف نواب يف املجلس الشعبي الوطني.
 إن املجلس الدستوري ،

- بناء عىل الدستور، ال سيام املواد 105، 112 و 163 ( الفقرة 2 ) منه،
  - و مبقتــىض األمــر رقــم 07-97 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997و 
املتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل و املتّمــم، ال ســيام املــواد 119، 

120 و 121 منــه،
  - و مبقتــىض النظــام املــؤّرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000، املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري،
  - و مبقتــىض إعــالن املجلــــس الدســتوري رقــم 03/ إ. م د/07 املــؤّرخ يف 04 جــامدى االوىل عــام 
ــعبي  ــس الش ــاء املجل ــاب أعض ــج انتخ ــن نتائ ــنة 2007 و املتضم ــو س ــق 21 ماي 1428 املواف
الوطنــي، و القــرارات رقــم 05 ، 06  و 07 / ق.م د / 07 املؤرخــة يف 12 جــامدى األوىل عــام 1428 

املوافــق 29 مايــو ســنة 2007، املعدلــة لــه،
  - و مبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 173-07 املــؤّرخ يف 18 جــامدى األوىل عــام 1428 املوافــق 04 

يونيــو ســنة 2007 و املتضمــن تعيــني أعضــاء الحكومــة،
ــة، املرســل مــن  ــوا وظائــف حكومي ــن قبل ــواب الذي ــح بشــغور مقاعــد الن ــاء عــىل الترصي - و بن
قبــل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي بتـــاريخ 10 يونيـــو ســنة 2007، تحــت رقــم  086/07  و 
املســجل باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 10 يونيــو ســنة 2007 تحــت رقــم 102،

  - و بنــاء عــىل قوائــم املرتشحيــــن لالنتخابــات الترشيعيـــة، املعــدة مــن طــرف وزارة الداخليــة و 
الجامعــات املحليــة عــن كل دائــرة انتخابيــة و عــن كل قامئــة، املرســلة بتاريــخ 25 أفريــل ســنة 
ــنة  ــو س ــخ 05 ماي ــس بتاري ــة للمجل ــة العام ــجلة باألمان ــم 1456/07 و املس ــت رق 2007 ، تح

2007، تحــت رقــم 81،
  و بعد اإلطالع عىل ملفات املرتشحني املستخلفني،

 و بعد االستامع إىل العضو املقّرر،
  - اعتبــارا أنــه ال ميكــن الجمــع بــني مهمــة النائــب و بــني مهــام أو وظائــف أخــرى، عمــال بأحــكام 

املــادة 105 مــن الدســتور،
 - و اعتبــارا أنــه مبقتــىض أحــكام املادتــني 119 (الفقــرة األوىل) و 121 مــن األمــر املتضمــن القانــون 
العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات املذكــور أعــاله، يســتخلف النائــب بعــد شــغور مقعــده 
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بســبب قبولــه وظيفــة حكوميــة، باملرتشــح املرتــب مبــارشة بعــد املرتشــح األخــري املنتخــب يف كل 
قامئــة انتخابيــة، الــذي يعوضــه خــالل الفــرتة النيابيــة املتبقيــة، مــا مل يحصــل الشــغور التــام يف 

الســنة األخــرية مــن الفــرتة الترشيعيــة الجاريــة،
ــن  ــايس املتضم ــس الدســتوري و املرســوم الرئ ــالن املجل ــىل إع ــد اإلطــالع ع ــه بع ــارا أن   - و اعتب
تعيــني أعضــاء الحكومــة املشــار  إليهــام  أعــاله، و كــذا قوائــم املرتشــحني لالنتخابــات الترشيعيــة 
التــي جــرت يــوم 17 مايــو ســنة 2007 بالدوائــــر االنتخابيــة املعنيــــة بعمليــة االســتخالف وفــق 

تســميتها و ترتيبهــا،
 يقّرر ما يأيت :

املــاّدة األوىل : يســتخلف النــواب الذيــن قبلــوا وظائــف حكوميــة باملرتشــحني املرتبــني بعــد آخــر 
منتخــب يف كل قامئــة كــام يــأيت :

- بوبكــر بــن بوزيــد عــن التجمــع الوطنــي الدميقراطــي بالدائــرة االنتخابيــة أم البواقــي باملرتشــح 
بــركاين بوزيــد،

ــح  ــة باملرتش ــة باتن ــرة االنتخابي ــي يف الدائ ــر الوطن ــة التحري ــزب جبه ــن ح ــذري ع ــود خ -  محم
ــاليل رشــيد، في

ــة بســكرة باملرتشــح  ــرة االنتخابي ــر الوطنــي يف الدائ ــركات عــن حــزب جبهــة التحري -  الســعيد ب
شــنيني رشــيد،

-  الطيــب لــوح عــن حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي بالدائــرة االنتخابيــة تلمســان باملرتشــح كريــب 
رمضان،

-  عبــد الرشــيد بوكــرزازة عــن حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي بالدائــرة االنتخابيــة جيجــل باملرتشــح 
بــن عيــاش موىس،

ــة مســيلة باملرتشــح  ــرة االنتخابي ــر الوطنــي بالدائ -  رشــيد بــن عيــىس عــن حــزب جبهــة التحري
طامــي عبــد الرحــامن،

-  عــامر تــو عــن حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي بالدائــرة االنتخابيــة وهــران باملرتشــح بــن حــدو 
جــامل عبــد املؤمــن،

-  عبــد القــادر مســاهل عــن حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي بالدائــرة االنتخابيــة البيــض باملرتشــح 
معــروف أحمــد،

-  هاشــمي جيــار عــن حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي بالدائــرة االنتخابيــة بومــرداس باملرتشـــح قار 
ــيل إبراهيم، ع

ــح  ــوادي باملرتش ــة ال ــرة االنتخابي ــي بالدائ ــر الوطن ــة التحري ــزب جبه ــن ح ــدي ع ــادي خال -  اله
ــد، بحــري فري
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-  رشــيد حراوبيــة عــن حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي بالدائــرة االنتخابيــة ســوق أهــراس باملرتشــح 
ــاعدية محمد، مس

ــح  ــة باملرتش ــة ميل ــرة االنتخابي ــي بالدائ ــر الوطن ــة التحري ــزب جبه ــن ح ــور ع ــة هيش -  بوجمع
ــد، ــار محم بلعط

ــزة  ــة  باملرتشــح بوع ــة ميل ــرة االنتخابي ــع الســلم بالدائ ــة مجتم ــن حرك ــوب ع -  الهاشــمي جعب
ــى، مصطف

ــني متوشــنت  ــة ع ــرة االنتخابي ــي بالدائ ــر الوطن ــة التحري ــن حــزب جبه ــاس ع ــد عب -  جــامل ول
ــة، ــل حليم ــحة لكح باملرتش

-  مصطفــى بــن بــادة عــن حركــة مجتمــع الســلم بالدائــرة االنتخابيــة غردايــة باملرتشــح جــار اللــه 
. بشري

ــر  ــة وزيـ ــر الدول ــي  و وزي ــس املجلــس الشــعبي  الوطن ــرار إىل رئيــ ــغ هــذا القــ املــاّدة 2 : يبل
ــة. ــات املحلي ــة و الجامع الداخلي

املاّدة 3 : ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
  بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ  أول جمــــادى الثانيــة عــام 1428 

املوافــق 16 يونيــو ســنة 2007.
رئيس املجلس الدستوري

بوعالم بسايح  
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قرار رقم 09 / ق.م د/07 مؤرخ يف 24 شوال عام 1428 املوافـــق 5 نوفمرب سنة 2007، يتعلق 
مبقعد نائب باملجلس الشعبي الوطني.

 إن املجلس الدستوري،
- بناء عىل الدستور، ال سيام املادة 163 (الفقرة 2) منه،

ــنة 1997  ــارس س ــق 6 م ــام 1417 املواف ــوال ع ــؤرخ يف 27 ش ــم 07-97 امل ــر رق ــىض األم - ومبقت
واملتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل واملتمــم، ال ســيام املــادة 119 

منــه،
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ قــي 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري،
- ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 03/إ.م.د/07 املــؤرخ يف 4 جــامدى األوىل عــام 1428 

املوافــق 21 مايــو ســنة 2007  واملتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي،
- وبنــاء عــىل ترصيــح مكتــب املجلــس الشــعبي الوطني يــوم األربعاء 3 أكتوبر ســنة 2007 بشــغور 
مقعــد النائــب عبــد الكريــم غريــب عــن حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي، الدائــرة االنتخابيــة 
«تبســة « واملنــوه عنــه يف رســالة رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي املرســلة إىل رئيــس املجلــس 
الدســتوري بنفــس التاريــخ واملســجل باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 6 أكتوبــر 

ســنة 2007 تحــت رقــم 158،
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر، 

- اعتبــارا أن املجلــس الشــعبي الوطنــي أبلــغ رئيــس املجلــس الدســتوري مبوجــب رســالة مؤرخــة يف 
3 أكتوبــر ســنة 2007 تحــت رقــم أ خ ا ر. رقــم 152/2007 بترصيــح مكتــب املجلــس الشــعبي 
الوطنــي يف اجتامعــه يــوم األربعــاء3  أكتوبــر ســنة 2007، بشــغور مقعــد النائــب بــد الكريــم 
غريــب عــن حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي، الدائــرة االنتخابيــة «تبســة» الــذي ميــارس حاليــا 

مهــام ســفري بجمهوريــة مــايل،
- واعتبــارا أنــه إذا كان مــن صالحيــة مكتــب املجلــس الشــعبي الوطنــي الترصيــح بشــغور مقعــد 
ــادة 119 مــن  ــا يف امل ــة مــن حــاالت الشــغور املنصــوص عليه ــن حصــول حال ــى عاي ــب مت نائ
ــد  ــح بشــغور املقع ــأن الترصي ــد ب ــس الدســتوري التأك ــه يعــود للمجل ــات، فإن ــون االنتخاب قان
ــرة األوىل مــن  ــم خــارج الحــاالت املحــددة عــىل ســبيل الحــرص، يف الفق ــه مل يت املعــروض علي

نفــس املــادة، 
- واعتبــارا أنــه مبقتــىض أحــكام املــادة 119، الفقــرة األوىل، مــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام 
االنتخابــات املشــار إليــه أعــاله، يســتخلف النائــب بعــد شــغور مقعــده بســبب وفاتــه أو قبولــه 

وظيفــة حكوميــة أو عضويــة يف املجلــس الدســتوري،
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ــام  ــته مه ــبب مامرس ــب، بس ــم غري ــد الكري ــب عب ــد النائ ــغور مقع ــح بش ــارا أن الترصي - واعتب
ســفري، ال ينــدرج ضمــن الحــاالت الثــالث املنصــوص عليهــا يف املــادة 119 الفقــرة األوىل املذكــورة 

أعــاله.
- وبالنتيجة،

يقرر ما يأيت :
ــة  ــب، عــن حــزب جبه ــم غري ــد الكري ــب عب ــد النائ ــة شــغور مقع ــادة األوىل: ال تخضــع حال امل
التحريــر الوطنــي الدائــرة االنتخابيــة تبســة، للحكــم املنصــوص عليــه يف الفقــرة األوىل مــن املــادة 

119 مــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات.
املادة2: يبلغ هذا القرار إىل رئيس املجلس الشعبي الوطني.

املادة 3: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 24 شــوال عــام 1428 املوافــق 5 

نوفمــرب ســنة 2007.
رئيس املجلس الدستوري

بوعالم بسايح  
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قرار رقــم 01 /ق. م د/08 مؤرخ يف 12 محرم عام 1429 املوافـق 20  يناير سنـة 2008، يتـعلـق 

باستــخالف نائـب يف املجلـس الشـعبي الـوطـني
إن املجلـس الدستـوري،

- بناء عىل الدستور، ال سيام املواد 105، 112، 163 و 164 (الفقرة 2) منه،
ــارس ســنة 1997  ــق 6 م ــام 1417 املواف ــؤرخ يف 27 شــوال ع ــم 07-97 امل ــر رق ــىض األم  - و مبقت
واملتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخــــابات، املعــدل واملتمم، ال ســـيام املواد 105 

و119 (الفقــرة األوىل) و 120 و 121 منــه،
- و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري،
- و مبقتــىض إعــالن املجلــــس الدســتوري رقــم 03/ إ. م د/07 املــؤّرخ يف 04 جــامدى األوىل عــام 
ــعبي  ــس الش ــاء املجل ــاب أعض ــج انتخ ــن نتائ ــنة 2007 و املتضم ــو س ــق 21 ماي 1428 املوافـ

ــي،  الوطن
ــو، املنتخــب يف قامئــة حــزب جبهــة  ــاء عــىل الترصيــح بشــغور مقعــد النائــب محمــد عب  - و بن
التحريــر الوطنــي بالدائــرة االنتخابيــة غليــزان بســبب انتخابــه عضــوا يف املجلــس الدســتوري، 
املرســل مــن قبــل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي بتاريــخ 3 ديســمرب ســنة 2007، تحــت رقــم 
206/ أخ ار/07 واملســجل باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 3 ديســمرب ســنة 2007 

، تحــت رقم197،
 - و بنــاء عــىل قوائــم املرتشحيــــن لالنتخابــات الترشيعيـــة، املعــدة مــن طــرف وزارة الداخليــة و 
الجامعــات املحليــة عــن كل دائــرة انتخابيــة، املرســلة بتاريــخ 25 أفريــل ســنة2007، تحــت رقــم 

1456/07 و املســجلة باألمانــة العامــة للمجلــس بتاريــخ 05 مايــو 2007، تحــت رقــم 81،
 بعد االستامع إىل العضو املقرر،

- اعتبــاراً أنــه ال ميكــن الجمــع بــني مهمــة النائــب وبــني العضويــة يف املجلــس الدســتوري عمــالً 
بأحــكام املادتــني 105 و 164 (الفقــرة 2) مــن الدســتور،

ــن  ــر املتضم ــن األم ــرة األوىل و 121 م ــواد 105، 119 الفق ــكام امل ــىض أح ــه مبقت ــاراً أن  - و اعتب
القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات املعــدل و املتمــم، يســتخلف النائــب بعــد شــغور 
مقعــده بســبب انتخابــه عضــوا يف املجلــس الدســتوري، باملرتشــح املرتــب مبــارشة بعــد املرتشــح 
األخــري املنتخــب يف القامئــة، الــذي يعوضــه خــالل الفــرتة النيابيــة املتبقيــة، عــىل أن يتــم ذلــك 
وفقــا للرتتيــب الــوارد يف كل قامئــة و مــا مل يحصــل الشــغور التــام يف الســنة األخــرية مــن الفــرتة 

الترشيعيــة الجاريــة،



471

سنة 2008

ــس  ــوا يف املجل ــه عض ــبب انتخاب ــو، بس ــد عب ــب محم ــد النائ ــام ملقع ــغور الت ــارا أن الش  - واعتب
ــة، ــة الجاري ــرتة الترشيعي ــن الف ــرية م ــنة األخ ــل يف الس ــتوري مل يحص الدس

- و اعتبــارا أنــه بعــد اإلطــالع عــىل إعــالن املجلــس الدســتوري، وعــىل قامئــة حــزب جبهــة التحـــرير 
الوطنــي يف الدائــرة االنتخابيــة غليــزان، املشــار إليهــام أعــاله تبــنّي بــأن الســيد لحمــر عــواد هــو 
املرتــب مبــارشة بعــد آخــر منتخــب يف القامئــة، و عليــه يصبــح مؤهــال الســتخالف النائــب الــذي 

شــغر مقعــده بســبب انتخابــه عضــوا يف املجلــس الدســتوري، 
يـقــرر ما يأيت:

ــس الدســتوري،  ــه عضــوا يف املجل ــو بســبب انتخاب املــادة األوىل  : يســتخلف النائــب محمــد عب
باملرتشــح لحمــر عــواد.

ــر  ــة، وزي ــر الدول ــي و إىل وزي ــعبي الوطن ــس الش ــس املجل ــرار إىل رئي ــذا الق ــغ ه ــادة 2 : يبلّ امل
ــة. ــات  املحلي ــة والجامع الداخلي

املادة 3 : ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــــداول املجلــس الدســتوري يف جلســــته املنعقــدة بــــتاريخ 12 محــرم عــام 1429 املوافــق 

20 ينايــر ســنة 2008
رئيس املجلس الدستوري

بوعالم بسايح  
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قرار رقــم 02 /ق. م د/08 مؤرخ يف  12 محرم عام 1429 املوافـق 20  يناير سنـة 2008، 
يتـعلـق باستــخالف نائـب يف املجلـس الشـعبي الـوطـني

إن املجلس الدستوري،
- بناء عىل الدستور، السيام املادتان 112 و 163 منه،

ــارس ســنة 1997  ــق 6 م ــام 1417 املواف ــؤرخ يف 27 شــوال ع ــم 07-97 امل ــر رق ــىض األم  - و مبقت
واملتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخــــابات، املعــدل واملتمــم، ال ســـيام املــــواد 

ــه، ــرة األوىل ) و 120 و 121 من 119 ( الفق
- و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000 املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري،
- و مبقتــىض إعــالن املجلــــس الدســتوري رقــم 03/ إ. م د/07 املــؤّرخ يف 04 جــامدى األوىل عــام 
ــعبي  ــس الش ــاء املجل ــاب أعض ــج انتخ ــن نتائ ــنة 2007 و املتضم ــو س ــق 21 ماي 1428 املوافـ

ــي،  الوطن
 - و بنــاء عــىل الترصيــح بشــغور مقعــد النائــب بــن األبيــض محمــد ، املنتخــب يف قامئــــة األحــرار 
ــس  ــس املجل ــل رئي ــن قب ــل م ــاة، املرس ــبب الوف ــة، بس ــة الجلف ــرة االنتخابي ــعب» بالدائ «الش
الشــعبي الوطنــي بتاريــخ 07 ينايــر ســنة 2008، تحــت رقــم 08/ أخ ار/08 واملســجل باألمانــة 

العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 8 ينايــر2008 ، تحــت رقــم 02،
 - و بنــاء عــىل قوائــم املرتشحيــــن لالنتخابــات الترشيعيـــة، املعــدة مــن طــرف وزارة الداخليــة و 
الجامعــات املحليــة عــن كل دائــرة انتخابيــة، املرســلة بتاريــخ 25 أبريــل ســنة 2007، تحــت رقــم 
1456/07 و املســجلة باألمانــة العامــة للمجلــس بتاريــخ 05 مايــو ســنة 2007، تحــت رقــم 81،

  وبعد االستامع إىل العضو املقرر،
-  اعتبــاراً أنــه عمــال بأحــكام املادتــني 119 (الفقــرة األوىل) و 121 مــن األمــر املتضمــن القانــون 
العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل و املتمــم، يســتخلف النائــب بعــد شــغور مقعــده 
ــذي  ــة، ال ــب يف القامئ ــري املنتخ ــح األخ ــد املرتش ــارشة بع ــب مب ــح املرت ــاة، باملرتش ــبب الوف بس
يعوضــه خــالل الفــرتة النيابيــة املتبقــــية، مــا مل يحصــل الشــغور التــام يف الســنة األخــرية مــن 

الفــرتة الترشيعيــة الجاريــة،
  - و اعتبــارا أن الشــغور التــام ملقعــد النائــب بــن األبيــض محمــد، بســبب الوفــاة، مل يحصــل يف 

الســنة األخــرية مــن الفــرتة الترشيعيــة الجاريــة-     
ــه بعــد اإلطــالع عــىل إعــالن املجلــس الدســتوري، وعــىل قامئــة مرتشــحي قامئــة  ــارا أن     - واعتب
ــح  ــني أن املرتش ــاله، ، تب ــام أع ــار إليه ــة   املش ــة الجلف ــرة االنتخابي ــعب» بالدائ ــرار «الش األح
املرتــب مبــارشة بعــد املرتّشــح األخــري املنتخــب يف هــذه القامئــة هــو املرتشــح عــديل عــيل الــذي 
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يســتخلف النائــب الــذي شــغر مقعــده بســبب الوفــاة، 
يـقــرر ما يأيت:

ــاة،   ــبب الوف ــده بس ــغور مقع ــد ش ــد بع ــض محم ــن األبي ــب ب ــتخلف النائ ــادة األوىل : يس امل
ــيل. ــديل ع ــح ع باملرتش

ــر  ــة، وزي ــر الدول ــي وإىل وزي ــعبي الوطن ــس الش ــس املجل ــرار إىل رئي ــذا الق ــغ ه ــادة 2: يبلّ امل
الداخليــة والجامعــات املحليــة.

املادة 3: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــــداول املجلــس الدســتوري يف جلســــته املنعقــدة بــــتاريخ 12 محــرم عــام 1429 املوافــق 

ــر ســنة 2008. 20 يناي
رئيس املجلس الدستوري

بوعالم بسايح  



474

سنة 2009

سنة 2009
قرار رقم 15 /  ق. م د/ 09 مـؤرخ يف  03 ربيع الثاين عام  1430 املوافق 30 مــارس  سنة 2009  

يتعلق باستخالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني.
 إن املجلس الدستوري ،

- بناء عىل الدستور، ال سيام املواد 105 112 و 163 ( الفقرة 2 ) منه،
- و مبقتــىض األمــر رقــم 07-97 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997و 
املتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل و املتّمــم، ال ســيام املــواد 105 

ــه، و 119 و 120 و 121 من
- و مبقتــىض النظــام املــؤّرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000، املحــدد 
لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل و املتمــم ، ال ســيام  املادتان 42 مكـــرر و 42 مكـــّرر  

1 منــه،
- و مبقتــىض إعــالن املجلــــس الدســتوري رقــم 03/ إ. م د/07 املــؤّرخ يف 04 جــامدى االوىل عــام 
1428 املوافــق 21 مايــو ســنة 2007، املتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي،

 - و مبقتــىض  قــرار   املجلــس الدســتوري   رقــم 08 /  ق. م د/ 07 مـــؤرخ يف 01 جمــــادى الثانيــة 
ــس الشــعبي  ــواب يف املجل ــق باســتخالف ن ــو ســنة 2007 و املتعل عــام 1428 املوافــق 16 يوني

الوطنــي،
- و بنــاء عــىل الترصيــح بشــغور مقعــد النائــب أحـمـــد نجـــاري، املنتخــب يف قامئــة حــزب جبهــة  
ــان ، بســبب الوفــاة، املرســل مــن قبــل رئيــس  التحريــر  الوطنــي  بالدائــرة  االنتخابيــة تلمسـ
املجلــس الشــعبي الوطنــي بتـــاريخ 17 مـــارس ســنة 2009، تحــت رقــم  أخ/ أر/ رم  52 / 2009 
واملســجل باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ  18 مــارس ســنة  2009  تحــت رقــم 

، 63
- و بنــاء عــىل قوائــم املرتشحيــــن لالنتخابــات الترشيعيـــة، املعــدة مــن طــرف وزارة الداخليــة   و 
ــل ســنة 2007، تحــت  ــخ 25 أفري ــة، املرســلة بتاري ــرة انتخابي ــة عــن كل دائ الجامعــات املحلي
رقــم 1456/07 واملســجلة باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 05 مايــو ســنة 2007، 

تحــت رقــم 81،
 و بعد االستامع إىل العضو املقّرر،

 -  اعتبــارا أنــه مبقتــىض أحــكام املــادة  119 (الفقــرة األوىل) مــن األمــر املتضمــن القانــون العضــوي 
املتعلــق بنظــام االنتخابــات املتمــم و املعــدل، يســتخلف النائــب ، بعــد شــغور مقعــده بســبب  
الوفـــاة ، باملرتشــح املرتــب مبــارشة بعــد املرتشــح األخــري املنتخــب يف كل قامئــة انتخابيــة، الــذي 

يعوضــه خــالل الفــرتة النيابيــة املتبقيــة، 
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-  و اعتبارا أن الشــغور التام  ملقعـــد النائب أحــــمد  نجـــاري بســـبب  الوفـــاة، لـــم  يحصـــل يف 
الســنة األخــرية  مــن الفــرتة  الترشيعيــة  الجاريــة، طبقــا للــامدة  121 مــن رقــم 07-97 املــؤرخ 

يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997واملذكــورة أعـــاله،
-   و اعتبــارا أنــه بعــد اإلطــالع عــىل  قـــرار املجلــس الدستـــوري رقــم 08 /  ق. م د/ 07 مـــؤرخ 
يف أول جمــــادى الثانيــة عــام 1428 املوافــق 16 يونيــو ســنة 2007 املتعلــق باســتخالف نــواب 
يف املجلــس الشــعبي الوطنــي، تبني  أن السيـــد رمضــــان كـــريب  املرتـــب بعـــد النائــب  املتوىف  

اســتخلف  الســيد  الطيــب  لـــوح  الـــذي  عــنّي  فـــي  وظيفــة  حكوميــة.
- و اعتبارا انـــه بعـــد اإلطالع عىل  إعــــالن املجلس  الدستـــوري املشار إليـــه  أعـــاله،  وعىل قامئة  
مرتشــحي  حــزب  جبهــة التحريــر الوطنــي يف الدائــرة االنتخابيــة  تلمســان، اتضــح  أن  املرتشـــح 
محمـــد بــن قاســيمي هــو املرتــب مبــارشة  بعــد آخـــر مرتشــح اســتخلفه املجلــس الدســتوري يف 

لقامئة. ا
يقّرر ما يأيت :

املــاّدة األوىل : يســتخلف النائــب أحـمــــد نجـــاري، بعــد شــغور  مقعــده بســبب الوفاة، باملرتشــح 
محمـــد  بن قاســيمي. 

املــاّدة 2: يبلــغ هــذا القــــرار إىل رئيــــس املجلــس الشــعبي الوطني و وزيــر الدولة وزيـــر الداخلية 
و الجامعــات املحلية. 

املاّدة 3: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
 بهــذا تــداول  املجلــس  الدســتوري  يف  جلســته  املنعقــدة  بتاريــخ 03 ربيــع الثــاين عــام 1430 

املوافــق 30 مــارس ســنة 2009. 
رئيس املجلس الدستوري

بوعالم بسايح  
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قرار رقم 16/  ق. م د/ 09 مـؤرخ يف 18 رجب عام  1430 املوافق 11 يوليو سنة 2009،يتعلق 
باستخالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني.

إن املجلس الدستوري ،
 - بناء عىل الدستور، ال سيام املواد 105 و112 و 163 ) الفقرة 2) منه،

  -و مبقتــىض األمــر رقــم 07-97 املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997، 
ــواد  ــيام امل ــم، ال س ــدل و املتّم ــات، املع ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــن القان املتضم

105و 119و 120 و 121 منــه،
-و مبقتــىض النظــام املــؤّرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000، املحــدد 
لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل و املتمم ، ال ســيام  املادتان 42 مكـــرر و 42 مكـــّرر1 

، منه
-و مبقتــىض إعــالن املجلــــس الدســتوري رقــم 03/ إ. م د/07 املؤّرخ يف 04 جــامدى األوىل عام 1428 

املوافــق 21 مايــو ســنة 2007و املتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلس الشــعبي الوطني،  
ــزب  ــة ح ــب يف قامئ ــالم، املنتخ ــدي بوع ــب بوزي ــد النائ ــغور مقع ــح بش ــىل الترصي ــاء ع - و بن
التجمــع الوطنــي الدميقراطــي بالدائــرة  االنتخابيــة تيبــازة، بســبب الوفــاة، املرســل مــن قبــل 
رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي بتـــاريخ 7 يونيــو ســنة 2009، تحــت رقــم  أخ. أر110/2009 
ــو ســنة 2009  تحــت رقــم 98، ــخ  8 يوني ــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاري واملســجل باألمان

- و بنــاء عــىل قوائــم املرتشحيــــن لالنتخابــات الترشيعيـــة، املعــدة مــن طــرف وزارة الداخليــة و 
ــل ســنة 2007، تحــت  ــخ 25 أفري ــة، املرســلة بتاري ــرة انتخابي ــة عــن كل دائ الجامعــات املحلي
رقــم 1456/07 واملســجلة باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 05 مايــو ســنة 2007، 

تحــت رقــم 81،
و بعد االستامع إىل العضو املقّرر،

- اعتبــارا أنــه مبقتــىض أحــكام املــادة  119 الفقــرة األوىل مــن األمــر املتضمــن القانــون العضــوي 
املتعلــق بنظــام االنتخابــات املعــدل و املتمــم، يســتخلف النائــب ، بعــد شــغور مقعــده بســبب  
ــذي يعوضــه  ــارشة بعــد املرتشــح األخــري املنتخــب يف القامئــة ال ــب مب ــاة ، باملرتشــح املرت الوفـ

خــالل الفــرتة النيابيــة املتبقيــة، 
-  و اعتبــارا أن الشــغور التــام ملقعـــد النائــب بوزيــدي بوعــالم، بســـبب الوفـــاة، لـــم  يحصـــل يف 
الســنة األخــرية  مــن الفــرتة  الترشيعيــة  الجاريــة، طبقــا لألحــكام املــادة 121 مــن األمــر 97-07 
ــم و املذكــورة  املــؤرخ يف 27 شــوال عــام 1417 املوافــق 6 مــارس ســنة 1997، املعــدل و املتّم

أعـاله،
- و اعتبــارا انـــه بعـــد اإلطــالع عــىل إعــــالن املجلــس الدستـــوري وعــىل قامئــة مرتشــحي حــزب 
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التجمــع الوطنــي الدميقراطــي بالدائــرة االنتخابيــة تيبــازة املشــار إليــه أعــاله، تبــني أن املرتشـــح 
املرتــب مبــارشة بعــد املرتشــح األخيـــر املنتخــب يف هــذه القامئــة هــو املرتشــح بوجوهــر مالــك.

يقّرر ما يأيت :
املــاّدة األوىل : يســتخلف النائــب بوزيــدي بوعــالم، بعــد شــغور  مقعــده بســبب الوفــاة، باملرتشــح 

ــر مااك.  بوجوه
املــاّدة 2: يبلــغ هــذا القــــرار إىل رئيــــس املجلــس الشــعبي الوطنــي  و إىل وزيــر الدولــة وزيـــر 

ــة.  ــات املحلي ــة و الجامع الداخلي
املاّدة 3: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 

 بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 18 رجــب عــام 1430 املوافــق 11 
يوليــو ســنة 2009. 

رئيس املجلس الدستوري
بوعالم بسايح  
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قرار رقـم 02 /ق. م د/10 مؤرخ يف 9 رجب عام 1431 املوافق 22 يونيـو سنة 2010، يتعلـق 

باستخالف نائـب فـي املجلـس الشعبـي الوطنـي
 إن املجلس الدستوري،

- بناء عىل الدستور، السيام املواد 105 و112 و163 ( الفقرة 2) منه،
ــنة 1997  ــارس س ــق 6 م ــام 1417 املواف ــوال ع ــؤرخ يف 27 ش ــم 07-97 امل ــر رق ــىض األم - و مبقت
واملتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل واملتمــم، ال ســيام املـــواد 105 

ــه، و119 ( الفقــرة األوىل ) و121 من
- و مبقتــىض النظــام املــؤّرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000 املحــدد 
لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل واملتمـــم، ال ســيام املادتــان  42 مكــّرر و42 مكــّرر1 

منــه،
- و مبقتــىض إعــالن املجلـــس الدســتوري رقــم 03/ إ. م د/07 املــؤّرخ يف 4 جــامدى األوىل عــام 1428 

املوافـــق 21 مايــو ســنة 2007 واملتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطني، 
 - وبنــاء عــىل الترصيــح بشــغور مقعــد النائــب عبــد اللــه خنافــو، املنتخــب يف قامئــة حركــة مجتمع 
الســلم بالدائــرة االنتخابيــة تلمســان، بســبب قبولــه وظيفــة حكوميــة، املرســل مــن قبــل رئيــس 
املجلــس الشــعبي الوطنــي بتاريــخ 3 يونيــو ســنة 2010، تحــت رقــم أخ/ أر/ 76/2010 واملســجل 

باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 7 يونيــو ســنة 2010، تحــت رقــم 47،
ــة  ــن طــرف وزارة الداخلي ــدة م ــة، املع ــات الترشيعيـ ــن لالنتخاب ــم املرتشحيـ ــىل قوائ ــاء ع  - وبن
والجامعــات املحليــة عــن كل دائــرة انتخابيــة، املرســلة بتاريــخ 25 أبريــل ســنة 2007، تحــت 
رقــم 1456/ 07 واملســجلة باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 5 مايــو ســنة 2007، 

تحــت رقــم 81،
   وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

- اعتبــارا أنــه عمــال بأحــكام املــادة 105 مــن الدســتور، ال ميكــن الجمــع بــني مهمــة النائــب ومهــام 
أو وظائــف أخــرى،

-  واعتبــاراً أنــه عمــال بأحــكام املــادة 119 (الفقــرة األوىل) مــن األمــر املتضمــن القانــون العضــوي 
املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل واملتمــم، يســتخلف النائــب بعــد شــغور مقعــده بســبب 
ــة، باملرتشــح املرتــب مبــارشة بعــد املرتشــح األخــري املنتخــب يف القامئــة  ــه وظيفــة حكومي قبول

االنتخابيــة الــذي يعوضــه خــالل الفــرتة النيابيــة املتبقيــة،
 - واعتبــارا أن الشــغور التــام ملقعــد النائــب عبــد اللــه خنافــو، بســبب قبولــه وظيفــة حكوميــة، مل 
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يحصــل يف الســنة األخــرية مــن الفــرتة الترشيعيــة الجاريــة، طبقــا ألحــكام املــادة 121  مــن األمــر 
املتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات املذكــور أعاله،

ــة  ــس الدســتوري وعــىل قامئــة مرتشــحي حرك ــه بعــد اإلطــالع عــىل إعــالن املجل ــارا أن    - واعتب
مجتمــع الســلم بالدائــرة االنتخابيــة تلمســان، املشــار إليهــام أعــاله،  تبــني أن املرتشــح  ســنويس 

ــارشة بعــد املرتشــح األخــري املنتخــب يف القامئــة. لخضــاري هــو املرتــب مب
  يقـرر ما يأيت:

املــادة األوىل: يســتخلف النائــب عبــد اللــه خنافــو، بعــد شــغور مقعــده بســبب قبولــه وظيفــة 
حكوميــة، باملرتشــح ســنويس لخضــاري.

املــادة 2 : يبلـّـغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر الداخليــة والجامعات 
املحلية.

املادة 3 : ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تـــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 9 رجــب عــام 1431 املوافــق 22 

يونيــو ســنة 2010. 
رئيس املجلس الدستوري

بوعالم بسايح  
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قرار رقـم 03 /ق. م د/10 مؤرخ يف 8 محرم عام 1431 املوافق 14 ديسمرب سنة 2010، يتعلـق 
باستخالف نائـب فـي املجلـس الشعبـي الوطنـي

  إن املجلس الدستوري،
- بناء عىل الدستور، السيام املواد 105 و112 و163 ( الفقرة 2) منه،

ــنة 1997  ــارس س ــق 6 م ــام 1417 املواف ــوال ع ــؤرخ يف 27 ش ــم 07-97 امل ــر رق ــىض األم  - ومبقت
واملتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل واملتمــم، ال ســيّام املـــواد 105 

ــه، و119 و120 و121 من
- ومبقتــىض النظــام املــؤّرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000 املحــدد 
لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، املعــّدل واملتّمـــم، ال ســيّام املادتــان 42  مكــّرر و42 مكــّرر1 

منــه،
- ومبقتــىض إعــالن املجلـــس الدســتوري رقــم 03/ إ. م د/07 املــؤّرخ يف 4 جــامدى األوىل عــام 1428 

املوافـــق 21 مايــو ســنة 2007 واملتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي، 
- وبنــاء عــىل التّرصيــح بشــغور مقعــد النائــب حســـان جمـــام ، املنتخــب يف قامئــة حــزب جبهــة 
التحريــر الوطنــي بالدائــرة االنتخابيــة : املنطقــة 5 (القاهــرة)، بســبب الوفــاة، املرســل مــن قبــل 
رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي بتاريــخ 30 نوفمرب ســنة 2010، تحــت رقــم أخ/ أر/191/2010 
واملســجل باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 5 ديســمرب ســنة 2010، تحــت رقــم 97،

ــة  ــرف وزارة الداخلي ــن ط ــّدة م ــة، املع ــات الترشيعيـ ــن لالنتخاب ــم املرتشحيـ ــىل قوائ ــاء ع - وبن
والجامعــات املحليــة عــن كل دائــرة انتخابيــة، املرســلة بتاريــخ 25 أبريــل ســنة 2007، تحــت 
ــو ســنة 2007،  ــخ 5 ماي ــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاري رقــم 1456/07 واملســجلة باألمان

ــم 81، تحــت رق
  وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

-  اعتبــاراً أنــه مبقتــىض أحــكام املــادة 119 (الفقــرة األوىل) مــن األمــر املتضمــن القانــون العضــوي 
املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــّدل واملتّمــم، يســتخلف النائــب بعــد شــغور مقعــده بســبب 
ــة الــذي  الوفــاة، باملرتشــح املرتــب مبــارشة بعــد املرتشــح األخــري املنتخــب يف القامئــة االنتخابي

يعّوضــه خــالل الفــرتة النيابيــة املتبقيــة،
-  واعتبــاًرا أن الشــغور التــام ملقعــد النائــب حســان جمـــام ، بســبب الوفــاة، مل يحصــل يف الســنة 
األخــرية مــن الفــرتة الترشيعيــة الجاريــة، طبقــا ألحــكام املــادة 121 مــن األمــر املتضمــن القانــون 

العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، و املذكــور أعــاله،
ــزب  ــحي ح ــة مرتش ــىل قامئ ــتوري وع ــس الدس ــالن املجل ــىل إع ــالع ع ــد اإلط ــه بع ــارا أن -  واعتب
جبهــة التحريــر الوطنــي بالدائــرة االنتخابيــة: املنطقــة 5 (القاهــرة)، املشــار إليهــام أعاله،  تبيّـــن 
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ــارشة بعــد املرتشــح األخــري املنتخــب يف هــذه القامئــة هــي املرتشــحة   ــة مب أن املرتشــحة املرتب
نارصيــة فليـــتي ، املولــودة العرجــة.

يقـرر ما يأيت:
املــادة األوىل: يســتخلف النائــب حســـان جمـــام ، بعــد شــغور مقعــده بســبب الوفــاة، باملرتشــحة 

نارصيــة فليتـــي ، املولــودة العرجــة.
املــادة 2: يبلّــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر الداخليــة والجامعــات 

. ملحلية ا
املادة 3:  ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهــذا تـــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 8 محــرم عــام 1432 املوافــق 14 
ديســمرب ســنة 2010.

رئيس املجلس الدستوري
بوعالم بسايح  
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سنة 2011
قرار رقم 01/  ق. م د/ 11 مـؤرخ يف  15 جامدى األوىل عام  1432 املوافق 19 أبريل سنة 

2011، يتعلق باستخالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني.
إن املجلـس الدستـوري،

 - بناء عىل الدستور، ال سيام املواد 105 و 112 و 163 (الفقرة 2) و 164 (الفقرة 2) منه،
ــارس ســنة 1997  ــق 6 م ــام 1417 املواف ــؤرخ يف 27 شــوال ع ــم 07-97 امل ــر رق ــىض األم  - و مبقت
واملتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخــــابات، املعــدل واملتمم، الســـيام املــواد 105 

ــه، و 119 و 120 و 121 من
 - و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000 املحــدد 
لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل و املتمــم، الســيام املادتــان 42 مكــرر و 42 مكــرر1 

منــه، 
 - و مبقتــىض إعــالن املجلــــس الدســتوري رقــم 03/ إ. م د/07 املــؤّرخ يف 04 جــامدى األوىل 
عــام 1428 املوافـــق 21 مايــو ســنة 2007و املتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي 

ــي،  الوطن
  - و بنــاء عــىل الترصيــح بشــغور مقعــد النائــب محمــد ضيــف، املنتخــب يف قامئــة حــزب جبهــة 
ــه عضــوا يف املجلــس الدســتوري،  ــة بســبب انتخاب ــة ورقل ــرة االنتخابي ــي بالدائ ــر الوطن التحري
املرســل مــن قبــل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي بتاريــخ 22 مــارس ســنة 2011، تحــت رقــم 
أخ/ ار 41/2011 واملســجل باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 22 مــارس ســنة 2011 

، تحــت رقم27،
  - و بنــاء عــىل قوائــم املرتشحيــــن لالنتخابــات الترشيعيـــة، املعــدة مــن طــرف وزارة الداخليــة و 
الجامعــات املحليــة عــن كل دائــرة انتخابيــة، املرســلة بتاريــخ 25 أفريــل ســنة 2007، تحــت رقــم 

1456/07 و املســجلة باألمانــة العامــة للمجلــس بتاريــخ 05 مايــو ســنة 2007، تحــت رقــم 81،
بعد االستامع إىل العضو املقرر،

- اعتبــاراً أنــه ال ميكــن الجمــع بــني مهمــة النائــب وبــني العضويــة يف املجلــس الدســتوري عمــال 
بأحــكام املادتــني 105 و 164 (الفقــرة 2) مــن الدســتور،

- و اعتبــاراً أنــه مبقتــىض أحــكام املــواد 119 (الفقــرة األوىل) مــن األمــر املتضمــن القانــون العضــوي 
املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل و املتمــم، يســتخلف النائــب بعــد شــغور مقعــده بســب 
بانتخابــه عضــوا يف املجلــس الدســتوري، باملرتشــح املرتــب مبــارشة بعــد املرتشــح األخــري املنتخــب 

يف القامئــة اإلنتخابيــة الــذي يعوضــه خــالل الفــرتة النيابيــة املتبقيــة، 
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  - واعتبــارا أن الشــغور التــام ملقعــد النائــب محمــد ضيــف، بســبب انتخابــه عضــوا يف املجلــس 
الدســتوري مل يحصــل يف الســنة األخــرية مــن الفــرتة الترشيعيــة الجاريــة، طبقــا ألحــكام املــادة 

121 مــن األمــر املتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات و املذكــور أعــاله،
 - و اعتبــارا أنــه بعــد اإلطــالع عــىل إعــالن املجلــس الدســتوري، وعــىل قامئــة مرتشــحي حــزب جبهة 
التحـــرير الوطنــي يف الدائــرة االنتخابيــة ورقلــة، املشــار إليهــام أعــاله تبــنّي أن املرتشــح املرتــب 

مبــارشة بعــد املرتشــح األخــري املنتخــب يف هــذه القامئــة هــو محمــد الطاهــر عبــد الجــواد، 
 يـقــرر ما يأيت:

 املــادة األوىل  : يســتخلف النائــب محمــد ضيــف، بعــد شــغور مقعــده بســبب انتخابــه عضــوا يف 
املجلــس الدســتوري، باملرتشــح محمــد الطاهــر عبــد الجــواد،

املــادة 2 :يبلّــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي و إىل وزيــر الداخليــة والجامعات  
املحلية.

 املادة 3 :  ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 
ــام 1432  ــامدى األوىل ع ــتاريخ 15 ج ــدة بـ ــته املنعق ــتوري يف جلس ــس الدس ــداول املجل ــذا ت به

ــنة 2011. ــل س ــق 19أبري املواف
رئيس املجلس الدستوري

بوعالم بسايح  
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سنة 2012
قرار رقم 01/ ق.م د/12 مؤرخ يف27 ربيع األول عام 1433 املوافق20   فرباير سنة 2012 يتعلق 

باستخالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني.
 إن املجلس الدستوري،

-  بناء عىل الدستور، ال سيام املواد 105 و 112 و 163 (الفقرة 2) منه،
-  و مبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 

2012 واملتعلــق بنظــام االنتخابــات، ال ســيام املــواد 88   و 102 و 103 منــه،
  -   و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000 املحــدد 
لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل واملتمــم، ال ســيام املادتــان  42 مكــرر و 42 مكــَرر 

1 منــه،
  -  و مبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 03/إ.م د/07 املــؤرخ يف 4 جــامدى األوىل عــام 1428 

املوافــق 21 مايــو ســنة 2007 واملتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطني،
  -و بنــاء عــىل الترصيــح بشــغور مقعــد النائــب نــوار بلعطــار، املنتخــب يف قامئــة الجبهــة الوطنيــة 
الجزائريــة بالدائــرة االنتخابيــة ميلــة، بســبب الوفــاة، املرســل مــن قبــل رئيــس املجلــس الشــعبي 
الوطنــي بتاريــخ 26 ينايــر ســنة 2012، تحــت رقــم أخ/ار/23/2012 واملســجل باألمانــة العامــة 

للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 29 ينايــر ســنة 2012، تحــت رقــم 07 ،
ــة  ــة، املعــدة مــن طــرف وزارة الداخلي ــات الترشيعي ــم املرتشــحني لالنتخاب ــاء عــىل قوائ    -  و بن
والجامعــات املحليــة عــن كل دائــرة انتخابيــة، املرســلة بتاريــخ 25 أبريــل ســنة 2007، تحــت 
ــو ســنة 2007  ــخ 5 ماي ــس الدســتوري بتاري ــة للمجل ــة العام ــم 1456/07 واملســجلة باألمان رق

تحــت رقــم 81،
و بعد االستامع إىل العضو املقرر،

-    اعتبــارا أنــه مبقتــىض أحــكام املــادة 102 مــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات 
املذكــور أعــاله، يســتخلف النائــب بعــد شــغور مقعــده بســبب الوفــاة، باملرتشــح املرتــب مبارشة 
ــة  ــرتة النيابي ــالل الف ــه خ ــذي يعوض ــة ال ــة االنتخابي ــب يف القامئ ــري املنتخ ــح األخ ــد املرتش بع

املتبقيــة،
ــه بعــد االطــالع عــىل إعــالن املجلــس الدســتوري وعــىل قامئــة مرتشــحي الجبهــة  ــارا أن -   واعتب
الوطنيــة الجزائريــة بالدائــرة االنتخابيــة املشــار إليهــام أعــاله، تبــني أن املرتشــح املرتــب مبــارشة 

بعــد املرتشــح األخــري املنتخــب يف هــذه القامئــة هــو املرتشــح   عبــد الوهــاب بــن يس عــاَمر.
يقرر ما يأيت :
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املــادة األوىل: يســتخلف النائــب نــوار بلعطــار بعــد شــغور مقعــده بســبب الوفــاة، باملرتشــح  عبــد 
الوهــاب بــن يس عــامر.

املــادة 2: يبلــغ هــذا القــرار إىل رئيس املجلس الشعبـــي الوطنـــي و إىل وزير الداخليـــة والجامعات 
املحلية.

املادة 3: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريخ 27 ربيــع األول عــام 1433 املوافق20 

فرباير ســنة 2012.
رئيس املجلس الدستوري

بوعالم بسايح  
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قرار رقم 02/ ق.م د/12 مؤرخ يف 8 ربيع الثاين عام 1433 املوافق أول مارس سنة 2012 يتعلق 
باستخالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني.

 إن املجلس الدستوري،
-  بناء عىل الدستور، ال سيام املواد 105 و 112 و 163 (الفقرة 2) منه،

-  و مبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012 واملتعلــق بنظــام االنتخابــات، ال ســيام املــواد 88   و 102 و 103 منــه،

 - و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 25 ربيــع األول عــام 1421 املوافــق 28 يونيــو ســنة 2000 املحــدد 
لقواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل واملتمــم، ال ســيام املادتــان   42 مكــرر و 42 مكــَرر 

1 منــه،
 - و مبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 03/إ.م د/07 املــؤرخ يف 4 جــامدى األوىل عــام 1428 

املوافــق 21 مايــو ســنة 2007 واملتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي،
 - و بنــاء عــىل الترصيــح بشــغور مقعــد النائــب بــن حليمــة بوطويقــة، املنتخــب يف قامئــة التجمــع 
ــس  ــل رئي ــن قب ــل م ــاة، املرس ــبب الوف ــارت، بس ــة تي ــرة االنتخابي ــي بالدائ ــي الدميقراط الوطن
املجلــس الشــعبي الوطنــي بتاريــخ 25 فربايــر ســنة 2012، تحت رقــم أخ/ار/30/2012 واملســجل 

باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 26 فربايــر ســنة 2012، تحــت رقــم 15 ،
ــة  ــرف وزارة الداخلي ــن ط ــدة م ــة، املع ــات الترشيعي ــحني لالنتخاب ــم املرتش ــىل قوائ ــاء ع  - و بن
والجامعــات املحليــة عــن كل دائــرة انتخابيــة، املرســلة بتاريــخ 25 أبريــل ســنة 2007، تحــت 
ــو ســنة 2007  ــخ 5 ماي ــس الدســتوري بتاري ــة للمجل ــة العام ــم 1456/07 واملســجلة باألمان رق

ــم 81، تحــت رق
و بعد االستامع إىل العضو املقرر،

ــات  ــق بنظــام االنتخاب ــون العضــوي املتعل ــه مبقتــىض أحــكام املــادة 102 مــن القان ــارا أن -   اعتب
املذكــور أعــاله، يســتخلف النائــب بعــد شــغور مقعــده بســبب الوفــاة، باملرتشــح املرتــب مبارشة 
ــة  ــرتة النيابي ــالل الف ــه خ ــذي يعوض ــة ال ــة االنتخابي ــب يف القامئ ــري املنتخ ــح األخ ــد املرتش بع

املتبقيــة،
ــس الدســتوري وعــىل قامئــة مرتشــحي التجمــع  ــه بعــد االطــالع عــىل إعــالن املجل ــارا أن -  واعتب
الوطنــي الدميقراطــي بالدائــرة االنتخابيــة تيــارت املشــار إليهــام أعــاله، تبــني أن املرتشــح املرتــب 

مبــارشة بعــد املرتشــح األخــري املنتخــب يف هــذه القامئــة هــو املرتشــح   رابــح غـــول.
يقرر ما يأيت :

ــاة،  ــبب الوف ــده بس ــغور مقع ــد ش ــة بع ــة بوطويق ــن حليم ــب ب ــتخلف النائ ــادة األوىل: يس امل
باملرتشــح رابــح غـــول.
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املــادة 2 : يبلــغ هــذا القرار إىل رئيس املجلس الشعبـــي الوطنـــي و إىل وزير الداخليـــة والجامعات 
املحلية.

 املادة 3 : ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 8 ربيــع الثــاين عــام 1433 املوافــق 

أول مــارس ســنة 2012.
رئيس املجلس الدستوري

بوعالم بسايح  
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قرار رقم 171 /ق.م د/12 مؤرخ يف 10 ذي القعدة عام 1433 املوافق 26 سبتمرب سنة 2012 
يتعلق باستخالف  نواب يف املجلس الشعبي الوطني

إن املجلس الدستوري،
- بناء عىل الدستور، ال سيام املواد 105 و 112 و 163 (الفقرة 2) منه، 

- و مبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012 واملتعلــق بنظــام االنتخابــات، ال ســيام املــواد 88 و102 و103 منــه، 

- و مبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 02-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012 الــذي يحــدد حــاالت التنـــايف مــع العهــدة الربملانيــة، ال ســيام املـــادة  3 منه، 

- و مبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة ال ســيام املــادة 

6 منــه، 
- و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 24 جــامدى األوىل عــام 1433 املوافــق 16 أبريــل ســنة 2012، املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري، 
- و مبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/12 املــؤرخ يف 24 جــامدى الثانيــة عــام 1433 

املوافــق 15 مايــو ســنة 2012، واملتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي، 
- و بعــد اإلطــالع عــىل قــرار املجلــس الدســتوري رقــم 10/ق.م د/12 املــؤرخ يف 3 رجــب عــام 1433 
املوافــق 24 مايــو ســنة 2012 واملتضمــن تصحيــح النتائــج بالدائــرة االنتخابيــة بــرج بوعريريــج 

إثــر اعــرتاض عــىل صحــة عمليــات التصويــت، 
- و بعــد اإلطــالع أيضــا عــىل قــرار املجلــس الدســتوري رقــم 12/ق.م د/12 املــؤرخ يف 3 رجــب عــام 
1433 املوافــق 24 مايــو ســنة 2012 واملتضمــن تصحيــح النتائــج بالدائــرة االنتخابيــة الجلفــة إثــر 

اعــرتاض عــىل صحــة عمليــات التصويــت، 
- ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم -12 326 املــؤرخ يف 17 شــوال عــام 1433 املوافــق 4 ســبتمرب ســنة 

2012 واملتضمــن تعيــني أعضــاء الحكومة،
- و بنــاء عــىل الترصيــح بشــغور مقاعــد النــواب الذيــن قبلــوا وظائــف حكوميــة، املرســل مــن قبــل 
رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي بتاريــخ 16 ســبتمرب ســنة 2012، تحــت رقــم أخ/أر/31/2012 
واملســجل باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 17 ســبتمرب ســنة 2012، تحــت رقــم 79، 
- و بنــاء عــىل قوائــم املرتشــحني لالنتخابــات الترشيعيــة، املعــدة مــن طــرف وزارة الداخليــة  
والجامعــات املحليــة عــن كل دائــرة انتخابيــة، املرســلة بتاريــخ 26 أبريــل ســنة 2012، تحــت 
رقــم 3083/12 واملســجلة باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 26 أبريــل ســنة 2012، 

تحــت رقــم 39 ،
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- و بعد االستامع إىل العضو املقرر ،
- اعتبــارا أن املــادة 105 مــن الدســتور تنــص عــىل أن مهمــة النائــب وعضــو مجلــس األمــة وطنيــة، 
ــادة 3 مــن  ــد، وال ميكــن الجمــع بينهــا وبــني مهــام أو وظائـــف أخــرى، وأن املـ ــة للتجدي قابل
القانــون العضــوي رقــم 02-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 2012 
و املذكــور أعــاله تنــص يف مطتهــا األوىل عــىل أن العهــدة الربملانيــة تتنــاىف مــع وظيفــة عضــو يف 

الحكومــة،  
ــات  ــق بنظــام االنتخاب ــون العضــوي املتعل ــه مبقتــىض أحــكام املــادة 102 مــن القان ــارا أن - واعتب
املذكــور أعــاله، يســتخلف النائــب بعــد شــغور مقعــده بســبب قبولــه وظيفــة عضــو يف 
الحكومــة، باملرتشــح املرتتــب مبــارشة بعــد املرتشــح األخــري املنتخــب يف القامئــة االنتخابيــة الــذي 

ــة،  ــة املتبقي يعوضــه خــالل الفــرتة النيابي
- واعتبــارا أنــه مبقتــىض أحكـــام املــادة 6 مــن القانـــون العضــوي 03-12 املــؤرخ يف  18 صفــر عــام 
1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 2012 و املذكــور أعــاله، يســتخلف املرتشــح أو املنتخــب مبرتشــح 
ــون  ــا يف القان ــوص عليه ــتخالف املنص ــاالت االس ــع ح ــس يف جمي ــس الجن ــن نف ــب م أو منتخ

العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، 
- واعتبــارا أنــه بعــد اإلطــالع عــىل إعــالن املجلــس الدســتوري وعــىل قراريــه املتضمنــني تصحيــح 
النتائــج يف الدائرتــني االنتخابيتــني الجلفــة وبــرج بوعريريــج وعــىل املرســوم الرئــايس املتضمــن 
تعيــني أعضــاء الحكومــة، وكــذا عــىل قوائــم املرتشــحني لالنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت يــوم 
10 مايــو ســنة 2012 بالدوائــر االنتخابيــة املعنيــة بعمليــة االســتخالف وفــق تســميتها وترتيبهــا، 

يقرر ما يأيت :
ــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18  - املــادة األوىل: مــع مراعــاة أحــكام املــادة 6 مــن القان
صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 2012 و املذكــور أعــاله، يســتخلف النــواب الذيــن قبلــوا 
وظائــف حكوميــة باملرتشــحني املرتبــني مبــارشة بعــد آخــر مرتشــح منتخــب يف كل قامئــة، كاآليت : 
- عــامر تـــو عــن حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي بالدائــرة االنتخابيــة ســيدي بلعبــاس باملرتشــح 

محمــد أمــني بــن عــزة، 
- الطيــب لــوح عــن حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي بالدائــرة االنتخابيــة تلمســان باملرتشــح محمــد 

األمــني دربــال، 
- رشــيد حراوبيــة عــن حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي بالدائــرة االنتخابيــة ســوق أهــراس باملرتشــح 

جــامل وريت ، 
ــرج  ــرج بوعري ــة ب ــرة االنتخابي ــي بالدائ ــر الوطن ــة التحري ــن حــامدي عــن حــزب جبه - مــوىس ب

باملرتشــح أحمــد ســعيداين، 
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- رشيــف رحــامين عــن حــزب التجمــع الوطنــي الدميقراطــي بالدائــرة االنتخابيــة الجلفــة باملرتشــح 
كــراك ميهــويب، 

- عامر غول عن تكتل الجزائر الخرضاء بالدائرة االنتخابية الجزائر باملرتشح يوسف خبابة، 
- بلقاســم ســاحيل عــن حــزب التحالــف الوطنــي الجمهــوري بالدائــرة االنتخابيــة ســطيف باملرتشــح 

ــامر رجاح. ع
املــادة 2: يبلــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر االداخليــة والجامعات 

املحلية. 
املادة 3: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 10 ذي القعــدة عــام 1433 املوافــق 
26 ســبتمرب ســنة 2012

رئيس املجلس الدستوري
الطيب بلعيز    
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قرار رقم385 /ق.م د/12 مؤرخ يف 2 صفر عام 1434 املوافق  16ديسمرب سنة 2012 يتعلق 
باستخالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني

إن املجلس الدستوري،
- بناء عىل الدستور، ال سيام املادتني 112 و 163 (الفقرة 2) منه، 

- و مبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012 واملتعلــق بنظــام االنتخابــات، ال ســيام املــواد 88 و102 و103 منــه، 

- و مبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة ال ســيام املــادة 

6 منــه، 
ــنة 2012،  ــل س ــق 16 أبري ــام 1433 املواف ــامدى األوىل ع ــؤرخ يف 24 ج ــام امل ــىض النظ - و مبقت

ــتوري،   ــس الدس ــل املجل ــد عم ــدد لقواع املح
- و مبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/12 املــؤرخ يف 24 جــامدى الثانيــة عام 1433 

املوافــق 15 مايــو ســنة 2012، واملتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلس الشــعبي الوطني، 
ــامن املنتخــب يف قامئــة عــن حــزب  ــح بشــغور مقعــد النائــب رحــامين عث ــاء عــىل الترصي - و بن
جبهــة التغيــري الدائــرة اإلنتخابيــة البيــض بســبب اإلســتقالة،  املرســل مــن قبــل رئيــس املجلــس 
ــجل  ــم أخ/أر/132/2012 واملس ــت رق ــنة 2012، تح ــمرب س ــخ 06 ديس ــي بتاري ــعبي الوطن الش

ــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 09 ديســمرب ســنة 2012، تحــت رقــم 95، باألمان
- و بنــاء عــىل قوائــم املرتشــحني لالنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت يــوم 10 مايــو ســنة 2012، 
ــلة  ــة، املرس ــرة انتخابي ــن كل دائ ــة ع ــات املحلي ــة والجامع ــرف وزارة الداخلي ــن ط ــدة م املع
ــس  ــة للمجل ــة العام ــجلة باألمان ــم 3083/12 واملس ــت رق ــنة 2012، تح ــل س ــخ 26 أبري بتاري

ــم 39 ،  ــت رق ــنة 2012، تح ــل س ــخ 26 أبري ــتوري بتاري الدس
- و بعد االستامع إىل العضو املقرر، 

- و بعد املداولة قانونا،
ــات  ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــن القان ــادة 102 م ــكام امل ــىض أح ــه مبقت ــارا أن - اعتب
ــات إســتخالفه، يســتخلف  املذكــور أعــاله، و املحــددة  لحــاالت شــغور مقعــد النائــب و كيفي
النائــب بعــد شــغور مقعــده بســبب اإلســتقالة، باملرتشــح املرتــب مبــارشة بعــد املرتشــح األخــري 

ــة،  ــة املتبقي ــة الــذي يعوضــه خــالل الفــرتة النيابي املنتخــب يف القامئــة االنتخابي
- واعتبــارا أنــه مبقتــىض أحــكام املــادة 6 مــن القانــون العضــوي 12/03 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 
1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 2012 واملذكــور أعــاله، يســتخلف املرتشــح أو املنتخــب مبرتشــح 
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ــون  ــا يف القان ــوص عليه ــتخالف املنص ــاالت االس ــع ح ــس يف جمي ــس الجن ــن نف ــب م أو منتخ
ــات،  العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخاب

- واعتبــارا أنــه بعــد اإلطــالع عــىل إعــالن املجلــس الدســتوري و عــىل قامئــة مرتشــحي حــزب جبهــة 
ــني أن املرتشــح املؤهــل إلســتخالف  ــاله، تب ــن أع ــض، املذكوري ــة البي ــرة اإلنتخابي ــري بالدائ التغي

النائــب املســتقيل هــو بخــدة عبــاس.
يقرر ما يأيت :

املــادة األوىل : يســتخلف النائــب رحــامين عثــامن بعــد شــغور مقعــده بســبب اإلســتقالة، باملرتشــح 
ــدة عباس.   بخ

املــادة 2 : يبلــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي و إىل وزير الداخليــة والجامعات 
املحلية. 

املادة 3 : ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 
 بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 2 صفــر عــام 1434 املوافــق 16 

ديســمرب ســنة 2012
رئيس املجلس الدستوري

الطيب بلعيز    
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قرار رقم 16/ق.م د/12 مؤرخ يف 25 شعبان عام 1433 املوافق 15 يوليو سنة 2012 يتعلق
باستخالف نائب باملجلس الشعبي الوطني

إن املجلس الدستوري،
- بناء عىل الدســتور، ال ســيام املواد 105 و 112 و 163 (الفقرة 2) منه، 

- و مبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر 
ســنة 2012 واملتعلــق بنظــام االنتخابــات، ال ســيام املــواد 88 و102 و103 منــه، 

- و مبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر 
ــة ال  ــس املنتخب ــرأة يف املجال ــل امل ــوظ متثي ــيع حظ ــات توس ــدد كيفي ــذي يح ــنة 2012 ال س

ــه،  ســيام املــادة 6 من
ــل ســنة 2012،  ــق 16 أبري ــام 1433 املواف ــؤرخ يف 24 جــامدى األوىل ع ــىض النظــام امل - و مبقت

ــه،   ــان 42 و 43 من ــس الدســتوري، الســبام املادت املحــدد لقواعــد عمــل املجل
- و مبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/12 املــؤرخ يف 24 جــامدى الثانيــة عــام 
ــعبي  ــس الش ــاء املجل ــاب أعض ــج انتخ ــن نتائ ــنة 2012، واملتضم ــو س ــق 15 ماي 1433 املواف

ــي،  الوطن
- و بعــد اإلطــالع عــىل قــرار املجلــس الدســتوري رقــم 12/ق.م د/12 املــؤرخ يف 3 رجــب عــام 
1433 املوافــق 24 مايــو ســنة 2012 واملتعلــق عــىل صحــة عمليــات التصويــت، يف االنتخابــات 

الترشيعيــة التــي جــرت بتاريــخ 10 مايــو ســنة 2012 بالدائــرة االنتخابيــة للجلفــة،  
ــزب  ــة ح ــة يف قامئ ــام املنتخب ــاعد إله ــن س ــب ب ــد النائ ــغور مقع ــح بش ــىل الترصي ــاء ع - و بن
ــل  ــن قب ــل م ــا، املرس ــبب وفاته ــة، بس ــة الجلف ــرة االنتخابي ــي بالدائ ــر الوطن ــة التحري جبه
رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي بتاريــخ 09 يوليــو ســنة 2012، تحــت رقــم أخ/أر/10/2012 
ــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 10 يوليــو ســنة 2012، تحــت رقــم  واملســجل باألمان

 ،70
ــة   ــرف وزارة الداخلي ــن ط ــدة م ــة، املع ــات الترشيعي ــحني لالنتخاب ــم املرتش ــىل قوائ ــاء ع - و بن
والجامعــات املحليــة عــن كل دائــرة انتخابيــة، املرســلة بتاريــخ 26 أبريــل ســنة 2012، تحــت 
ــنة  ــل س ــخ 26 أبري ــتوري بتاري ــس الدس ــة للمجل ــة العام ــجلة باألمان ــم 3083/12 واملس رق

ــم 39 ،  2012، تحــت رق
- و بعد االســتامع إىل العضو املقرر ،

- و بعد املداولة،
ــؤرخ يف 18  ــم 03-12 امل ــون العضــوي رق ــن القان ــادة 102 م ــىض أحــكام امل ــه مبقت ــارا أن - اعتب
ــده  ــغور مقع ــد ش ــب بع ــتخلف النائ ــنة 2012، يس ــر س ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ــر ع صف
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بســبب الوفــاة، باملرتشــح املرتتــب مبــارشة بعــد املرتشــح األخــري املنتخــب يف القامئــة االنتخابيــة 
الــذي يعوضــه خــالل الفــرتة النيابيــة املتبقيــة،

- واعتبــارا أنــه مبقتــىض أحــكام املــادة 6 مــن القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر 
عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة 
يف املجالــس املنتخبــة، يســتخلف املرتشــح أو املنتخــب مبرتشــح أو منتخــب مــن نفــس الجنــس يف 
جميــع حــاالت االســتخالف املنصــوص عليهــا يف القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، 
- واعتبــارا أنــه بعــد اإلطــالع عــىل إعــالن املجلــس الدســتوري، و عــىل قامئــة مرتشــحي حــزب جبهــة 
ــة  ــن أعــاله، تبــني أن املرتشــحة املؤهل ــة الجلفــة، املذكوري ــرة االنتخابي ــي بالدائ ــر الوطن التحري

الســتخالف النائــب املتــوىف هــي عبــد الــالوي بركاهــم.
يقرر ما يأيت :

ــاة،  ــبب الوف ــا بس ــغور مقعده ــد ش ــام، بع ــاعد إله ــن س ــب ب ــتخلف النائ ــادة األوىل: تس - امل
ــم.  ــالوي بركاه ــد ال ــحة عب باملرتش

- املــادة 2: يبلــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزير الداخليــة والجامعات 
املحلية. 

- املادة 3: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 25 شــعبان عــام 1433 املوافــق  15 

يوليــو  ســنة 2012
رئيس املجلس الدستوري

الطيب بلعيز    
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سنة 2013
قرار رقم 16/ق.م د/13 مؤرخ يف 20 جامدى األوىل عام 1434 املوافق أول أبريل سنة 2013 

يتعلق باستخالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور، ال سيام املادتان  112 و 163 (الفقرة 2) منه، 
- و مبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 

2012 و املتعلــق بنظــام االنتخابــات، ال ســيام املــواد 88 و102 و103 منــه، 
- و مبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة ال ســيام املــادة 

6 منــه، 
- و مبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 24 جــامدى األوىل عــام 1433 املوافــق 16 أبريــل ســنة 2012، الــذي 

يحــدد قواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، 
- و مبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/12 املــؤرخ يف 24 جــامدى الثانيــة عام 1433 

املوافــق 15 مايــو ســنة 2012 و املتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطني، 
ــح بشــغور مقعــد النائــب عــيل ماضــوي املنتخــب يف قامئــة حــزب جبهــة  ــاء عــىل الترصي - و بن
التحريــر الوطنــي الدائــرة اإلنتخابيــة إيليــزي بســبب اإلســتقالة، املرســل مــن قبل رئيــس املجلس 
الشــعبي الوطنــي بتاريــخ 26 مــارس ســنة 2013، تحــت رقــم أخ/أر/85/2013 واملســجل باألمانة 

العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 26 مــارس ســنة 2013، تحــت رقــم 03، 
- و بنــاء عــىل قوائــم املرتشــحني لالنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت يــوم 10 مايــو ســنة 2012، 
ــلة  ــة، املرس ــرة انتخابي ــن كل دائ ــة ع ــات املحلي ــة والجامع ــرف وزارة الداخلي ــن ط ــدة م املع
ــس  ــة للمجل ــة العام ــجلة باألمان ــم 3083/12 واملس ــت رق ــنة 2012، تح ــل س ــخ 26 أبري بتاري

ــم 39 ،  ــت رق ــنة 2012، تح ــل س ــخ 26 أبري ــتوري بتاري الدس
- و بعد االستامع إىل العضو املقرر، 

- و بعد املداولة قانونا، 
ــات  ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــن القان ــادة 102 م ــكام امل ــىض أح ــه مبقت ــارا أن - اعتب
ــات إســتخالفه، يســتخلف  و املذكــور أعــاله، و املحــددة لحــاالت شــغور مقعــد النائــب وكيفي
النائــب بعــد شــغور مقعــده بســبب اإلســتقالة، باملرتشــح املرتــب مبــارشة بعــد املرتشــح األخــري 

املنتخــب يف القامئــة االنتخابيــة الــذي يعوضــه خــالل الفــرتة النيابيــة املتبقيــة، 
- واعتبــارا أنــه مبقتــىض أحــكام املــادة 6 مــن القانــون العضــوي 12/03 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 
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1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 2012 و املذكــور أعــاله ، يســتخلف املرتشــح أو املنتخــب مبرتشــح 
ــون  ــا يف القان ــوص عليه ــتخالف املنص ــاالت االس ــع ح ــس يف جمي ــس الجن ــن نف ــب م أو منتخ

العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات،
- واعتبــارا أنــه بعــد اإلطــالع عــىل إعــالن املجلــس الدســتوري و عــىل قامئــة مرتشــحي حــزب جبهــة 
ــل  ــح املؤه ــني أن املرتش ــاله، تب ــن أع ــزي، املذكوري ــة إيلي ــرة اإلنتخابي ــي بالدائ ــر الوطن التحري

إلســتخالف النائــب املســتقيل هــو كــوزو إنتــامت. 
يقرر ما يأيت :

املــادة األوىل : يســتخلف النائــب عــيل ماضــوي بعــد شــغور مقعــده بســبب اإلســتقالة، باملرتشــح 
كــوزو إنتــامت.  

املــادة 2 : يبلــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي و إىل وزير الداخليــة والجامعات 
املحلية.

املادة 3 : ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 
ــام 1434  ــامدى األوىل ع ــخ 20 ج ــدة بتاري ــته املنعق ــتوري يف جلس ــس الدس ــداول املجل ــذا ت به

ــنة 2013 ــل س ــق أول أبري املواف
رئيس املجلس الدستوري

الطيب بلعيز    
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قـرار رقم 17 /ق.م د/ 13 مؤرخ يف 18 رجب عام 1434 املوافق 28 مايو سنة 2013 يتعلق 
باستخالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني

إن املجلس الدستوري، 
- بناء عىل الدستور، ال سيام املادتان 112 و 163 (الفقرة 2) منه، 

- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012 واملتعلــق بنظــام االنتخابــات، ال ســيام املــواد 88 و102 و103 منــه، 

- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة ال ســيام املــادة 

6 منــه، 
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 24 جــامدى األوىل عــام 1433 املوافــق 16 أبريــل ســنة 2012، الــذي 

يحــدد قواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، 
- ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/12 املــؤرخ يف 24 جــامدى الثانيــة عــام 1433 

املوافــق 15 مايــو ســنة 2012 و املتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي، 
- وبعــد اإلطــالع عــىل رســالة رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي رقــم أخ/أر/99/2013 املؤرخــة يف 
19 مايــو ســنة 2013 واملســجلة باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 20 مايــو ســنة 
2013، تحــت رقــم 04، واملتضمنــة شــغورمقعد النائــب محمــد الصغــري بــن الطاهــر املنتخــب يف 

قامئــة حــزب النــور الجزائــري الدائــرة االنتخابيــة خنشــلة، بســبب الوفــاة، 
- و بنــاء عــىل قوائــم املرتشــحني لالنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت يــوم 10 مايــو ســنة 2012، 
ــلة  ــة، املرس ــرة انتخابي ــن كل دائ ــة ع ــات املحلي ــة والجامع ــرف وزارة الداخلي ــن ط ــدة م املع
ــس  ــة للمجل ــة العام ــجلة باألمان ــم 3083/12 واملس ــت رق ــنة 2012، تح ــل س ــخ 26 أبري بتاري

ــم 39 ،  ــت رق ــنة 2012، تح ــل س ــخ 26 أبري ــتوري بتاري الدس
- و بعد االستامع إىل العضو املقرر ،

- و بعد املداولة ،
- اعتبــارا أنــه مبقتــىض أحــكام املادتــني 102 و103 مــن القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 
ــب بعــد شــغور مقعــده  ــر ســنة 2012، يســتخلف النائ ــر عــام 1433 املوافــق 12 يناي 18 صف
بســبب الوفــاة، باملرتشــح املرتــب مبــارشة بعــد املرتشــح األخــري املنتخــب يف القامئــة االنتخابيــة 

الــذي يعوضــه خــالل الفــرتة النيابيــة املتبقيــة، 
- واعتبــارا أنــه مبقتــىض أحــكام املــادة 6 مــن القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر 
ــب  ــح أو املنتخ ــتخلف املرتش ــاله، يس ــور أع ــنة 2012 واملذك ــر س ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ع
ــا يف  ــوص عليه ــتخالف املنص ــاالت االس ــع ح ــس يف جمي ــس الجن ــن نف ــب م ــح أو منتخ مبرتش
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ــات، ــام االنتخاب ــق بنظ ــون العضــوي املتعل القان
- واعتبــارا أنــه بعــد اإلطــالع عــىل إعــالن املجلــس الدســتوري وعــىل قامئــة مرتشــحي حــزب النــور 
الجزائــري بالدائــرة االنتخابيــة خنشــلة، املذكوريــن أعــاله، تبــني أن املرتشــح املؤهــل الســتخالف 

النائــب املتــوىف هــو محمــد أمــني ســعيداين.
يقرر ما يأيت :

املــادة األوىل : يســتخلف النائــب محمــد الصغــري بــن الطاهــر بعــد شــغور مقعــده بســبب الوفــاة، 
باملرتشــح محمــد أمني ســعيداين.

املــادة 2 : تبلــغ نســخة مــن هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر الداخلية 
والجامعــات املحلية.

املادة 3 : ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 18 رجــب عــام 1434 املوافــق 28 

مايــو ســنة 2013
رئيس املجلس الدستوري

الطيب بلعيز    
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قـرار رقم 18 /ق.م د/ 13 مؤرخ يف 25 ذي القعدة عام  1434املوافق أول أكتوبر سنة 2013 
يتعلق باستخالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني

إن املجلس الدستوري،
- بناء عىل الدستور، ال سيام املادتان  112 و 163 (الفقرة 2) منه،

- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012 و املتعلــق بنظــام االنتخابــات، ال ســيام املــواد 88 و102 و103 منــه،

- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة ال ســيام املــادة 

6 منــه،
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 24 جــامدى األوىل عــام 1433 املوافــق 16 أبريــل ســنة 2012، الــذي 

يحــدد قواعــد عمــل املجلــس الدســتوري،
- ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/12 املــؤرخ يف 24 جــامدى الثانيــة عــام 1433 

املوافــق 15 مايــو ســنة 2012 و املتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي،
- وبعــد اإلطــالع عــىل رســالة رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي رقــم أخ/أر/159/2013 املؤرخــة 
يف 25 ســبتمرب ســنة 2013 واملســجلة باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 26 ســبتمرب 
ســنة 2013، تحــت رقــم 06، واملتضمنــة شــغور مقعــد النائــب عيــاش خنشــايل املنتخــب يف قامئة 

حــزب الجبهــة الوطنيــة الجزائريــة الدائــرة االنتخابيــة باتنــة، بســبب الوفــاة، 
ــو ســنة 2012،  ــوم 10 ماي ــة التــي جــرت ي ــات الترشيعي ــم املرتشــحني لالنتخاب ــاء عــىل قوائ - وبن
ــلة  ــة، املرس ــرة انتخابي ــن كل دائ ــة ع ــات املحلي ــة والجامع ــرف وزارة الداخلي ــن ط ــدة م املع
ــس  ــة للمجل ــة العام ــجلة باألمان ــم 3083/12 واملس ــت رق ــنة 2012، تح ــل س ــخ 26 أبري بتاري

ــم 39 ، ــت رق ــنة 2012، تح ــل س ــخ 26 أبري ــتوري بتاري الدس
- و بعد االستامع إىل العضو املقرر،   

- و بعد املداولة ،
ــؤرخ  ــم 01-12 امل ــون العضــوي رق ــن القان ــني 102 و103 م ــىض أحــكام املادت ــه مبقت ــارا أن - اعتب
يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 2012 واملتعلــق بنظــام االنتخابــات، يســتخلف 
ــارشة بعــد املرتشــح األخــري  ــاة، باملرتشــح املرتــب مب النائــب بعــد شــغور مقعــده بســبب الوف

ــة، ــة املتبقي ــذي يعوضــه خــالل الفــرتة النيابي ــة ال املنتخــب يف القامئــة االنتخابي
- واعتبــارا أنــه مبقتــىض أحــكام املــادة 6 مــن القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر 
ــب  ــح أو املنتخ ــتخلف املرتش ــاله، يس ــور أع ــنة 2012 واملذك ــر س ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ع
ــا يف  ــوص عليه ــتخالف املنص ــاالت االس ــع ح ــس يف جمي ــس الجن ــن نف ــب م ــح أو منتخ مبرتش
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ــات، ــام االنتخاب ــق بنظ ــون العضــوي املتعل القان
- واعتبــارا أنــه بعــد اإلطــالع عــىل إعــالن املجلــس الدســتوري وعــىل قامئــة مرتشــحي حــزب الجبهــة 
ــل  ــح املؤه ــني أن املرتش ــاله، تب ــن أع ــة، املذكوري ــة باتن ــرة االنتخابي ــة بالدائ ــة الجزائري الوطني

الســتخالف النائــب املتــوىف هــو عبــد املجيــد بــن أحمــد.
يقرر ما يأيت :

املــادة األوىل : يســتخلف النائــب عيــاش خنشــايل بعــد شــغور مقعــده بســبب الوفــاة، باملرتشــح 
عبــد املجيــد بــن أحمــد.  

املــادة 2: تبلــغ نســخة مــن هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر الدولــة 
وزيــر الداخليــة والجامعــات املحليــة.

املادة 3: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 25 ذي القعــدة عــام 1434 املوافــق 

أول أكتوبــر ســنة 2013
رئيس املجلس الدستوري

مراد مدليس  
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سنة 2014
قـرار رقم 01 /ق.م د/ 14 مؤرخ يف 5 ربيع األول عام 1435 املوافق 7 يناير سنة 2014 يتعلق 

باستخالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني
إن املجلس الدستوري،

- بناء عىل الدستور، ال سيام املواد 105 و112 و163 (الفقرة 2) و164 (الفقرة 2) منه،
- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 

2012 و املتعلــق بنظــام االنتخابــات، ال ســيام املــواد 88 و102 و103 منــه،
- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة ال ســيام املــادة 

6 منــه،
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 24 جــامدى األوىل عــام 1433 املوافــق 16 أبريــل ســنة 2012، الــذي 

يحــدد قواعــد عمــل املجلــس الدســتوري،
- ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/12 املــؤرخ يف 24 جــامدى الثانيــة عــام 1433 

املوافــق 15 مايــو ســنة 2012 و املتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي،
- وبعــد اإلطــالع عــىل رســالة رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي رقــم أخ/أر/244/2013 املؤرخــة يف 
30 ديســمرب ســنة 2013 واملســجلة باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 31 ديســمرب 
ــراوي املنتخــب  ــور ق ــد الن ــب عب ــة شــغور مقعــد النائ ــم 07، واملتضمن ســنة 2013، تحــت رق
يف قامئــة حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي الدائــرة االنتخابيــة باتنــة، بســبب انتخابــه عضــوا يف 

املجلــس الدســتوري،
- وبنــاء عــىل قوائــم املرتشــحني لالنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت يــوم 10مايوســنة 2012،املعــدة 
مــن طــرف وزارة الداخليــة والجامعــات املحليــة عــن كل دائــرة انتخابيــة، املرســلة بتاريــخ 26 
ــتوري  ــس الدس ــة للمجل ــة العام ــجلة باألمان ــم 3083/12 واملس ــت رق ــنة 2012، تح ــل س أبري

بتاريــخ 26 أبريــل ســنة 2012، تحــت رقــم 39،
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر،   

- وبعد املداولة،
ــؤرخ  ــم 01-12 امل ــون العضــوي رق ــن القان ــني 102 و103 م ــىض أحــكام املادت ــه مبقت ــارا أن - اعتب
يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 2012 واملتعلــق بنظــام االنتخابــات، يســتخلف 
النائــب بعــد شــغور مقعــده بســبب انتخابــه عضــوا يف املجلــس الدســتوري، باملرتشــح املرتــب 
ــرتة  ــالل الف ــه خ ــذي يعوض ــة ال ــة االنتخابي ــب يف القامئ ــري املنتخ ــح األخ ــد املرتش ــارشة بع مب

ــة، ــة املتبقي النيابي
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- واعتبــارا أنــه مبقتــىض أحــكام املــادة 6 مــن القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر 
ــب  ــح أو املنتخ ــتخلف املرتش ــاله، يس ــور أع ــنة 2012 واملذك ــر س ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ع
ــا يف  ــوص عليه ــتخالف املنص ــاالت االس ــع ح ــس يف جمي ــس الجن ــن نف ــب م ــح أو منتخ مبرتش

ــات، ــام االنتخاب ــق بنظ ــون العضــوي املتعل القان
ــزب  ــحي ح ــة مرتش ــىل قامئ ــتوري وع ــس الدس ــالن املجل ــىل إع ــالع ع ــد اإلط ــه بع ــارا أن - واعتب
جبهــة التحريــر الوطنــي بالدائــرة االنتخابيــة باتنــة، املذكوريــن أعــاله، تبــني أن املرتشــح املؤهــل 

ــد. ــاف يزي ــس الدســتوري هــو بوهن ــب املنتخــب عضــوا يف املجل الســتخالف النائ
يقرر ما يأيت :

املــادة األوىل : يســتخلف النائــب عبــد النــور قــراوي بعــد شــغور مقعــده بســبب انتخابــه عضــوا 
يف املجلــس الدســتوري ، باملرتشــح بوهنــاف يزيــد. 

املــادة 2: تبلــغ نســخة مــن هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر الدولــة 
وزيــر الداخليــة والجامعــات املحليــة.

املادة 3: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 5 ربيــع األول عــام 1435املوافــق 7 

ينايــر ســنة 2014
رئيس املجلس الدستوري

مراد مدليس  
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قـرار رقم 02 / ق.م د/ 14 مؤرخ يف 8 جامدى األوىل عام 1435 املوافق 10 مارس سنة 2014 
يتعلق باستخالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني

إن املجلس الدستوري،
- بناء عىل الدستور، ال سيام املادتان 112 و 163 (الفقرة 2) منه،

- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012 و املتعلــق بنظــام االنتخابــات، ال ســيام املــواد 88 و102 و103 منــه،

- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة ال ســيام املــادة 

6 منــه،
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 24 جــامدى األوىل عــام 1433 املوافــق 16 أبريــل ســنة 2012، الــذي 

يحــدد قواعــد عمــل املجلــس الدســتوري،
- ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/12 املــؤرخ يف 24 جــامدى الثانيــة عــام 1433 

املوافــق 15 مايــو ســنة 2012 و املتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي،
- وبعــد اإلطــالع عــىل رســالة رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي رقــم أخ/أر/50/2014 املؤرخــة يف 
04 مــارس ســنة 2014 واملســجلة باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 04 مــارس ســنة 
2014، تحــت رقــم 03، واملتضمنــة شــغور مقعــد النائــب محمــد كــامل بــن مخلــوف املنتخــب 

يف قامئــة حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي الدائــرة االنتخابيــة تيبــازة، بســبب الوفــاة،
- وبنــاء عــىل قوائــم املرتشــحني لالنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت يــوم 10مايوســنة 2012،املعــدة 
مــن طــرف وزارة الداخليــة والجامعــات املحليــة عــن كل دائــرة انتخابيــة، املرســلة بتاريــخ 26 
ــتوري  ــس الدس ــة للمجل ــة العام ــجلة باألمان ــم 3083/12 واملس ــت رق ــنة 2012، تح ــل س أبري

بتاريــخ 26 أبريــل ســنة 2012، تحــت رقــم 39،
- و بعد االستامع إىل العضو املقرر،   

- و بعد املداولة ، 
ــؤرخ  ــم 01-12 امل ــون العضــوي رق ــن القان ــني 102 و103 م ــىض أحــكام املادت ــه مبقت ــارا أن - اعتب
يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 2012 واملتعلــق بنظــام االنتخابــات، يســتخلف 
ــارشة بعــد املرتشــح األخــري  ــاة، باملرتشــح املرتــب مب النائــب بعــد شــغور مقعــده بســبب الوف

ــة، ــة املتبقي ــذي يعوضــه خــالل الفــرتة النيابي ــة ال املنتخــب يف القامئــة االنتخابي
- واعتبــارا أنــه مبقتــىض أحــكام املــادة 6 مــن القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر 
ــب  ــح أو املنتخ ــتخلف املرتش ــاله، يس ــور أع ــنة 2012 واملذك ــر س ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ع
ــا يف  ــوص عليه ــتخالف املنص ــاالت االس ــع ح ــس يف جمي ــس الجن ــن نف ــب م ــح أو منتخ مبرتش
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ــات، ــام االنتخاب ــق بنظ ــون العضــوي املتعل القان
- واعتبــارا أنــه بعــد اإلطــالع عــىل إعــالن املجلــس الدســتوري وعــىل قامئــة مرتشــحي حــزب جبهــة 
ــل  ــح املؤه ــني أن املرتش ــاله، تب ــن أع ــازة، املذكوري ــة تيب ــرة االنتخابي ــي بالدائ ــر الوطن التحري

الســتخالف النائــب املتــوىف هــو جيــاليل محمــود.
يقرر ما يأيت:

املــادة األوىل : يســتخلف النائــب محمــد كــامل بــن مخلــوف بعــد شــغور مقعــده بســبب الوفــاة، 
باملرتشــح جيــاليل محمــود. 

املــادة 2: تبلــغ نســخة مــن هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر الدولــة 
وزيــر الداخليــة والجامعــات املحليــة.

املادة 3: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.  
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 8 جــامدى األوىل عــام 1435املوافــق 

10 مــارس ســنة 2014.
رئيس املجلس الدستوري

مراد مدليس  
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قرار رقم 110/ق.م د/14 مؤرخ 29 جامدى الثانية عام 1435 املوافق 29 أبـريل سنة 2014 
يتعلق باستخالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني

 إن املجلس الدستوري،
-  بناء عىل الدستور، السيام املواد 105 و 112 و 163 (الفقرة 2) منه،

-  ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 12 – 01 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر 
ســنة 2012 و املتعلــق بنظــام االنتخابــات، ال ســيام املــواد 88 و 102 و 103 منــه،

-  ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 12 – 03 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر 
ســنة 2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، ال ســيام 

املــادة 6 منــه،
-  ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 24 جــامدى األوىل عــام 1433 املوافــق 16 أبريــل ســنة 2012، الــذي 

يحــدد قواعــد عمــل املجلــس الدســتوري،
-  ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م.د/12 املــؤرخ يف 24 جــامدى الثانيــة عام 1433 

املوافــق 15 مايــو ســنة 2012 و املتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطني،
-  وبعــد االطــالع عــىل رســالة رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي رقــم أخ/أر/63/2014 املؤرخــة يف 
23 أبريــل ســنة 2014 واملســجلة باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 23 أبريــل 2014 
تحــت رقــم 04، واملتضمنــة الترصيــح بشــغور مقعــد النائــب مصطفــى بوشــايش املنتخــب عــن 

قامئــة جبهــة القــوى االشــرتاكية الدائــرة االنتخابيــة الجزائــر، بســبب االســتقالة،
-  وبعــد اإلطــالع عــىل قوائــم املرتشــحني لالنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت يــوم 10 مايــو 2012، 
ــلة  ــة، املرس ــرة انتخابي ــن كل دائ ــة ع ــات املحلي ــة والجامع ــرف وزارة الداخلي ــن ط ــدة م املع
ــس  ــة للمجل ــة العام ــجلة باألمان ــم 3083/12 واملس ــت رق ــنة 2012 تح ــل س ــخ 26 أبري بتاري

ــم 39، ــل 2012 تحــت رق ــخ 26 أبري الدســتوري بتاري
-  وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

-  وبعد املداولة،
ــم 01-12 املــؤرخ  ــون العضــوي رق ــني 102 و103 مــن القان ــه مبقتــىض أحــكام املادت ــارا أن -  اعتب
يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 2012 واملتعلــق بنظــام االنتخابــات، يســتخلف 
النائــب بعــد شــغور مقعــده بســبب االســتقالة، باملرتشــح املرتــب مبــارشة بعــد املرتشــح األخــري 

املنتخــب يف القامئــة االنتخابيــة الــذي يعوضــه خــالل الفــرتة النيابيــة املتبقيــة،
ــؤرخ يف 18  ــم 12 – 03 امل ــوي رق ــون العض ــن القان ــادة 6 م ــكام امل ــىض أح ــه مبقت ــارا أن -  واعتب
صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 2012 واملذكــور أعــاله، يســتخلف املرتشــح أو املنتخــب 
ــا يف  ــوص عليه ــتخالف املنص ــاالت االس ــع ح ــس يف جمي ــس الجن ــن نف ــب م ــح أو منتخ مبرتش
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ــات، ــق بنظــام االنتخاب ــون العضــوي املتعل القان
ــة  ــحي جبه ــة مرتش ــىل قامئ ــتوري، وع ــس الدس ــالن املجل ــىل إع ــالع ع ــد االط ــه بع ــارا أن -  واعتب
ــني أن املرتشــح املؤهــل  ــاله، تب ــن أع ــر، املذكوري ــة الجزائ ــرة االنتخابي ــوى االشــرتاكية بالدائ الق

ــو محمــد. الســتخالف النائــب املســتقيل هــو نبـ
يقرر ما يأيت:

ــتقالة،  ــبب االس ــده بس ــغور مقع ــد ش ــى بع ــايش مصطف ــب بوش ــتخلف النائ ــادة األوىل: يس امل
باملرتشــح نبـــو محمــد.

املــادة 2: تبلــغ نســخة مــن هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر الدولــة 
وزيــر الداخليــة والجامعــات املحليــة.

املادة 3: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
ــام 1435  ــة ع ــخ 29 جــامدى الثاني ــدة بتاري ــس الدســتوري يف جلســته املنعق ــداول املجل ــذا ت به

ــنة 2014. ــل س ــق 29 أبري املواف
رئيس املجلس الدستوري

مراد مدليس  
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قـرار رقم 111 /ق.م د/ 14 مؤرخ يف 5 شعبان عام 1435 املوافق 3 يونيو سنة 2014، يتعلق 
باستخالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني.

 إن املجلس الدستوري، 
-بناء عىل الدستور، ال سيام املواد 105 و112 و163 (الفقرة 2) منه، 

-ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012 واملتعلــق بنظــام االنتخابــات، ال ســيام املــواد 88 و102 و103 منــه، 

-ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 02-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012، الــذي يحــدد حــاالت التنــايف مــع العهــدة الربملانيــة، ال ســيام املــادة 3 منــه،

-ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
ــيام  ــة، ال س ــس املنتخب ــرأة يف املجال ــل امل ــوظ متثي ــيع حظ ــات توس ــدد كيفي ــذي يح 2012، ال

املــادة 6 منــه، 
-ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 24 جــامدى األوىل عــام 1433 املوافــق 16 أبريــل ســنة 2012، املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري، 
-ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 154-14 املــؤرخ يف 5 رجــب عــام 1435 املوافــق 5 مايــو ســنة 

2014 واملتضمــن تعيــني أعضــاء الحكومــة،
-ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/12 املــؤرخ يف 24 جــامدى الثانيــة عــام 1433 

املوافــق 15 مايــو ســنة 2012 واملتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي، 
-وبعــد االطــالع عــىل رســالة رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي رقــم أخ/أر/78/2014 املؤرخــة يف 
25 مايــو ســنة 2014 واملســجلة باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 26 مايــو ســنة 
ــد الســالم بوشــوارب  ــب عب ــد النائ ــح بشــغور مقع ــة الترصي ــم 05، واملتضمن 2014، تحــت رق
ــر، بســبب  ــة الجزائ ــرة االنتخابي ــي الدميقراطــي الدائ املنتخــب يف قامئــة حــزب التجمــع الوطن
ــم 12-01  ــوي رق ــون العض ــن القان ــامدة 103 م ــا لل ــة، طبق ــو يف الحكوم ــة عض ــه وظيف قبول

ــور أعــاله، ــر ســنة 2012 و املذك ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ــر ع املــؤرخ يف 18 صف
ــو ســنة 2012،  ــوم 10 ماي ــي جــرت ي ــة الت ــات الترشيعي ــم املرتشــحني لالنتخاب ــاء عــىل قوائ -وبن
ــلة  ــة، املرس ــرة انتخابي ــن كل دائ ــة ع ــات املحلي ــة والجامع ــرف وزارة الداخلي ــن ط ــدة م املع
ــس  ــة للمجل ــة العام ــجلة باألمان ــم 3083/12 واملس ــت رق ــنة 2012، تح ــل س ــخ 26 أبري بتاري

ــم 39 ، ــت رق ــنة 2012، تح ــل س ــخ 26 أبري ــتوري بتاري الدس
- و بعد االستامع إىل العضو املقرر،   

- و بعد املداولة ، 
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-إعتبــارا أن املــادة 105 مــن الدســتور تنــص عــىل أن مهمــة النائــب وعضــو مجلــس األمــة وطنيــة، 
قابلــة للتجديــد، و ال ميكــن الجمــع بينهــام وبــني مهــام أو وظائــف أخــرى، و أن املــادة 3 مــن 
القانــون العضــوي رقــم 02-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 2012 و 
املذكــور أعــاله، تنــص يف مطّتهــا األوىل عــىل أن العهــدة الربملانيــة تتنــاىف مــع وظيفــة عضــو يف 

الحكومــة،
-واعتبــارا أنــه مبقتــىض أحــكام املــادة 102 مــن القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر 
ــغور  ــد ش ــب بع ــتخلف النائ ــاله، يس ــور أع ــنة 2012 و املذك ــر س ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ع
ــد املرتشــح  ــارشة بع ــب مب ــة، باملرتشــح املرت ــة عضــو يف الحكوم ــه وظيف ــده بســبب قبول مقع

األخــري املنتخــب يف القامئــة االنتخابيــة الــذي يخلفــه خــالل الفــرتة النيابيــة املتبقيــة، 
-واعتبــارا أنــه مبقتــىض أحــكام املــادة 6 مــن القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر 
ــب  ــح أو املنتخ ــتخلف املرتش ــاله، يس ــور أع ــنة 2012 و املذك ــر س ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ع
ــا يف  ــوص عليه ــتخالف املنص ــاالت االس ــع ح ــس يف جمي ــس الجن ــن نف ــب م ــح أو منتخ مبرتش

ــات،  ــق بنظــام االنتخاب ــون العضــوي املتعل القان
ــه بعــد االطــالع عــىل إعــالن املجلــس الدســتوري وعــىل املرســوم الرئــايس املتضمــن  ــارا أن -واعتب
ــي  ــي الدميقراط ــع الوطن ــزب التجم ــحي ح ــة مرتش ــىل قامئ ــذا ع ــة وك ــاء الحكوم ــني أعض تعي
ــن أعــاله، تبــني أن املرتشــح املؤهــل الســتخالف النائــب  ــر، املذكوري ــة الجزائ ــرة االنتخابي بالدائ

ــم. ــد الكري ــي عب ــل وظيفــة عضــو يف الحكومــة هــو مهن ــذي قب ــد الســالم بوشــوارب ال عب
يقرر ما يأيت :

ــه  ــبب قبول ــده بس ــغور مقع ــد ش ــالم بع ــد الس ــوارب عب ــب بوش ــتخلف النائ ــادة األوىل : يس امل
ــم.  ــد الكري ــي عب ــح مهن ــة باملرتش ــة عضــو يف الحكوم وظيف

املــادة 2: تبلــغ نســخة مــن هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر الدولــة 
وزيــر الداخليــة والجامعــات املحليــة.

املادة 3: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 
ــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 5شــعبان عــام 1435 املوافـــق 3  بهــذا ت

ــو ســنة 2014. يوني

رئيس املجلس الدستوري
مراد مدليس  
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قرار رقم 112/ ق. م د/14 مؤرخ يف 5 شعبـان عـام 1435 املوافـق 3 يونيو سنة 2014، يتعلق 
باستخالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني.

إن املجلس الدستوري،
- بناء عىل الدستور، السيام املواد 105 و112 و163 (الفقرة 2) منه،

- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012 واملتعلــق بنظــام االنتخابــات، الســيام املــواد 88 و102 و103 منــه،

- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 02-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012، الــذي يحــدد حــاالت التنــايف مــع العهــدة الربملانيــة، الســيام املــادة 3 منــه،

- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012، الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام املــادة 

6 منــه،
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 24 جــامدى األوىل عــام 1433 املوافــق 16 أبريــل ســنة 2012، املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري،
- ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 154-14 املــؤرخ يف 5 رجــب عــام 1435 املوافــق 5 مايــو ســنة 

2014 واملتضمــن تعيــني أعضــاء الحكومــة،
- ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/12 املــؤرخ يف 24 جــامدى الثانيــة عــام 1433 

املوافــق 15 مايــو ســنة 2012 واملتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطني،
- وبعــد االطــالع عــىل رســالة رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي رقــم أخ/أر/79/2014 املؤرخــة يف 
25 مايــو ســنة 2014 واملســجلة باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 26 مايــو ســنة 
2014، تحــت رقــم 06، واملتضمنــة الترصيــح بشــغور مقعــد النائــب خليــل ماحــي املنتخــب يف 
قامئــة حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي الدائــرة االنتخابيــة وهــران، بســبب قبولــه وظيفــة عضــو 
يف الحكومــة، طبقــا للــامدة 103 مــن القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 

1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 2012 و املذكــور أعــاله،
ــو ســنة 2012،  ــوم 10 ماي ــة التــي جــرت ي ــات الترشيعي ــم املرتشــحني لالنتخاب ــاء عــىل قوائ - وبن
ــلة  ــة، املرس ــرة انتخابي ــن كّل دائ ــة ع ــات املحلي ــة والجامع ــرف وزارة الداخلي ــن ط ــّدة م املع
ــس  ــة للمجل ــة العام ــجلة باألمان ــم 3083/12 واملس ــت رق ــنة 2012 تح ــل س ــخ 26 أبري بتاري

ــم 39. ــت رق ــنة 2012 تح ــل س ــخ 26 أبري ــتوري بتاري الدس
وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

وبعد املداولة،
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- اعتبــاراً أن املــادة 105 مــن الدســتور تنــص عــىل أن مهمــة النائــب وعضــو مجلــس األمــة وطنيــة، 
ــن  ــادة 3 م ــرى، وأن امل ــف أخ ــام أو وظائ ــني مه ــا وب ــع بينه ــن الجم ــد، وال ميك ــة للتجدي قابل
ــنة  و  ــر س ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ــر ع ــؤرخ يف 18 صف ــم 02-12 امل ــوي رق ــون العض القان
2012املذكــور أعــاله، تنــص يف مطتهــا األوىل عــىل أن العهــدة الربملانيــة تتنــاىف مــع وظيفــة عضــو 

يف الحكومــة، 
ــؤرخ يف 18  ــم -12 01 امل ــون العضــوي رق ــن القان ــادة 102 م ــىض أحــكام امل ــه مبقت ــاراً أن - واعتب
صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 2012 و املذكــور أعــاله، يســتخلف النائــب بعــد شــغور 
ــد املرتشــح  ــارشة بع ــب مب ــة، باملرتشــح املرت ــة عضــو يف الحكوم ــه وظيف ــده بســبب قبول مقع

األخــري املنتخــب يف القامئــة االنتخابيــة، الــذي يخلفــه خــالل الفــرتة النيابيــة املتبقيــة، 
- واعتبــارا أنــه مبقتــىض أحــكام املــادة 6 مــن القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر 
عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 201203 و املذكــور أعــاله، يســتخلف املرتشــح أو املنتخــب 
ــا يف  ــوص عليه ــتخالف املنص ــاالت االس ــع ح ــس، يف جمي ــس الجن ــن نف ــب م ــح أو منتخ مبرتش

القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات،         
- واعتبــارا أنــه بعــد اإلطــالع عــىل إعــالن املجلــس الدســتوري وعــىل املرســوم الرئــايس املتضمــن 
تعيــني أعضــاء الحكومــة وكــذا عــىل قامئــة مرتشــحي حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي بالدائــرة 
االنتخابيــة وهــران، املذكوريــن أعــاله، تبــني أن املرتشــح املؤهــل الســتخالف النائــب خليــل ماحي 

الــذي قبــل وظيفــة عضــو يف الحكومــة هــو عريــف عبــد الحليــم.        
يقـرر مـا يـأيت:

املــادة األوىل : يســتخلف النائــب خليــل ماحــي بعــد شــغور مقعــده بســبب قبولــه وظيفــة عضــو 
يف الحكومــة باملرتشــح عريــف عبــد الحليــم. 

املـــادة 2 : تبلّــغ نســخة مــن هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر الدولــة 
وزيــر الداخليــة والجامعــات املحليــة.

املـادة 3: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
ــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 5 شــعبان عــام 1435 املوافــق 3  بهــذا ت

ــو ســنة 2014. يوني
رئيس املجلس الدستوري

مراد مدليس  
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سنة 2015
قرار رقم 01/ ق. م د/15 مؤرخ يف 13 شعبـان عـام 1436 املوافـق أول يونيـو سنــة 2015، 

يتعلــق باستخــالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني.
إن املجلس الدستوري،

- بناء عىل الدستور، السيام املواد 105 و112 و163 (الفقرة 2) منه،
- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 

2012 واملتعلــق بنظــام االنتخابــات، الســيام املــواد 88 و102 و103 منــه،
- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 02-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 

2012، الــذي يحــدد حــاالت التنــايف مــع العهــدة الربملانيــة، الســيام املــادة 3 منــه،
- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012، الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام املــادة 

6 منــه،
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 24 جــامدى األوىل عــام 1433 املوافــق 16 أبريــل ســنة 2012، املحــدد 

لقواعــد عمــل املجلس الدســتوري،
- ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 125-15 املــؤرخ يف 25 رجــب عــام 1436 املوافــق 14 مايــو ســنة 

2015 واملتضمــن تعيــني أعضــاء الحكومة،
- ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/12 املــؤرخ يف 24 جــامدى الثانيــة عــام 1433 

املوافــق 15 مايــو ســنة 2012 واملتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطني،
ــع األول عــام 1435  ــم 01/ ق. م د/14 املــؤرخ يف 5 ربي ــس الدســتوري رق ــرار املجل - ومبقتــىض ق

املوافــق 7 ينايــر ســنة 2014، واملتعلــق باستخــــالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي،
- وبعــد االطــالع عــىل رســالة رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي رقــم أخ/أر/68/2015 املؤرخــة يف 
21 مايــو ســنة 2015 واملســجلة باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 23 مايــو ســنة 
2015، تحــت رقــم 01، واملتضمنــة الترصيــح بشــغور مقعــد النائــب خــــاوة الطاهــر املنتخب يف 
قامئــة حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي الدائــرة االنتخابيــة باتنــة، بســبب قبولــه وظيفــة عضــو يف 

الحكومــة، طبقــا للــامدة 103 مــن القانــون العضــوي رقــم 01-12 املذكــور أعــاله،
ــو ســنة 2012،  ــوم 10 ماي ــة التــي جــرت ي ــات الترشيعي ــم املرتشــحني لالنتخاب ــاء عــىل قوائ - وبن
املعــّدة مــن طــرف وزارة الداخليــة والجامعــات املحليــة عــن كّل دائــرة انتخابيــة، املرســلة بتاريــخ 
ــتوري  ــس الدس ــة للمجل ــة العام ــجلة باألمان ــم 3083/12 واملس ــت رق ــنة 2012 تح ــل س 26 أبري

بتاريــخ 26 أبريــل ســنة 2012 تحــت رقــم 39.
وبعد االستامع إىل العضو املقرر،
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وبعد املداولة،
- اعتبــاراً أن املــادة 105 مــن الدســتور تنــص عــىل أن مهمــة النائــب وعضــو مجلــس األمــة وطنيــة، 
ــام أو وظائــف أخــرى، وأن املــادة 3 مــن  ــني مه ــد، وال ميكــن الجمــع بينهــام وب ــة للتجدي قابل
القانــون العضــوي رقــم 02-12 املذكــور أعــاله، تنــص يف مطتهــا األوىل عــىل أن العهــدة الربملانيــة 

تتنــاىف مــع وظيفــة عضــو يف الحكومــة، 
ــه مبقتــىض أحــكام املــادة 102 مــن القانــون العضــوي رقــم 01-12 املذكــور أعــاله،  ــاراً أن - واعتب
ــه وظيفــة عضــو يف الحكومــة، باملرتشــح  يســتخلف النائــب بعــد شــغور مقعــده بســبب قبول
ــالل  ــه خ ــذي يخلف ــة، ال ــة االنتخابي ــب يف القامئ ــري املنتخ ــح األخ ــد املرتش ــارشة بع ــب مب املرت

ــة،  ــة املتبقي الفــرتة النيابي
ــاله،  ــور أع ــم 03-12 املذك ــوي رق ــون العض ــن القان ــادة 6 م ــكام امل ــىض أح ــه مبقت ــارا أن - واعتب
ــاالت  ــع ح ــس، يف جمي ــس الجن ــن نف ــب م ــح أو منتخ ــب مبرتش ــح أو املنتخ ــتخلف املرتش يس

ــات، ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــا يف القان ــوص عليه ــتخالف املنص االس
ــة  ــرة االنتخابي ــي يف الدائ ــر الوطن ــة التحري ــه بعــد االطــالع عــىل قامئــة حــزب جبه ــارا أن - واعتب
باتنــة، تبيّـــن أن املرتــب مبــارشة بعــد آخــر منتخــب يف القامئــة هــو بوهنــاف يزيــد، غــري أن هذا 
ــا بســبب انتخابــه عضــوا يف املجلــس الدســتوري مبوجــب قــرار  األخــري كان قــد اســتخلف نائب
املجلــس الدســتوري رقــم 01/ ق. م د/14 املــؤرخ يف 5 ربيــع األول عــام 1435 املوافــق 7 ينايــر 
ســنة 2014. وعليــه، يصبــح املتـــرشح الــذي يليــه يف القامئــة، مؤهــال قانونــا الســتخالف النائــب 

الــذي شــغر مقعــده بســبب قبولــه وظيفــة عضــو يف الحكومــة،         
- واعتبــارا أنــه بعــد االطــالع عــىل املرســوم الرئــايس املتضمــن تعيــني أعضــاء الحكومة، وعــىل إعالن 
وقــرار املجلــس الدســتوري، وكــذا عــىل قامئــة مرتشــحي حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي بالدائــرة 
االنتخابيــة باتنــة، املذكوريــن أعــاله، تبيــّــن أن املرتشــح املؤهــل قانونــا الســتخالف النائــب خــاوه 

الطاهــر الــذي قبـــل وظيفــة عضــو يف الحكومــة هــو متاقولــت مصطفى.           
يقـرر مـا يـأيت:

املــادة األوىل: يســتخلف النائــب خــاوه الطاهــر بعــد شــغور مقعــده بســبب قبولــه وظيفــة عضــو 
يف الحكومــة باملرتشــح متاقولــت مصطفــى. 

املـــادة 2: تبلّــغ نســخة مــن هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر الداخلية 
ــات املحلية. والجامع

املـادة 3: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 13 شــعبان عــام 1436 املوافــق أول 

يونيــو ســنة 2015.
رئيس املجلس الدستوري

مراد مدليس  
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قرار رقم 02/ ق.م د/15 مؤرخ يف أول ذي الحجة عام 1436 املوافق 15 سبتمرب سنة 2015 
يتعلق باستخالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني

 إن املجلس الدستوري،
-    بناء عىل الدستور، السيام املواد 105 و112 و163 (الفقرة 2) منه،

-    ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 12 – 01 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر 
ســنة 2012 و املتعلــق بنظــام االنتخابــات، ال ســيام املــواد 88 و102 و103 منــه،

-    ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 12 – 03 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر 
ســنة 2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، ال ســيام 

املــادة 6 منــه،
-   ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 24 جــامدى األوىل عــام 1433 املوافــق 16 أبريــل ســنة 2012، الــذي 

يحــدد قواعــد عمــل املجلس الدســتوري،
ــة عــام  -    ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م.د/12 املــؤرخ يف 24 جــامدى الثاني
ــعبي  ــس الش ــاء املجل ــاب أعض ــج انتخ ــن نتائ ــنة 2012 و املتضم ــو س ــق 15 ماي 1433 املواف

ــي، الوطن
-    وبعــد االطــالع عــىل رســالة رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي رقــم أخ/أر/128/2015 املؤرخــة 
يف 07 ســبتمرب ســنة 2015 واملســجلة باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 08 ســبتمرب 
ــر  ــدودة أبوبك ــب قـ ــد النائ ــغور مقع ــح بش ــة الترصي ــم 02، واملتضمن ــت رق ــنة 2015 تح س
ــتقالة،  ــبب االس ــواط، بس ــة األغ ــرة االنتخابي ــرضاء الدائ ــر الخ ــل الجزائ ــة تكت ــب يف قامئ املنتخ

طبقــا للــامدة 103 مــن القانــون العضــوي رقــم 01-12 املذكــور أعــاله،
-    وبعــد اإلطــالع عــىل قوائــم املرتشــحني لالنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت يــوم 10 مايــو ســنة 
2012، املعــّدة مــن طــرف وزارة الداخليــة والجامعــات املحليــة عــن كل دائــرة انتخابية، املرســلة 
ــس  ــة للمجل ــة العام ــجلة باألمان ــم 3083/12 واملس ــت رق ــنة 2012 تح ــل س ــخ 26 أبري بتاري

الدســتوري بتاريــخ 26 أبريــل ســنة 2012 تحــت رقــم 39،
وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

وبعد املداولة،
ــون العضــوي رقــم 01-12 املذكــور أعــاله،  ــه مبقتــىض أحــكام املــادة 102 مــن القان ــارا أن -  اعتب
ــد  ــارشة بع ــب مب ــح املرت ــتقالة، باملرتش ــبب االس ــده بس ــغور مقع ــد ش ــب بع ــتخلف النائ يس
ــة، ــة املتبقي ــرتة النيابي ــالل الف ــه خ ــذي يخلف ــة ال ــة االنتخابي ــب يف القامئ ــري املنتخ ــح األخ املرتش

-   واعتبــارا أنــه مبقتــىض أحــكام املــادة 6 مــن القانــون العضــوي رقــم 12 – 03 املذكــور أعــاله، 
ــاالت  ــع ح ــس يف جمي ــس الجن ــن نف ــب م ــح أو منتخ ــب مبرتش ــح أو املنتخ ــتخلف املرتش يس
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ــات، ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــا يف القان ــوص عليه ــتخالف املنص االس
ــل  ــة مرتشــحي تكت ــىل قامئ ــس الدســتوري، وع ــالن املجل ــىل إع ــد االطــالع ع ــه بع ــارا أن -   واعتب
ــني أن املرتشــح املؤهــل  ــاله، تب ــن أع ــواط، املذكوري ــة األغ ــرة االنتخابي ــر الخــرضاء بالدائ الجزائ

ــب املســتقيل هــو عاجــب مســعود. الســتخالف النائ
        يقرر ما يأيت:

املــادة األوىل: يســتخلف النائــب قــدودة أبــو بكــر بعــد شــغور مقعده بســبب االســتقالة، باملرتشــح 
عاجب مســعود.

املــادة 2: تبلــغ نســخة مــن هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر الداخليــة 
ــات املحلية. والجامع

املادة 3: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ أول ذي الحجــة عــام 1436 املوافــق 

15 ســبتمرب ســنة 2015
رئيس املجلس الدستوري

مراد مدليس  



515

سنة 2016

سنة 2016
قـرار رقم 11 /ق.م د/ 16 مؤرخ يف 23 جامدى األوىل عام 1437 املوافق 3 مارس سنة 2016 

يتعلق باستخالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني
إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل الدستور، ال سيام املواد 105، 112 و163 (الفقرة 2) منه، 
- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 

2012 املتعلــق بنظــام االنتخابــات، ال ســيام املــواد 88 و102 و103 منــه، 
- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 02-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012، يحــدد حــاالت التنــايف مــع العهــدة الربملانيــة، ال ســيام املــواد 2و 3و 7و 8 و 11و 12 منــه، 
- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة ال ســيام املــادة 

6 منــه، 
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 24 جــامدى األوىل عــام 1433 املوافــق 16 أبريــل ســنة 2012، الــذي 

يحــدد قواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، 
- ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/12 املــؤرخ يف 24 جــامدى الثانيــة عــام 1433 

املوافــق 15 مايــو ســنة 2012 و املتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي، 
ــم أخ/أر/28/2016 املؤرخــة  ــي رق ــس الشــعبي الوطن ــس املجل ــد اإلطــالع عــىل رســالة رئي - وبع
يف أول مــارس ســنة 2016 واملســجلة باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ أول مــارس 
ســنة 2016، تحــت رقــم 02، واملتضمنــة الترصيــح بشــغور مقعــد النائــب رشيف ميلــود املنتخــب 
يف قامئــة حــزب التجمــع الوطنــي الدميقراطــي الدائــرة االنتخابيــة معسكــــر، بســبب اإلســتقالة ، 
- وبعــد اإلطــالع عــىل قوائــم املرتشــحني لالنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت يــوم 10مايــو ســنة 
2012، املعــّدة مــن طــرف وزارة الداخليــة والجامعــات املحليــة عــن كل دائــرة انتخابية، املرســلة 
ــس  ــة للمجل ــة العام ــجلة باألمان ــم 3083/12 واملس ــت رق ــنة 2012، تح ــل س ــخ 26 أبري بتاري

الدســتوري بتاريــخ 26 أبريــل ســنة 2012، تحــت رقــم 39 ،
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر،   

- وبعد املداولة، 
- اعتبــارا أنــه مبقتــىض أحــكام املادتــني 102 و103 مــن القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 
ــات، يســتخلف  ــق بنظــام االنتخاب ــر ســنة 2012 واملتعل ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ــر ع 18 صف
النائــب بعــد شــغور مقعــده بســبب اإلســتقالة، باملرتشــح املرتــب مبــارشة بعــد املرتشــح األخــري 
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املنتخــب يف القامئــة االنتخابيــة الــذي يخلفــه خــالل الفــرتة النيابيــة املتبقيــة، 
- إعتبــارا أنــه مبقتــىض أحــكام املــادة 2 مــن القانــون العضــوي رقــم 12 - 02 املــؤرخ يف 18 صفــر 
عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 2012،  يحــدد مفهــوم حــاالت التنــايف مــع العهــدة الربملانيــة   
يف الجمــع بــني العضويــة يف الربملــان وعهــدة انتخابيــة أخــرى أو بينهــا و بــني املهــام أو الوظائــف 

أو األنشــطة   املحــددة يف مــواد القانــون العضــوي، املذكــور أعــاله،
- واعتبــارا أنــه مبقتــىض أحــكام املــادة 6 مــن القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر 
ــب  ــح أو املنتخ ــتخلف املرتش ــاله، يس ــور أع ــنة 2012 واملذك ــر س ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ع
ــا يف  ــوص عليه ــتخالف املنص ــاالت االس ــع ح ــس يف جمي ــس الجن ــن نف ــب م ــح أو منتخ مبرتش

ــات،  ــام االنتخاب ــق بنظ ــون العضــوي املتعل القان
- واعتبــارا أنــه بعــد اإلطــالع عــىل إعــالن املجلــس الدســتوري وعــىل قامئــة مرتشــحي حــزب التجمع 
الوطنــي الدميقراطــي بالدائــرة االنتخابيــة معســكر، املذكوريــن أعــاله، تبــني أن املرتشــح املؤهــل 

الســتخالف النائــب املســتقيل رشيف ميلــود هــو جليــد قــادة. 
يقرر ما يأيت :

ــود بعــد شــغور مقعــده بســبب اإلســتقالة باملرتشــح  املــادة األوىل : يســتخلف النائــب رشيف ميل
قـادة.   جليـد 

املــادة 2: تبلــغ نســخة مــن هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر الداخليــة 
ــات املحلية. والجامع

املادة 3: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 
ــام 1437  ــامدى األوىل ع ــخ 23 ج ــدة بتاري ــته املنعق ــتوري يف جلس ــس الدس ــداول املجل ــذا ت به

ــارس ســنة 2016.        ــق 03   مــ املواف
رئيس املجلس الدستوري

مراد مدليس  
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قرار رقم 12/ ق.م د/16 مؤرخ يف 14 جامدى الثانية عام 1437 املوافق 23 مارس سنة 2016 
يتعلق باستخالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني

إن املجلس الدستوري،
- بناء عىل الدستور، السيام املواد 122 و129 182 (الفقرة 2) منه،

ــر  ــون العضــوي رقــم 12 – 01 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 يناي - ومبقتــىض القان
ــه، ــواد 88 و102 و103 من ــات، ال ســيام امل ــق بنظــام االنتخاب ســنة 2012 و املتعل

ــر  ــون العضــوي رقــم 12 – 03 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 يناي - ومبقتــىض القان
ســنة 2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، ال ســيام 

املــادة 6 منــه،
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 24 جــامدى األوىل عــام 1433 املوافــق 16 أبريــل ســنة 2012، الــذي 

يحــدد قواعــد عمــل املجلــس الدســتوري،
- ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م.د/12 املــؤرخ يف 24 جــامدى الثانيــة عــام 1433 

املوافــق 15 مايــو ســنة 2012 و املتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي،
 - وبعــد االطــالع عــىل رســالة رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي رقــم أخ/أر/34/2016 املؤرخــة يف 
17 مــارس ســنة 2016 واملســجلة باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 17 مــارس ســنة 
ــد النــارص  ــن أمهــاين عب ــة الترصيــح بشــغور مقعــد النائــب ب 2016 تحــت رقــم 03، واملتضمن

املنتخــب يف قامئــة تكتــل الجزائــر الخــرضاء الدائــرة االنتخابيــة املســيلة، بســبب االســتقالة، 
 - وبعــد اإلطــالع عــىل قوائــم املرتشــحني لالنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت يــوم 10 مايــو ســنة 
2012، املعــّدة مــن طــرف وزارة الداخليــة والجامعــات املحليــة عــن كل دائــرة انتخابية، املرســلة 
ــس  ــة للمجل ــة العام ــجلة باألمان ــم 3083/12 واملس ــت رق ــنة 2012 تح ــل س ــخ 26 أبري بتاري

الدســتوري بتاريــخ 26 أبريــل ســنة 2012 تحــت رقــم 39،
 وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

 وبعد املداولة،
ــم 01-12 املــؤرخ  ــون العضــوي رق ــني 102 و103 مــن القان ــه مبقتــىض أحــكام املادت ــارا أن  - اعتب
يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 2012 واملتعلــق بنظــام االنتخابــات، يســتخلف 
النائــب بعــد شــغور مقعــده بســبب االســتقالة، باملرتشــح املرتــب مبــارشة بعــد املرتشــح األخــري 

املنتخــب يف القامئــة االنتخابيــة الــذي يعوضــه خــالل الفــرتة النيابيــة املتبقيــة،
- واعتبــارا أنــه مبقتــىض أحــكام املــادة 6 مــن القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر 
ــب  ــح أو املنتخ ــتخلف املرتش ــاله، يس ــور أع ــنة 2012 واملذك ــر س ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ع
ــا يف  ــوص عليه ــتخالف املنص ــاالت االس ــع ح ــس يف جمي ــس الجن ــن نف ــب م ــح أو منتخ مبرتش
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ــات، ــام االنتخاب ــق بنظ ــون العضــوي املتعل القان
ــل  ــحي تكت ــة مرتش ــىل قامئ ــتوري، وع ــس الدس ــالن املجل ــىل إع ــالع ع ــد االط ــه بع ــارا أن  - واعتب
ــل  ــح املؤه ــني أن املرتش ــاله، تب ــن أع ــيلة، املذكوري ــة املس ــرة االنتخابي ــرضاء بالدائ ــر الخ الجزائ

ــعيد. ــاوي الس ــو جن ــتقيل ه ــب املس ــتخالف النائ الس
يقرر ما يأيت:

املــادة األوىل: يســتخلف النائــب بــن أمهــاين عبــد النــارص بعــد شــغور مقعــده بســبب االســتقالة، 
باملرتشــح جنــاوي الســعيد.

املــادة 2: تبلــغ نســخة مــن هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر الداخليــة 
ــات املحلية. والجامع

املادة 3: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
ــام 1437  ــة ع ــخ 14 جــامدى الثاني ــدة بتاري ــس الدســتوري يف جلســته املنعق ــداول املجل ــذا ت به

ــنة 2016 ــارس س ــق 23 م املواف
رئيس املجلس الدستوري

مراد مدليس  
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قرار رقم 13/ ق. م د/16 مؤرخ يف 17 رمضان عـام 1437 املوافـق 22 يونيو سنــة 2016، 
يتعلــق باستخــالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني.

إن املجلس الدستوري،
- بناء عىل الدستور، السيام املواد 122 و129 و182 (الفقرة 2) منه،

- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012 واملتعلــق بنظــام االنتخابــات، الســيام املــواد 88 و102 و103 منــه،

- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 02-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012، الــذي يحــدد حــاالت التنــايف مــع العهــدة الربملانيــة، الســيام املــادة 3 منــه،

- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012، الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام املــادة 

6 منــه،
ــنة 2016،  ــل س ــق 06 أبري ــام 1437 املواف ــة ع ــامدى الثاني ــؤرخ يف 28 ج ــام امل ــىض النظ - ومبقت

ــتوري، ــس الدس ــل املجل ــد عم ــدد لقواع املح
- ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 125-15 املــؤرخ يف 25 رجــب عــام 1436 املوافــق 14 مايــو ســنة 

2015 واملتضمــن تعيــني أعضــاء الحكومــة، املعدل،
- ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/12 املــؤرخ يف 24 جــامدى الثانيــة عــام 1433 

املوافــق 15 مايــو ســنة 2012 واملتضمــن نتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطني،
ــام  ــؤرخ يف 3 رجــب ع ــم 04/ ق. م د/12 امل ــس الدســتوري رق ــرار املجل ــد االطــالع عــىل ق - وبع
ــت يف  ــات التصوي ــق باالعــرتاض عــىل صحــة عملي ــو ســنة 2012 واملتعل ــق 24 ماي 1433 املواف
ــدة، ــة البلي ــرة االنتخابي ــو ســنة 2012 بالدائ ــخ 10 ماي ــي جــرت بتاري ــة الت ــات الترشيعي االنتخاب

- وبعــد االطــالع عــىل رســالة رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي رقــم أخ/أر/ 74 /2016 املؤرخــة يف 
15 يونيــو ســنة 2016 واملســجلة باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 16 يونيــو ســنة 
2016، تحــت رقــم 04، واملتضمنــة الترصيــح بشــغور مقعــد النائــب الداليــة غنيــة املنتخبــة يف 
قامئــة حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي، الدائــرة االنتخابيــة البليــدة، بســبب قبولهــا وظيفــة عضــو 

يف الحكومــة، 
ــو ســنة 2012،  ــوم 10 ماي ــة التــي جــرت ي ــات الترشيعي ــم املرتشــحني لالنتخاب ــاء عــىل قوائ - وبن
ــلة  ــة، املرس ــرة انتخابي ــن كّل دائ ــة ع ــات املحلي ــة والجامع ــرف وزارة الداخلي ــن ط ــّدة م املع
ــس  ــة للمجل ــة العام ــجلة باألمان ــم 3083/12 واملس ــت رق ــنة 2012 تح ــل س ــخ 26 أبري بتاري

ــم 39. ــت رق ــنة 2012 تح ــل س ــخ 26 أبري ــتوري بتاري الدس
وبعد االستامع إىل العضو املقرر،
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وبعد املداولة،
- اعتبــاراً أن املــادة 122 مــن الدســتور تنــص عــىل أن مهمــة النائــب وعضــو مجلــس األمــة وطنيــة، 
ــن  ــادة 3 م ــرى، وأن امل ــف أخ ــام أو وظائ ــني مه ــا وب ــع بينه ــن الجم ــد، وال ميك ــة للتجدي قابل
القانــون العضــوي رقــم 02-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 2012 و 
املذكــور أعــاله، تنــص يف مطتهــا األوىل عــىل أن العهــدة الربملانيــة تتنــاىف مــع وظيفــة عضــو يف 

الحكومــة، 
- واعتبــاراً أنــه مبقتــىض أحــكام املــادة 102 مــن القانــون العضــوي رقــم 01-12 املــؤرخ يف 18 صفــر 
ــغور  ــد ش ــب بع ــتخلف النائ ــاله، يس ــور أع ــنة 2012 و املذك ــر س ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ع
ــد املرتشــح  ــارشة بع ــب مب ــة، باملرتشــح املرت ــة عضــو يف الحكوم ــه وظيف ــده بســبب قبول مقع

األخــري املنتخــب يف القامئــة االنتخابيــة، الــذي يخلفــه خــالل الفــرتة النيابيــة املتبقيــة، 
- واعتبــارا أنــه مبقتــىض أحــكام املــادة 6 مــن القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر 
ــب  ــح أو املنتخ ــتخلف املرتش ــاله، يس ــور أع ــنة 2012 و املذك ــر س ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ع
ــا يف  ــوص عليه ــتخالف املنص ــاالت االس ــع ح ــس، يف جمي ــس الجن ــن نف ــب م ــح أو منتخ مبرتش

ــات، ــق بنظــام االنتخاب ــون العضــوي املتعل القان
 - واعتبــارا أنــه بعــد االطــالع عــىل املرســوم الرئــايس رقــم 125-15 املــؤرخ يف 25 رجــب عــام 1436 
ــذا عــىل إعــالن  ــة، املعــدل وك ــني أعضــاء الحكوم ــو ســنة 2015 و املتضمــن تعي ــق 14 ماي املواف
وقــرار املجلــس الدســتوري، وقامئــة مرتشــحي حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي بالدائــرة االنتخابيــة 
البليــدة، املذكوريــن أعــاله، تبيــّــن أن املرتشــحة املؤهلــة قانونــا الســتخالف النائــب الداليــة غنيــة 

التــي قبـــلت وظيفــة عضــو يف الحكومــة هــي ســحامدي رشيفــة.
يقـرر مـا يـأيت:

ــة  ــا وظيف ــا بســبب قبوله ــد شــغور مقعده ــة، بع ــة غني ــب الدالي ــادة األوىل: تســتخلف النائ امل
ــة.  ــحامدي رشيف ــحة س ــة باملرتش ــو يف الحكوم عض

املـــادة 2: تبلّــغ نســخة مــن هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر الداخلية 
ــات املحلية. والجامع

املـادة 3: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 17 رمضــان عــام 1437 املوافــق 22 

يونيــو ســنة 2016.
رئيس املجلس الدستوري

مراد مدليس  
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سنة 2017
قرار رقم 21/ ق. م د/17 مؤرخ يف 13 رمضان عـام 1438 املوافـق 08 يونيو سنة 2017، يتعلــق 

باستخــالف نواب يف املجلس الشعبي الوطني.
إن املجلس الدستوري،

- بناء عىل الدستور، السيام املواد 122و129و182 (الفقرة 2) منه،
- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 02-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 

2012، الــذي يحــدد حــاالت التنــايف مــع العهــدة الربملانيــة، الســيام املادتــان 3 و10 منــه،
- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012، الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام املــادة 

6 منــه،
ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت

ــه، ــواد 89و105و106 من ــيام امل ــات، الس ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2016 واملتعل ــت س غش
ــنة 2016،  ــل س ــق 06 أبري ــام 1437 املواف ــة ع ــامدى الثاني ــؤرخ يف 28 ج ــام امل ــىض النظ - ومبقت

ــتوري، ــس الدس ــل املجل ــد عم ــدد لقواع املح
- ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/17 املــؤرخ يف 21شــعبان عــام 1438 املوافــق 
18 مايــو ســنة 2017، واملتضمــن النتائــج النهائيــة النتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي 

الــذي جــرى يــوم 7 شــعبان عــام 1438 املوافــق 4 مايــو ســنة 2017،
- ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم -17 180 املــؤرخ يف 28 شــعبان عــام 1438 املوافــق 25 مايــو 

ســنة 2017 واملتضمــن تعيــني أعضــاء الحكومــة،
- وبنــاء عــىل الترصيــح بشــغور مقاعــد نــواب بســبب قبولهــم وظيفــة عضــو يف الحكومــة، املرســل 
ــم أخ/ ــو ســنة 2017، تحــت رق ــخ 06 يوني ــي بتاري ــس الشــعبي الوطن ــس املجل ــل رئي ــن قب م

ــو ســنة 2017،  ــخ 06 يوني ــس الدســتوري بتاري ــة للمجل ــة العام أر/01/2017 واملســجل باألمان
تحــت رقــم 03، 

ــوم 7 شــعبان عــام 1438  ــي جــرت ي ــة الت ــات الترشيعي ــم املرتشــحني لالنتخاب ــاء عــىل قوائ - وبن
ــن  ــة ع ــات املحلي ــة والجامع ــرف وزارة الداخلي ــن ط ــّدة م ــنة 2017، املع ــو س ــق 4 ماي املواف
كّل دائــرة انتخابيــة، املرســلة بتاريــخ 11 أبريــل ســنة 2017، تحــت رقــم 3402/17 واملســجلة 

ــم 02، ــل ســنة 2017، تحــت رق ــخ 11 أبري ــس الدســتوري بتاري ــة للمجل ــة العام باألمان
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

وبعد املداولة،
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- اعتبــاراً أن املــادة 122 مــن الدســتور تنــص عــىل أن مهمــة النائــب وعضــو مجلــس األمــة وطنيــة، 
ــن  ــادة 3 م ــرى، وأن امل ــف أخ ــام أو وظائ ــني مه ــا وب ــع بينه ــن الجم ــد، وال ميك ــة للتجدي قابل
القانــون العضــوي رقــم 02-12 املذكــور أعــاله تنــص يف مطتهــا األوىل، عــىل أن العهــدة الربملانيــة 

تتنــاىف مــع وظيفــة عضــو يف الحكومــة، 
ــات  ــق بنظــام االنتخاب ــون العضــوي املتعل ــه مبقتــىض أحــكام املــادة 105 مــن القان ــاراً أن - واعتب
املذكــور أعــاله، يســتخلف النائــب بعــد شــغور مقعــده بســبب قبولــه وظيفــة عضــو يف 
الحكومــة، باملرتشــح املرتــب مبــارشة بعــد املرتشــح األخــري املنتخــب يف القامئــة، للمــدة املتبقيــة 

ــة، مــن العهــدة النيابي
ــات توســيع  ــذي يحــدد كيفي ــون العضــوي ال ــه مبقتــىض أحــكام املــادة 6 مــن القان ــارا أن - واعتب
ــور أعــاله، يســتخلف املرتشــح أو املنتخــب  ــة، املذك ــس املنتخب ــرأة يف املجال ــل امل حظــوظ متثي
ــا يف  ــوص عليه ــتخالف املنص ــاالت االس ــع ح ــس يف جمي ــس الجن ــن نف ــب م ــح أو منتخ مبرتش

ــات،    ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض القان
- واعتبــارا أنــه بعــد االطــالع عــىل إعــالن املجلــس الدســتوري املتضمــن النتائــج النهائيــة النتخــاب 
أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي، وعــىل املرســوم الرئــايس املتضمــن تعيــني أعضــاء الحكومــة، 
ــنة 2017  ــو س ــوم 4 ماي ــرت ي ــي ج ــة الت ــات الترشيعي ــحني لالنتخاب ــم املرتش ــىل قوائ ــذا ع وك

بالدوائــر االنتخابيــة املعنيــة بعمليــة االســتخالف وفــق تســميتها وترتيبهــا،
يقـرر مـا يأيت:

ــم  ــبب قبوله ــم بس ــغور مقاعده ــد ش ــامؤهم، بع ــة أس ــواب اآلتي ــتخلف الن ــادة األوىل: يس - امل
وظيفــة عضــو يف الحكومــة، باملرتشــحني املرتبــني مبــارشة بعــد آخــر مرتشــح منتخــب يف كل قامئــة، 

كاآليت:
- غنيــة الداليــة عــن حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي بالدائــرة االنتخابيــة البليــدة باملرتشــحة أمينــة 

أبركان،
- الطيــب زيتــوين عــن حــزب التجمــع الوطنــي الدميقراطــي بالدائــرة االنتخابيــة وهــران باملرتشــح 

صالــح قــدادرة،
- طاهــر حجــار عــن حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي بالدائــرة االنتخابيــة تيــارت باملرتشــح محمــد 

مــازوز،
- محجــوب بــّدة عــن حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي بالدائــرة االنتخابيــة املديــة باملرتشــح عاشــور 

سغـواين،
- طاهــر خــاوة عــن حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي بالدائــرة االنتخابيــة الجزائــر باملرتشــح مــراد 

حليــس.
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املـــادة 2 : يبلــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزير الداخليــة والجامعات 
املحليــة والتهيئــة العمرانية.

املـادة 3: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 13 رمضــان عــام 1438 املوافــق 8 

يونيــو ســنة 2017.
رئيس املجلس الدستوري

مراد مدليس
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سنة 2018
قرار رقم 01/ ق. م د/18 مؤرخ يف 21 محرم عـام 1440 املوافـق أول أكتوبر سنة 2018، يتعلق 

باستخالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني.
إن املجلس الدستوري،

- بناء عىل الدستور، السيام املواد 122و129و182 (الفقرة 2) و183(الفقرة 3) منه،
- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 02-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 

2012، الــذي يحــدد حــاالت التنــايف مــع العهــدة الربملانيــة، الســيام املادتــان 3 و10 منــه،
- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012، الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام املــادة 

6 منــه،
ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت

ــه، ــواد 89و105و106 من ــيام امل ــات، الس ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2016 واملتعل ــت س غش
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 28 جــامدى الثانيــة عــام 1437 املوافــق 6 أبريــل ســنة 2016، الــذي 

يحــدد قواعــد عمــل املجلــس الدســتوري،
- ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/17 املــؤرخ يف 21شــعبان عــام 1438 املوافــق 
18 مايــو ســنة 2017، واملتضمــن النتائــج النهائيــة النتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي 

الــذي جــرى يــوم 7 شــعبان عــام 1438 املوافــق 4 مايــو ســنة 2017،
- وبنــاء عــىل الترصيــح بشــغور مقعــد النائــب عبــاد خديجــة املنتخبــة يف قامئــة حــزب التحريــر 
ــتوري،  ــس الدس ــوا يف املجل ــا عض ــبب إنتخابه ــيلت، بس ــة تيسمس ــرة االنتخابي ــي، الدائ الوطن
ــت  ــنة 2018، تح ــبتمرب س ــخ 5 س ــي بتاري ــعبي الوطن ــس الش ــس املجل ــل رئي ــن قب ــل م املرس
رقــم أخ/أر/103/2018 واملســجل باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 6 ســبتمرب ســنة 

ــم 05،  2018، تحــت رق
ــوم 7 شــعبان عــام 1438  ــي جــرت ي ــة الت ــات الترشيعي ــم املرتشــحني لالنتخاب ــاء عــىل قوائ - وبن
ــن  ــة ع ــات املحلي ــة والجامع ــرف وزارة الداخلي ــن ط ــّدة م ــنة 2017، املع ــو س ــق 4 ماي املواف
كّل دائــرة انتخابيــة، املرســلة بتاريــخ 11 أبريــل ســنة 2017، تحــت رقــم 3402/17 واملســجلة 

ــم 02، ــل ســنة 2017، تحــت رق ــخ 11 أبري ــس الدســتوري بتاري ــة للمجل ــة العام باألمان
 - وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

وبعد املداولة،
ــة  ــس األم ــو مجل ــب وعض ــة النائ ــىل أن مهم ــص ع ــتور تن ــن الدس ــادة 122 م ــاراً أن امل  - اعتب

سنة 2018
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وطنيــة، قابلــة للتجديــد، وال ميكــن الجمــع بينهــا وبــني مهــام أو وظائــف أخــرى، وأن املــادة 3 
مــن القانــون العضــوي رقــم 02-12 املذكــور أعــاله تنــص يف مطتهــا الثانيــة، عــىل أن العهــدة 

ــس الدســتوري،  ــة يف املجل ــاىف مــع العضوي ــة تتن الربملاني
ــات  ــق بنظــام االنتخاب ــون العضــوي املتعل ــه مبقتــىض أحــكام املــادة 105 مــن القان ــاراً أن - واعتب
ــس  ــوا يف املجل ــه عض ــبب انتخاب ــده بس ــغور مقع ــد ش ــب بع ــتخلف النائ ــاله، يس ــور أع املذك
الدســتوري، باملرتشــح املرتــب مبــارشة بعــد املرتشــح األخــري املنتخــب يف القامئــة، للمــدة املتبقيــة 

مــن العهــدة النيابيــة،
ــات توســيع  ــذي يحــدد كيفي ــون العضــوي ال ــه مبقتــىض أحــكام املــادة 6 مــن القان ــارا أن - واعتب
ــور أعــاله، يســتخلف املرتشــح أو املنتخــب  ــة، املذك ــس املنتخب ــرأة يف املجال ــل امل حظــوظ متثي
ــا يف  ــوص عليه ــتخالف املنص ــاالت االس ــع ح ــس يف جمي ــس الجن ــن نف ــب م ــح أو منتخ مبرتش

ــات،    ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض القان
- واعتبــارا أنــه بعــد االطــالع عــىل إعــالن املجلــس الدســتوري املتضمــن النتائــج النهائيــة النتخــاب 
أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي، وعــىل قامئة مرتشــحي حــزب جبهة التحريــر الوطنــي بالدائرة 
االنتخابيــة تيسمســيلت، املذكوريــن أعــاله، تبــني أن املرتشــحة املؤهلــة إلســتخالف النائــب عبــاد 

خديجــة املنتخبــة عضــوا يف املجلــس الدســتوري، هــي معنــرص فاطمــة، 
 يقـرر مـا ييل:

املــادة األوىل: تســتخلف النائبــة عبــاد خديجــة بعــد شــغور مقعدهــا بســبب إنتخابهــا عضــوا يف 
املجلــس الدســتوري، باملرتشــحة معنــرص فاطمــة املرتبــة مبــارشة بعــد أخــر مرتشــح منتخــب عــن 

قامئــة حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي، الدائــرة االنتخابيــة تيسمســيلت. 
املـــادة 2 : يبلــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزير الداخليــة والجامعات 

املحليــة والتهيئــة العمرانية.
املـادة 3: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 21 محــرم عــام 1440 املوافــق أول 
أكتوبــر ســنة 2018.

رئيس املجلس الدستوري
مراد مدليس
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قرار رقم 02/ ق. م د/18 مؤرخ يف 24 ربيع األول عـام 1440 املوافـق 2 ديسمرب سنة 2018، 
يتعلق باستخالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني.

إن املجلس الدستوري،
- بناء عىل الدستور، السيام املادتان 129 و182 (الفقرة 2) منه،

- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012، الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام املــادة 

6 منــه،
ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت

ــه، ــواد 89و105و106 من ــيام امل ــات، الس ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2016 واملتعل ــت س غش
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 28 جــامدى الثانيــة عــام 1437 املوافــق 6 أبريــل ســنة 2016، الــذي 

يحــدد قواعــد عمــل املجلــس الدســتوري،
- ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/17 املــؤرخ يف 21شــعبان عــام 1438 املوافــق 
18 مايــو ســنة 2017، واملتضمــن النتائــج النهائيــة النتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي 

الــذي جــرى يــوم 7 شــعبان عــام 1438 املوافــق 4 مايــو ســنة 2017،
- وبنــاء عــىل الترصيــح بشــغور مقعــد النائــب بريغــني أحمــد الرشيــف املنتخــب يف قامئــة اتحــاد 
القــوى الدميقراطيــة واالجتامعيــة، الدائــرة االنتخابيــة جيجــل، بســبب الوفــاة، املرســل مــن قبــل 
رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي بتاريــخ 5 نوفمــرب ســنة 2018، تحــت رقــم أخ/أر/115/2018 
واملســجل باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 5 نوفمــرب ســنة 2018، تحــت رقــم 6، 

ــوم 7 شــعبان عــام 1438  ــي جــرت ي ــة الت ــات الترشيعي ــم املرتشــحني لالنتخاب ــاء عــىل قوائ - وبن
ــن  ــة ع ــات املحلي ــة والجامع ــرف وزارة الداخلي ــن ط ــّدة م ــنة 2017، املع ــو س ــق 4 ماي املواف
كّل دائــرة انتخابيــة، املرســلة بتاريــخ 11 أبريــل ســنة 2017، تحــت رقــم 3402/17 واملســجلة 

ــم 02، ــل ســنة 2017، تحــت رق ــخ 11 أبري ــس الدســتوري بتاري ــة للمجل ــة العام باألمان
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

وبعد املداولة،
ــات  ــق بنظــام االنتخاب ــون العضــوي املتعل ــه مبقتــىض أحــكام املــادة 105 مــن القان ــاراً أن - واعتب
املذكــور أعــاله، يســتخلف النائــب بعــد شــغور مقعــده بســبب الوفــاة، باملرتشــح املرتــب مبارشة 

بعــد املرتشــح األخــري املنتخــب يف القامئــة، للمــدة املتبقيــة مــن العهــدة النيابيــة،
ــات توســيع  ــذي يحــدد كيفي ــون العضــوي ال ــه مبقتــىض أحــكام املــادة 6 مــن القان ــارا أن - واعتب
ــور أعــاله، يســتخلف املرتشــح أو املنتخــب  ــة، املذك ــس املنتخب ــرأة يف املجال ــل امل حظــوظ متثي
ــا يف  ــوص عليه ــتخالف املنص ــاالت االس ــع ح ــس يف جمي ــس الجن ــن نف ــب م ــح أو منتخ مبرتش
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ــات،    ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض القان
- واعتبــارا أنــه بعــد االطــالع عــىل إعــالن املجلــس الدســتوري املتضمــن النتائــج النهائيــة 
النتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي، وعــىل قامئــة مرتشــحي اتحــاد القــوى الدميقراطيــة 
واالجتامعيــة، الدائــرة االنتخابيــة جيجــل، املذكوريــن أعــاله، تبــني أن املرتشــح مــن نفــس الجنــس 

املؤهــل إلســتخالف النائــب املتــوىف، هــو شــلوق عــامر. 
 يقـرر مـا يأيت :

املــادة األوىل: يســتخلف النائــب بريغــني أحمــد الرشيــف، بعــد شــغور مقعــده بســبب الوفــاة، 
باملرتشــح شــلوق عــامر. 

املـــادة 2 : يبلــغ هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزير الداخليــة والجامعات 
املحليــة والتهيئــة العمرانية.

املـادة 3: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 24 ربيــع األول عــام 1440 املوافــق 

2 ديســمرب ســنة 2018.
رئيس املجلس الدستوري

مراد مدليس
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سنة 2019
قرار رقم 08/ ق.م د/19 مؤرخ يف 23 شعبان عام 1440 املوافق 29 أبريل سنة 2019 يتعلق 

باستخالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني
 إن املجلس الدستوري،

- بناء عىل الدستور، السيام املادتان 129 و182 (الفقرة 2) منه،
ــر  ــون العضــوي رقــم 12 – 03 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 يناي - ومبقتــىض القان
ســنة 2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، ال ســيام 

املــادة 6 منــه،
ــم 16 – 10 املــؤرخ يف 22 ذي القعــدة عــام 1437 املوافــق 25  ــون العضــوي رق - ومبقتــىض القان

ــه، ــات، ال ســيام املــواد 89 و105 و106 من ــق بنظــام االنتخاب غشــت ســنة 2016 و املتعل
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 28 جــامدى الثانيــة عــام 1437 املوافــق 6 أبريــل ســنة 2016، الــذي 

يحــدد قواعــد عمــل املجلــس الدســتوري،
- ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م.د/17 املــؤرخ يف 21 شــعبان عــام 1438املوافــق 
18 مايــو ســنة 2017 واملتضمــن النتائــج النهائيــة النتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي 

الــذي جــرى يــوم 7 شــعبان عــام 1438 املوافــق 4 مايــو ســنة 2017،
- وبنــاء عــىل الترصيــح بشــغور مقعــد النائــب محمــد بابــا عــيل املنتخــب يف قامئــة حــزب التجمــع 
الوطنــي الدميقراطــي، الدائــرة االنتخابيــة تامنغســت، بســبب الوفــاة، املرســل مــن قبــل رئيــس 
املجلــس الشــعبي الوطنــي بتاريــخ 4 أبريــل ســنة 2019، تحــت رقــم اخ/أر/20/2019 واملســجل 

باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 07 أبريــل ســنة 2019، تحــت رقــم 62، 
ــوم 7 شــعبان عــام 1438  ــي جــرت ي ــة الت ــات الترشيعي ــم املرتشــحني لالنتخاب ــاء عــىل قوائ - وبن
ــن كل  ــة ع ــات املحلي ــة والجامع ــن طــرف وزارة الداخلي ــّدة م ــو ســنة 2017، املع ــق 4 ماي املواف
دائــرة انتخابيــة، املرســلة بتاريــخ 11 أبريــل ســنة 2017 تحــت رقــم 3402/17 واملســجلة باألمانــة 

العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 11 أبريــل ســنة 2017 تحــت رقــم 02،
وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

وبعد املداولة،
ــات،  ــق بنظــام االنتخاب ــون العضــوي املتعل ــن القان ــادة 105 م ــىض أحــكام امل ــه مبقت ــارا أن - اعتب
املذكــور أعــاله يســتخلف النائــب بعــد شــغور مقعــده بســبب الوفــاة، باملرتشــح املرتــب مبــارشة 

بعــد املرتشــح األخــري املنتخــب يف القامئــة االنتخابيــة للمــدة املتبقيــة مــن العهــدة النيابيــة،
ــات توســيع  ــذي يحــدد كيفي ــون العضــوي ال ــه مبقتــىض أحــكام املــادة 6 مــن القان ــارا أن - واعتب
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حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، واملذكــور أعــاله، يســتخلف املرتشــح أو املنتخــب 
ــا يف  ــوص عليه ــتخالف املنص ــاالت االس ــع ح ــس يف جمي ــس الجن ــن نف ــب م ــح أو منتخ مبرتش

ــات، ــق بنظــام االنتخاب ــون العضــوي املتعل القان
- واعتبــارا أنــه بعــد االطــالع عــىل إعــالن املجلــس الدســتوري املتضمــن النتائــج النهائيــة النتخــاب 
أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي، وعــىل قامئــة مرتشــحي حــزب التجمــع الوطنــي الدميقراطــي 
بالدائــرة االنتخابيــة تامنغســت، املذكوريــن أعــاله، تبــني أن املرتشــح املؤهــل الســتخالف النائــب 

املتــوىف هــو عبــد العــايل عبــد القــادر.
يقرر ما يأيت:

املادة األوىل: يستخلف النائب محمد بابا عيل باملرتشح عبد العايل عبد القادر.
املــادة 2: تبلــغ نســخة مــن هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر الداخليــة 

والجامعــات املحليــة و التهيئــة العمرانية.
املادة 3: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 23 شــعبان عــام 1440 املوافــق 29 
أبريــل ســنة 2019

رئيس املجلس الدستوري
 كامل فنيش   
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قرار رقم 09 / ق.م.د/ 19 مؤرخ يف 23  شعبان عام 1440 املوافق 29 أبريل سنة 2019 يتعلق 
بإستخالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني

 إن املجلس الدستوري،
- بناء عىل الدستور، ال سيام املواد 122، 129 و182 (الفقرة 2) منه، 

- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 02-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012، الــذي يحــدد حــاالت التنــايف مــع العهــدة الربملانيــة، ال ســيام املادتــان 3 (املطــة األوىل) 

و10 منــه؛
- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
ــيام  ــة، ال س ــس املنتخب ــرأة يف املجال ــل امل ــوظ متثي ــيع حظ ــات توس ــدد كيفي ــذي يح 2012، ال

املــادة 6 منــه؛ 
ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 دي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت

ــه؛   ــواد 89 و 105 و106 من ــيام امل ــات، الس ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2016، املتعل ــت س غش
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 28 جــامدى الثانيــة عــام 1437 املوافــق 6 أبريــل ســنة 2016، الــذي 

يحــدد قواعــد عمــل املجلــس الدســتوري؛
- ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم01/إ. م د/ 17 املــؤرخ يف21 شــعبان عــام 1438 املوافق 
18 مايــو ســنة 2017، واملتضمــن النتائــج النهائيــة النتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي 

الــذي جــرى يــوم 7 شــعبان عــام 1438 املوافــق 4 مايــو ســنة 2017؛
- ومبقتــىض املرســوم الرئــايس رقــم 111-19، املــؤرخ يف 24 رجــب عــام 1440 املوافــق 31 مــارس 

ســنة 2019، و املتضمــن تعيــني أعضــاء الحكومــة؛
- وبنــاء عــىل الترصيــح بشــغور مقعــد النائــب خويــل فتحــي املنتخــب يف القامئــة الحــرة « أبنــاء 
الشــعب» الدائــرة االنتخابيــة الجلفــة، بســبب قبولــه وظيفــة عضــو يف الحكومــة، املرســل مــن 
قبــل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي بتاريخ 4 أبريل ســتة 2019، تحــت رقــم أخ/أر/20/2019 
واملســجل باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 07 أبريــل ســنة 2019، تحــت رقــم 62،

ــوم 7 شــعبان عــام 1438  ــي جــرت ي ــة الت ــات الترشيعي ــم املرتشــحني لالنتخاب ــاء عــىل قوائ - وبن
املوافــق 4 مايــو ســنة 2017، املعــدة مــن طــرف وزارة الداخليــة والجامعــات املحليــة عــن كل 
ــة  ــم 3402/17 واملســجلة باألمان ــل 2017، تحــت رق ــخ 11 أبري ــة، املرســلة بتاري ــرة انتخابي دائ

العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 11 أبريــل  ســنة 2017، تحــت رقــم 02؛
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر؛

- وبعد املداولة؛
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- اعتبــارا أن املــادة 122 مــن الدســتور تنــص عــىل أن مهمــة النائــب وعضــو مجلــس األمــة وطنيــة، 
ــام أو وظائــف أخــرى، وان املــادة 3 مــن  ــني مه ــد، وال ميكــن الجمــع بينهــام وب ــة للتجدي قابل
القانــون العضــوي رقــم 02-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 2012، 
واملذكــور أعــاله، تنــص يف مطتهــا األوىل عــىل أن العهــدة الربملانيــة تتنــاىف مــع وظيفــة عضــو يف 

الحكومــة؛
ــؤرخ يف 22  ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــن القان ــادة 105 م ــكام امل ــىض أح ــه مبقت ــارا أن - واعتب
ــب  ــور أعــاله، يســتخلف النائ ــق 25 غشــت ســنة 2016، واملذك ــام 1437 املواف ذي القعــدة ع
بعــد شــغور مقعــده بســبب قبولــه وظيفــة عضــو يف الحكومــة، باملرتشــح املرتــب مبــارشة بعــد 
املرتشــح األخــري املنتخــب يف القامئــة االنتخابيــة الــذي يخلفــه خــالل املــدة املتبقيــة مــن العهــدة 

النيابيــة؛
- واعتبــارا أنــه مبقتــىض أحــكام املــادة 6 مــن القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر 
ــب  ــح أو املنتخ ــتخلف املرتش ــاله، يس ــور أع ــنة 2012، واملذك ــر س ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ع
ــا يف  ــوص عليه ــتخالف املنص ــاالت االس ــع ح ــس يف جمي ــس الجن ــن نف ــب م ــح أو منتخ مبرتش

ــات؛  ــق بنظــام االنتخاب ــون العضــوي املتعل القان
- واعتبــارا أنــه بعــد االطــالع عــىل إعــالن املجلــس الدســتوري املتضمــن النتائــج النهائيــة النتخــاب 
أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي وعــىل املرســوم الرئــايس املتضمــن تعيــني أعضــاء الحكومــة، 
ــة،  ــة الجلف ــرة االنتخابي ــعب « بالدائ ــاء الش ــرة « أبن ــة الح ــحي القامئ ــة مرتش ــىل قامئ ــذا ع وك
ــل  ــذي قب ــي ال ــل فتح ــب خوي ــتخالف النائ ــل إلس ــح املؤه ــني أن املرتش ــاله، تب ــن أع املذكوري

وظيفــة عضــو يف الحكومــة هــو عبــد الــالوي مــروان؛
يقرر ما يأيت:

املادة األوىل: يستخلف النائب خويل فتحي باملرتشح عبد الالوي مروان.
املــادة الثانيــة: تبلــغ نســخة مــن هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر 

ــة. ــة العمراني ــة والتهيئ ــة والجامعــات املحلي الداخلي
ــة  ــة الدميقراطي ــة الجزائري ــمية للجمهوري ــدة الرس ــرار يف الجري ــذا الق ــرش ه ــة: ين ــادة الثالث امل

ــعبية. الش
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 23 شــعبان عــام 1440 املوافــق 29 

أبريــل ســنة 2019.
رئيس املجلس الدستوري

  كامل فنيش   
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قرار رقم 10/ ق. م د/19 مؤرخ يف 23 شعبان عـام 1440 املوافـق 29 أبريل سنة 2019، يتعلــق 
باستخــالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني.

إّن املجلس الدستوري،
- بناء عىل الدستور، السيام املادتان 129 و 182 (الفقرة 2) منه،

- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012، الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام املــادة 

6 منــه،
ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت

ــه، ــواد 89 و105 و106 من ــيام امل ــات، الس ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2016 واملتعل ــت س غش
ــنة 2016،  ــل س ــق 06 أبري ــام 1437 املواف ــة ع ــامدى الثاني ــؤرخ يف 28 ج ــام امل ــىض النظ - ومبقت

ــتوري، ــس الدس ــل املجل ــد عم ــدد لقواع املح
- ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/17 املــؤرخ يف 21 شــعبان عــام 1438 املوافق 
18 مايــو ســنة 2017، واملتضمــن النتائــج النهائيــة النتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي 

الــذي جــرى يــوم 7 شــعبان عــام 1438 املوافــق 4 مايــو ســنة 2017،
- ومبقتــىض قــرار املجلــس الدســتوري رقــم 21/ق. م د/17 املــؤرخ يف 13 رمضــان عــام 1438 

ــي،  ــعبي الوطن ــس الش ــواب يف املجل ــتخالف ن ــق باس ــنة 2017 واملتعل ــو س ــق 8 يوني املواف
ــة حــزب  ــد فروخــي املنتخــب يف قامئ ــب ســيد احم ــد النائ ــح بشــغور مقع ــاء عــىل الترصي -وبن
جبهــة التحريــر الوطنــي الدائــرة االنتخابيــة الجزائــر بســبب االســتقالة، املرســل مــن قبــل رئيــس 
املجلــس الشــعبي الوطنــي بتاريــخ 04 أبريــل ســنة 2019، تحت رقــم أخ/أر/20/2019 واملســجل 

باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 07 أبريــل ســنة 2019، تحــت رقــم 62،
 - وبنــاء عــىل قوائــم املرتشــحني لالنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت يــوم 7 شــعبان عــام 1438 
ــن  ــة ع ــات املحلي ــة والجامع ــرف وزارة الداخلي ــن ط ــّدة م ــنة 2017، املع ــو س ــق 4 ماي املواف
كّل دائــرة انتخابيــة، املرســلة بتاريــخ 11 أبريــل ســنة 2017، تحــت رقــم 3402/17 واملســجلة 

ــم 02، ــل 2017، تحــت رق ــخ 11 أبري ــس الدســتوري بتاري ــة للمجل ــة العام باألمان
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

وبعد املداولة،
ــات  ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــن القان ــادة 105 م ــكام امل ــىض أح ــه مبقت ــاراً أن - اعتب
ــب  ــب بعــد شــغور مقعــده بســبب االســتقالة، باملرتشــح املرت ــور أعــاله، يســتخلف النائ املذك

ــة، ــدة النيابي ــن العه ــة م ــد املرتشــح األخــري املنتخــب يف القامئــة، للمــدة املتبقي ــارشة بع مب
ــات توســيع  ــذي يحــدد كيفي ــون العضــوي ال ــه مبقتــىض أحــكام املــادة 6 مــن القان ــارا أن - واعتب
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ــور أعــاله، يســتخلف املرتشــح أو املنتخــب  ــة، املذك ــس املنتخب ــرأة يف املجال ــل امل حظــوظ متثي
ــا يف  ــوص عليه ــتخالف املنص ــاالت االس ــع ح ــس يف جمي ــس الجن ــن نف ــب م ــح أو منتخ مبرتش

ــات، ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض القان
ــر  ــة التحري ــزب جبه ــن ح ــب ع ــتقالته كنائ ــدم اس ــي ق ــد فروخ ــيد أحم ــيد س ــارا أن الس -واعتب
الوطنــي باملجلــس الشــعبي الوطنــي وذلــك يــوم 04 مــارس ســنة 2019 وأن مكتــب املجلــس 

ــنة 2019،  ــل س ــخ 04 أبري ــده بتاري ــغور مقع ــي رصح بش ــعبي الوطن الش
- واعتبــارا أنــه بعــد االطــالع عــىل إعــالن املجلــس الدســتوري املتضمــن النتائــج النهائيــة النتخــاب 
أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي، وعــىل قامئــة مرتشــحي االنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت 
يــوم 4 مايــو ســنة 2017 بالدائــرة االنتخابيــة املعنيــة بعمليــة االســتخالف، و هــي قامئــة حــزب 
ــارشة بعــد آخــر  ــب مب ــنّي أن املرت ــر، تب ــة الجزائ ــرة االنتخابي ــي يف الدائ ــر الوطن ــة التحري جبه
منتخــب يف القامئــة هــو مــراد حليــس الــذي كان قــد اســتخلف النائــب طاهــر خــاوة بســبب 
ــرار  ــب ق ــم مبوج ــذي ت ــتخالف ال ــو االس ــة، وه ــو يف الحكوم ــة عض ــري وظيف ــذا األخ ــول ه قب
ــو  ــق 8 يوني ــام 1438 املواف ــؤرخ يف 13 رمضــان ع ــم 21/ق. م د/17 امل ــس الدســتوري رق املجل
ســنة 2017. وعليــه، يصبــح املرتشــح مــن نفــس الجنــس الــذي يليــه يف القامئــة، وهــو الســيد 

إليــاس ســعدي مؤهــال الســتخالف النائــب ســيد أحمــد فروخــي،
يقـرر مـا يأيت :

املادة األوىل: يستخلف النائب سيد أحمد فروخي باملرتشح الياس سعدي.
املـــادة 2: تبلــغ نســخة مــن هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر الداخلية 

والجامعــات املحليــة والتهيئــة العمرانية.
املـادة 3: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 23 شــعبان عــام 1440 املوافــق 29 
أبريــل ســنة 2019.

رئيس املجلس الدستوري
 كامل فنيش   
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قرار رقم 11/ ق. م د/19 مؤرخ يف 23 شعبان عـام 1440 املوافـق 29 أبريل سنة 2019، يتعلــق 
باستخــالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني.

إّن املجلس الدستوري،
- بناء عىل الدستور، السيام املادتان 129 و182 (الفقرة 2) منه،

- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012، الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام املــادة 

6 منــه،
ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت

ــه، ــواد 89 و105 و106 من ــيام امل ــات، الس ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2016 واملتعل ــت س غش
ــنة 2016،  ــل س ــق 06 أبري ــام 1437 املواف ــة ع ــامدى الثاني ــؤرخ يف 28 ج ــام امل ــىض النظ - ومبقت

ــتوري، ــس الدس ــل املجل ــد عم ــدد لقواع املح
- ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/17 املــؤرخ يف 21 شــعبان عــام 1438 املوافق 
18 مايــو ســنة 2017، واملتضمــن النتائــج النهائيــة النتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي 

الــذي جــرى يــوم 7 شــعبان عــام 1438 املوافــق 4 مايــو ســنة 2017،
-وبنــاء عــىل الترصيــح بشــغور مقعــد النائــب عــيل العســكري املنتخــب يف قامئــة جبهــة القــوى 
االشــرتاكية الدائــرة االنتخابيــة بومــرداس بســبب االســتقالة، املرســل مــن قبــل رئيــس املجلــس 
الشــعبي الوطنــي بتاريــخ 04 أبريــل ســنة 2019، تحــت رقــم أخ/أر/20/2019 واملســجل باألمانة 

العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 07 أبريــل ســنة 2019، تحــت رقــم 62، 
 - وبنــاء عــىل قوائــم املرتشــحني لالنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت يــوم 7 شــعبان عــام 1438 
ــن  ــة ع ــات املحلي ــة والجامع ــرف وزارة الداخلي ــن ط ــّدة م ــنة 2017، املع ــو س ــق 4 ماي املواف
كّل دائــرة انتخابيــة، املرســلة بتاريــخ 11 أبريــل ســنة 2017، تحــت رقــم 3402/17 واملســجلة 

ــم 02، ــل 2017، تحــت رق ــخ 11 أبري ــس الدســتوري بتاري ــة للمجل ــة العام باألمان
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

وبعد املداولة،
ــات  ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــن القان ــادة 105 م ــكام امل ــىض أح ــه مبقت ــاراً أن - اعتب
ــب  ــب بعــد شــغور مقعــده بســبب االســتقالة، باملرتشــح املرت ــور أعــاله، يســتخلف النائ املذك

ــة، ــدة النيابي ــن العه ــة م ــد املرتشــح األخــري املنتخــب يف القامئــة، للمــدة املتبقي ــارشة بع مب
ــات توســيع  ــذي يحــدد كيفي ــون العضــوي ال ــه مبقتــىض أحــكام املــادة 6 مــن القان ــارا أن - واعتب
ــور أعــاله، يســتخلف املرتشــح أو املنتخــب  ــة، املذك ــس املنتخب ــرأة يف املجال ــل امل حظــوظ متثي
ــا يف  ــوص عليه ــتخالف املنص ــاالت االس ــع ح ــس يف جمي ــس الجن ــن نف ــب م ــح أو منتخ مبرتش
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ــات، ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض القان
-واعتبــارا أن الســيد عــيل العســكري قــدم اســتقالته كنائــب عــن حــزب جبهــة القــوى االشــرتاكية 
باملجلــس الشــعبي الوطنــي وذلــك يــوم 17 مــارس 2019 وأن مكتــب املجلــس الشــعبي الوطنــي 

رصح بشــغور مقعــده بتاريــخ 04 أبريــل ســنة 2019،
- واعتبــارا أنــه بعــد االطــالع عــىل إعــالن املجلــس الدســتوري املتضمــن النتائــج النهائيــة النتخــاب 
أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي، وعــىل قامئــة مرتشــحي االنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت 
يــوم 4 مايــو ســنة 2017 بالدائــرة االنتخابيــة املعنيــة بعمليــة االســتخالف، وهــي قامئــة حــزب 
جبهــة القــوى االشــرتاكية بالدائــرة االنتخابيــة بومــرداس، تبــني أن املرتشــح املرتــب مبــارشة مــن 

نفــس الجنــس، بعــد الســيد عــيل العســكري هــو املرتشــح مقــراين خالــد،
ــاة  ــان الوف ــه بي ــا يثبت ــو م ــوم 15/12/2018 وه ــويف ي ــد ت ــد ق ــراين خال ــارا أن الســيد مق - واعتب
املــؤرخ يف 17 ديســمرب ســنة 2018 والصــادر عــن بلديــة الثنيــة، دائــرة الثنيــة، واليــة بومــرداس، 
وعليــه يصبــح املرتشــح مــن نفــس الجنــس الــذي يليــه يف القامئــة وهــو الســيد بوعــالم شــامعلة 

مؤهــال الســتخالف النائــب عــيل العســكري،
يقـرر مـا يأيت :

 املادة األوىل: يستخلف النائب عيل العسكري باملرتشح بوعالم شامعلة.
املـــادة 2: تبلــغ نســخة مــن هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر الداخلية 

والجامعــات املحليــة والتهيئــة العمرانية.
املـادة 3: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 23 شــعبان عــام 1440 املوافــق 29 
أبريــل ســنة 2019.

رئيس املجلس الدستوري
 كامل فنيش   
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قرار رقم 12/ ق. م د/19 مؤرخ يف 23 شعبان عـام 1440 املوافــــق 29 أبريل سنة 2019، 
يتعلــق باستخــالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني.

إّن املجلس الدستوري،
- بناء عىل الدستور، السيام املادتان 129و 182 (الفقرة 2) منه،

- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012، الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام املــادة 

6 منــه،
ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت

ــه، ــواد 89 و105 و106 من ــيام امل ــات، الس ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2016 واملتعل ــت س غش
ــنة 2016،  ــل س ــق 06 أبري ــام 1437 املواف ــة ع ــامدى الثاني ــؤرخ يف 28 ج ــام امل ــىض النظ - ومبقت

ــتوري، ــس الدس ــل املجل ــد عم ــدد لقواع املح
- ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/17 املــؤرخ يف 21 شــعبان عــام 1438 املوافق 
18 مايــو ســنة 2017، واملتضمــن النتائــج النهائيــة النتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي 

الــذي جــرى يــوم 7 شــعبان عــام 1438 املوافــق 4 مايــو ســنة 2017،
ــامل  ــزب الع ــة ح ــة يف قامئ ــون املنتخب ــزة حن ــب لوي ــد النائ ــغور مقع ــح بش ــىل الترصي ــاء ع وبن
ــعبي  ــس الش ــس املجل ــل رئي ــن قب ــل م ــتقالة، املرس ــبب االس ــر بس ــة الجزائ ــرة االنتخابي الدائ
الوطنــي بتاريــخ 04 أبريــل ســنة 2019، تحــت رقــم أخ/أر/20/2019 واملســجل باألمانــة العامــة 

ــم 62، ــل ســنة 2019، تحــت رق ــخ 07 أبري ــس الدســتوري بتاري للمجل
 - وبنــاء عــىل قوائــم املرتشــحني لالنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت يــوم 7 شــعبان عــام 1438 
ــن  ــة ع ــات املحلي ــة والجامع ــرف وزارة الداخلي ــن ط ــّدة م ــنة 2017، املع ــو س ــق 4 ماي املواف
كّل دائــرة انتخابيــة، املرســلة بتاريــخ 11 أبريــل ســنة 2017، تحــت رقــم 3402/17 واملســجلة 

ــم 02، ــل 2017، تحــت رق ــخ 11 أبري ــس الدســتوري بتاري ــة للمجل ــة العام باألمان
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

وبعد املداولة،
ــات  ــق بنظــام االنتخاب ــون العضــوي املتعل ــه مبقتــىض أحــكام املــادة 105 مــن القان ــاراً أن - واعتب
ــب  ــب بعــد شــغور مقعــده بســبب االســتقالة، باملرتشــح املرت ــور أعــاله، يســتخلف النائ املذك

ــة، ــة مــن العهــدة النيابي ــارشة بعــد املرتشــح األخــري املنتخــب يف القامئــة، للمــدة املتبقي مب
ــات توســيع  ــذي يحــدد كيفي ــون العضــوي ال ــه مبقتــىض أحــكام املــادة 6 مــن القان ــارا أن - واعتب
ــور أعــاله، يســتخلف املرتشــح أو املنتخــب  ــة، املذك ــس املنتخب ــرأة يف املجال ــل امل حظــوظ متثي
ــا يف  ــوص عليه ــتخالف املنص ــاالت االس ــع ح ــس يف جمي ــس الجن ــن نف ــب م ــح أو منتخ مبرتش
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ــات، ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض القان
ــس  ــامل باملجل ــزب الع ــن ح ــب ع ــتقالتها كنائ ــت اس ــون قدم ــزة حن ــيدة لوي ــارا أن الس -واعتب
الشــعبي الوطنــي وذلــك يــوم 28 مــارس  ســنة 2019 وأن مكتــب املجلــس الشــعبي الوطنــي 

ــنة 2019،  ــل س ــخ 04 أبري ــا بتاري ــغور مقعده رصح بش
-واعتبــارا أنــه بعــد االطــالع عــىل إعــالن املجلــس الدســتوري املتضمــن النتائــج النهائيــة النتخــاب 
أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي، وعــىل قامئــة مرتشــحي االنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت 
يــوم 4 مايــو ســنة 2017 بالدائــرة االنتخابيــة املعنيــة بعمليــة االســتخالف، وهــي قامئــة حــزب 
العــامل بالدائــرة االنتخابيــة الجزائــر، تبــنّي أن املرتبــة مبــارشة بعــد آخــر منتخــب يف القامئــة مــن 

نفــس الجنــس، هــي املرتشــحة حســيبة قرنــان.
 يقـرر مـا يأيت :

املادة األوىل: تستخلف النائب لويزة حنون باملرتشحة حسيبة قرنان.
املـــادة 2: تبلــغ نســخة مــن هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر الداخلية 

والجامعــات املحليــة والتهيئــة العمرانية.
املـادة 3: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 23 شــعبان عــام 1440 املوافــق 29 
أبريــل ســنة 2019.

رئيس املجلس الدستوري
 كامل فنيش   
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قرار رقم 13/ ق. م د/19 مؤرخ يف 23 شعبان عـام 1440 املوافـق 29 أبريل سنة 2019، يتعلــق 
باستخــالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني.

 إّن املجلس الدستوري،
- بناء عىل الدستور، السيام املادتان 129و 182 (الفقرة 2) منه،

- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012، الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام املــادة 

6 منــه،
ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت

ــه، ــواد 89 و105 و106 من ــيام امل ــات، الس ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2016 واملتعل ــت س غش
ــنة 2016،  ــل س ــق 06 أبري ــام 1437 املواف ــة ع ــامدى الثاني ــؤرخ يف 28 ج ــام امل ــىض النظ - ومبقت

ــتوري، ــس الدس ــل املجل ــد عم ــدد لقواع املح
- ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/17 املــؤرخ يف 21 شــعبان عــام 1438 املوافق 
18 مايــو ســنة 2017، واملتضمــن النتائــج النهائيــة النتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي 

الــذي جــرى يــوم 7 شــعبان عــام 1438 املوافــق 4 مايــو ســنة 2017،
- مبقتــىض قــرار املجلــس الدســتوري 12/ ق. م د/19 مــؤرخ يف 23 شــعبان عـــام 1440 املوافـــق 29 

أبريــل ســنة 2019 واملتعلــق باســتخالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي، 
- وبنــاء عــىل الترصيــح بشــغور مقعــد النائــب ناديــة شــويتم، زوجــة بوبغلــة، املنتخبــة يف قامئــة 
حــزب العــامل الدائــرة االنتخابيــة الجزائــر بســبب االســتقالة، املرســل مــن قبــل رئيــس املجلــس 
الشــعبي الوطنــي بتاريــخ 04 أبريــل ســنة 2019، تحــت رقــم أخ/أر/20/2019 واملســجل باألمانة 

العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 07 أبريــل ســنة 2019، تحــت رقــم 62،
 - وبنــاء عــىل قوائــم املرتشــحني لالنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت يــوم 7 شــعبان عــام 1438 
ــن  ــة ع ــات املحلي ــة والجامع ــرف وزارة الداخلي ــن ط ــّدة م ــنة 2017، املع ــو س ــق 4 ماي املواف
كّل دائــرة انتخابيــة، املرســلة بتاريــخ 11 أبريــل ســنة 2017، تحــت رقــم 3402/17 واملســجلة 

ــم 02، ــل ســنة 2017، تحــت رق ــخ 11 أبري ــس الدســتوري بتاري ــة للمجل ــة العام باألمان
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

وبعد املداولة،
ــات  ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــن القان ــادة 105 م ــكام امل ــىض أح ــه مبقت ــاراً أن - اعتب
ــب  ــب بعــد شــغور مقعــده بســبب االســتقالة، باملرتشــح املرت ــور أعــاله، يســتخلف النائ املذك

ــة، ــدة النيابي ــن العه ــة م ــد املرتشــح األخــري املنتخــب يف القامئــة، للمــدة املتبقي ــارشة بع مب
ــات توســيع  ــذي يحــدد كيفي ــون العضــوي ال ــه مبقتــىض أحــكام املــادة 6 مــن القان ــارا أن - واعتب
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ــور أعــاله، يســتخلف املرتشــح أو املنتخــب  ــة، املذك ــس املنتخب ــرأة يف املجال ــل امل حظــوظ متثي
ــا يف  ــوص عليه ــتخالف املنص ــاالت االس ــع ح ــس يف جمي ــس الجن ــن نف ــب م ــح أو منتخ مبرتش

ــات، ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض القان
-واعتبــارا أن الســيدة ناديــة شــويتم، زوجــة بوبغلــة، قدمــت اســتقالتها كنائــب عــن حــزب العــامل 
باملجلــس الشــعبي الوطنــي وذلــك يــوم 28 مــارس ســنة 2019 وأن مكتــب املجلــس الشــعبي 

الوطنــي رصح بشــغور منصبهــا بتاريــخ 04 أبريــل ســنة 2019، 
- واعتبــارا أنــه بعــد االطــالع عــىل إعــالن املجلــس الدســتوري املتضمــن النتائــج النهائيــة النتخــاب 
أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي، وعــىل قامئــة مرتشــحي االنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت 
يــوم 4 مايــو ســنة 2017 بالدائــرة االنتخابيــة املعنيــة بعمليــة االســتخالف، وهــي قامئــة حــزب 
العــامل بالدائــرة االنتخابيــة الجزائــر، تبــنّي أن املرتشــح املرتــب مبــارشة مــن نفــس الجنــس هــي 
ــزة  ــب املســتقيلة لوي ــان، إال أن هــذه األخــرية ســبق إن اســتخلفت النائ الســيدة حســيبة قرن
حنــون وذلــك مبوجــب قــرار املجلــس الدســتوري رقــــــم 12/ ق. م د/19 مــؤرخ يف 23 شــعبان 
عـــام 1440 املوافـــق 29 أبريــل ســنة 2019 وعليــه يصبــح املرتشــح مــن نفــس الجنــس الــذي 

يليهــا يف القامئــة هــي ســكري كنــزة.
يقـرر مـا يأيت :

 املادة األوىل: تستخلف النائب نادية شويتم، زوجة بوبغلة، باملرتشحة كنزة سكري.
املـــادة 2: تبلــغ نســخة مــن هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر الداخلية 

والجامعــات املحليــة والتهيئــة العمرانية.
املـادة 3: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 23 شــعبان عــام 1440 املوافــق 29 
أبريــل ســنة 2019

رئيس املجلس الدستوري
 كامل فنيش   
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قرار رقم 14/ ق. م د/19 مؤرخ يف 23 شعبان عـام 1440 املوافـق 29 أبريل سنة 2019، يتعلــق 
باستخــالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني.

إّن املجلس الدستوري،
- بناء عىل الدستور، السيام املادتان 129، 182 (الفقرة 2) منه،

- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012، الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام املــادة 

6 منــه،
ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت

ــه، ــواد 89 و105 و106 من ــيام امل ــات، الس ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2016 واملتعل ــت س غش
ــنة 2016،  ــل س ــق 06 أبري ــام 1437 املواف ــة ع ــامدى الثاني ــؤرخ يف 28 ج ــام امل ــىض النظ - ومبقت

ــتوري، ــس الدس ــل املجل ــد عم ــدد لقواع املح
- ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/17 املــؤرخ يف 21 شــعبان عــام 1438 املوافق 
18 مايــو ســنة 2017، واملتضمــن النتائــج النهائيــة النتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي 

الــذي جــرى يــوم 7 شــعبان عــام 1438 املوافــق 4 مايــو ســنة 2017،
- وبنــاء عــىل الترصيــح بشــغور مقعــد النائــب جلــول جــودي املنتخــب يف قامئــة حــزب العــامل 
ــعبي  ــس الش ــس املجل ــل رئي ــن قب ــل م ــتقالة، املرس ــبب االس ــر بس ــة الجزائ ــرة االنتخابي الدائ
الوطنــي بتاريــخ 04 أبريــل ســنة 2019، تحــت رقــم أخ/أر/20/2019 واملســجل باألمانــة العامــة 

للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 07 أبريــل ســنة 2019، تحــت رقــم 62،
 - وبنــاء عــىل قوائــم املرتشــحني لالنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت يــوم 7 شــعبان عــام 1438 
ــن  ــة ع ــات املحلي ــة والجامع ــرف وزارة الداخلي ــن ط ــّدة م ــنة 2017، املع ــو س ــق 4 ماي املواف
كّل دائــرة انتخابيــة، املرســلة بتاريــخ 11 أبريــل ســنة 2017، تحــت رقــم 3402/17 واملســجلة 

ــم 02، ــل ســنة 2017، تحــت رق ــخ 11 أبري ــس الدســتوري بتاري ــة للمجل ــة العام باألمان
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

وبعد املداولة،
ــات  ــق بنظــام االنتخاب ــون العضــوي املتعل ــه مبقتــىض أحــكام املــادة 105 مــن القان ــاراً أن - واعتب
ــب  ــب بعــد شــغور مقعــده بســبب االســتقالة، باملرتشــح املرت ــور أعــاله، يســتخلف النائ املذك

ــة، ــة مــن العهــدة النيابي ــارشة بعــد املرتشــح األخــري املنتخــب يف القامئــة، للمــدة املتبقي مب
ــات توســيع  ــذي يحــدد كيفي ــون العضــوي ال ــه مبقتــىض أحــكام املــادة 6 مــن القان ــارا أن - واعتب
ــور أعــاله، يســتخلف املرتشــح أو املنتخــب  ــة، املذك ــس املنتخب ــرأة يف املجال ــل امل حظــوظ متثي
ــا يف  ــوص عليه ــتخالف املنص ــاالت االس ــع ح ــس يف جمي ــس الجن ــن نف ــب م ــح أو منتخ مبرتش
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ــات، ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض القان
-واعتبــارا أن الســيد جلــول جــودي قــدم اســتقالته كنائــب عــن حــزب العــامل باملجلــس الشــعبي 
الوطنــي وذلــك يــوم 28 مــارس ســنة 2019 وأن مكتــب املجلــس الشــعبي الوطنــي رصح بشــغور 

مقعــده بتاريــخ 04 أبريــل ســنة 2019، 
- واعتبــارا أنــه بعــد االطــالع عــىل إعــالن املجلــس الدســتوري املتضمــن النتائــج النهائيــة النتخــاب 
أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي، وعــىل قامئــة مرتشــحي االنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت 
يــوم 4 مايــو ســنة 2017 بالدائــرة االنتخابيــة املعنيــة بعمليــة االســتخالف، وهــي قامئــة حــزب 
العــامل بالدائــرة االنتخابيــة الجزائــر، تبــنّي أن املرتشــح املرتــب مبــارشة مــن نفــس الجنــس هــو 

نجيــب درويــش.
يقـرر مـا يأيت :

املادة األوىل: يستخلف النائب جلول جودي باملرتشح نجيب درويش.
املـــادة 2: تبلــغ نســخة مــن هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر الداخلية 

والجامعــات املحليــة والتهيئــة العمرانية.
املـادة 3: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 23 شــعبان عــام 1440 املوافــق 29 
أبريــل ســنة 2019

رئيس املجلس الدستوري
 كامل فنيش   
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قرار رقم 15/ ق. م د/19 مؤرخ يف 23 شعبان عـام 1440 املوافـق 29 أبريل سنة 2019، يتعلــق 
باستخــالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني.

إّن املجلس الدستوري،
- بناء عىل الدستور، السيام املادتان 129و 182 (الفقرة 2) منه،

- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012، الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام املــادة 

6 منــه،
ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت

ــه، ــواد 89 و105 و106 من ــيام امل ــات، الس ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2016 واملتعل ــت س غش
ــنة 2016،  ــل س ــق 06 أبري ــام 1437 املواف ــة ع ــامدى الثاني ــؤرخ يف 28 ج ــام امل ــىض النظ - ومبقت

ــتوري، ــس الدس ــل املجل ــد عم ــدد لقواع املح
- ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/17 املــؤرخ يف 21 شــعبان عــام 1438 املوافق 
18 مايــو ســنة 2017، واملتضمــن النتائــج النهائيــة النتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي 

الــذي جــرى يــوم 7 شــعبان عــام 1438 املوافــق 4 مايــو ســنة 2017،
ــام 1440  ــعبان عـ ــؤرخ يف 23 ش ــم 14 / ق. م د/19 م ــتوري رق ــس الدس ــرار املجل ــىض ق - ومبقت
ــي،  ــعبي الوطن ــس الش ــب يف املجل ــتخالف نائ ــق باس ــنة 2019 واملتعل ــل س ــق 29 أبري املوافـ

-وبنــاء عــىل الترصيــح بشــغور مقعــد النائــب رمضــان تعزيبــت املنتخــب يف قامئــة حــزب العــامل 
ــعبي  ــس الش ــس املجل ــل رئي ــن قب ــل م ــتقالة، املرس ــبب االس ــر بس ــة الجزائ ــرة االنتخابي الدائ
الوطنــي بتاريــخ 04 أبريــل ســنة 2019، تحــت رقــم أخ/أر/20/2019 واملســجل باألمانــة العامــة 

للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 07 أبريــل ســنة 2019، تحــت رقــم 62، 
 - وبنــاء عــىل قوائــم املرتشــحني لالنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت يــوم 7 شــعبان عــام 1438 
ــن  ــة ع ــات املحلي ــة والجامع ــرف وزارة الداخلي ــن ط ــّدة م ــنة 2017، املع ــو س ــق 4 ماي املواف
كّل دائــرة انتخابيــة، املرســلة بتاريــخ 11 أبريــل ســنة 2017، تحــت رقــم 3402/17 واملســجلة 

ــم 02، ــل ســنة 2017، تحــت رق ــخ 11 أبري ــس الدســتوري بتاري ــة للمجل ــة العام باألمان
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

وبعد املداولة،
ــات  ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــن القان ــادة 105 م ــكام امل ــىض أح ــه مبقت ــاراً أن - اعتب
ــب  ــب بعــد شــغور مقعــده بســبب االســتقالة، باملرتشــح املرت ــور أعــاله، يســتخلف النائ املذك

ــة، ــدة النيابي ــن العه ــة م ــد املرتشــح األخــري املنتخــب يف القامئــة، للمــدة املتبقي ــارشة بع مب
ــات توســيع  ــذي يحــدد كيفي ــون العضــوي ال ــه مبقتــىض أحــكام املــادة 6 مــن القان ــارا أن - واعتب



543

سنة 2019

ــور أعــاله، يســتخلف املرتشــح أو املنتخــب  ــة، املذك ــس املنتخب ــرأة يف املجال ــل امل حظــوظ متثي
ــا يف  ــوص عليه ــتخالف املنص ــاالت االس ــع ح ــس يف جمي ــس الجن ــن نف ــب م ــح أو منتخ مبرتش

ــات، ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض القان
-واعتبــارا أن الســيد رمضــان تعزيبــت قــدم اســتقالته كنائــب عــن حزب العــامل باملجلس الشــعبي 
الوطنــي وذلــك يــوم 28 مــارس ســنة 2019 وأن مكتــب املجلــس الشــعبي الوطنــي رصح بشــغور 

منصبــه بتاريــخ 04 أبريل ســنة 2019، 
- واعتبــارا أنــه بعــد االطــالع عــىل إعــالن املجلــس الدســتوري املتضمــن النتائــج النهائيــة النتخــاب 
أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي، وعــىل قامئــة مرتشــحي االنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت 
يــوم 4 مايــو ســنة 2017 بالدائــرة االنتخابيــة املعنيــة بعمليــة االســتخالف، وهــي قامئــة حــزب 
العــامل بالدائــرة االنتخابيــة الجزائــر، تبــنّي أن املرتشــح املرتــب مبــارشة مــن نفــس الجنــس هــو 
الســيد نجيــب درويــش، إال أن هــذا األخــري ســبق إن اســتخلف النائــب املســتقيل جلــول جــودي 
وذلــك مبوجــب قــرار املجلــس الدســتوري رقــــــم 14/ ق. م د/19 مــؤرخ يف 23 شــعبان عـــام 
1440 املوافـــق 29 أبريــل ســنة 2019 وعليــه يصبــح املرتشــح مــن نفــس الجنــس الــذي يليــه يف 

القامئــة هــو الســيد عــادل محمــودي.
يقـرر مـا يأيت :

املادة األوىل: يستخلف النائب رمضان تعزيبت باملرتشح عادل محمودي.
املـــادة 2: تبلــغ نســخة مــن هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر الداخلية 

والجامعــات املحليــة والتهيئــة العمرانية.
املـادة 3: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 23 شــعبان عــام 1440 املوافــق 29 
أبريــل ســنة 2019

رئيس املجلس الدستوري
 كامل فنيش   
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قرار رقم 16/ ق. م د/19 مؤرخ يف 23 شعبان عـام 1440 املوافـق 29 أبريل سنة 2019، يتعلــق 
باستخــالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني.

 إّن املجلس الدستوري،
- بناء عىل الدستور، السيام املادتان 129و 182 (الفقرة 2) منه،

- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012، الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام املــادة 

6 منــه،
ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت

ــه، ــواد 89 و105 و106 من ــيام امل ــات، الس ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2016 واملتعل ــت س غش
ــنة 2016،  ــل س ــق 06 أبري ــام 1437 املواف ــة ع ــامدى الثاني ــؤرخ يف 28 ج ــام امل ــىض النظ - ومبقت

ــتوري، ــس الدس ــل املجل ــد عم ــدد لقواع املح
- ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/17 املــؤرخ يف 21 شــعبان عــام 1438 املوافق 
18 مايــو ســنة 2017، واملتضمــن النتائــج النهائيــة النتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي 

الــذي جــرى يــوم 7 شــعبان عــام 1438 املوافــق 4 مايــو ســنة 2017،
ــزرارت املنتخــب يف قامئــة حــزب جبهــة  ــد ت ــح بشــغور مقعــد النائــب خال ــاء عــىل الترصي - وبن
ــس  ــس املجل ــل رئي ــن قب ــل م ــتقالة، املرس ــبب االس ــة بس ــة بجاي ــرة االنتخابي ــتقبل الدائ املس
الشــعبي الوطنــي بتاريــخ 04 أبريــل ســنة 2019، تحــت رقــم أخ/أر/20/2019 واملســجل باألمانة 

العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 07 أبريــل ســنة 2019، تحــت رقــم 62،
 - وبنــاء عــىل قوائــم املرتشــحني لالنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت يــوم 7 شــعبان عــام 1438 
ــن  ــة ع ــات املحلي ــة والجامع ــرف وزارة الداخلي ــن ط ــّدة م ــنة 2017، املع ــو س ــق 4 ماي املواف
كّل دائــرة انتخابيــة، املرســلة بتاريــخ 11 أبريــل ســنة 2017، تحــت رقــم 3402/17 واملســجلة 

ــم 02، ــل 2017 ســنة، تحــت رق ــخ 11 أبري ــس الدســتوري بتاري ــة للمجل ــة العام باألمان
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

وبعد املداولة،
ــات  ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــن القان ــادة 105 م ــكام امل ــىض أح ــه مبقت ــاراً أن - اعتب
ــب  ــب بعــد شــغور مقعــده بســبب االســتقالة، باملرتشــح املرت ــور أعــاله، يســتخلف النائ املذك

ــة، ــدة النيابي ــن العه ــة م ــد املرتشــح األخــري املنتخــب يف القامئــة، للمــدة املتبقي ــارشة بع مب
ــات توســيع  ــذي يحــدد كيفي ــون العضــوي ال ــه مبقتــىض أحــكام املــادة 6 مــن القان ــارا أن - واعتب
ــور أعــاله، يســتخلف املرتشــح أو املنتخــب  ــة، املذك ــس املنتخب ــرأة يف املجال ــل امل حظــوظ متثي
ــا يف  ــوص عليه ــتخالف املنص ــاالت االس ــع ح ــس يف جمي ــس الجن ــن نف ــب م ــح أو منتخ مبرتش
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ــات، ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض القان
-واعتبــارا أن الســيد خالــد تــزرارت قــدم اســتقالته كنائــب عــن حــزب جبهــة املســتقبل باملجلــس 
ــي  ــس الشــعبي الوطن ــب املجل ــوم 03 مــارس ســنة 2019 وأن مكت ــك ي ــي وذل الشــعبي الوطن

رصح بشــغور مقعــده بتاريــخ 04 أبريــل ســنة 2019، 
- واعتبــارا أنــه بعــد االطــالع عــىل إعــالن املجلــس الدســتوري املتضمــن النتائــج النهائيــة النتخــاب 
أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي، وعــىل قامئــة مرتشــحي االنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت 
يــوم 4 مايــو ســنة 2017 بالدائــرة االنتخابيــة املعنيــة بعمليــة االســتخالف، وهــي قامئــة حــزب 
ــس  ــن نف ــارشة م ــب مب ــح املرت ــنّي أن املرتش ــة، تب ــة بجاي ــرة االنتخابي ــتقبل بالدائ ــة املس جبه

الجنــس هــو الســيد كريــم بــوراي.
يقـرر مـا يأيت :

املادة األوىل: يستخلف النائب خالد تزرارت باملرتشح كريم بوراي.
املـــادة 2: تبلــغ نســخة مــن هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر الداخلية 

والجامعــات املحليــة والتهيئــة العمرانية.
املـادة 3: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 23 شــعبان عــام 1440 املوافــق 29 
أبريــل ســنة 2019.

رئيس املجلس الدستوري
 كامل فنيش   
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قرار رقم 17 / ق. م د/19 مؤرخ يف 17 رمضــان عـام 1440 املوافـق 22 مايو سنة 2019، يتعلق 
باستخالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني.

إن املجلس الدستوري،
- بناء عىل الدستور، السيام املادتان 129 و182 (الفقرة 2) منه،

- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012، الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام املــادة 

6 منــه،
ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت

ــه، ــواد 89 و105و106 من ــيام امل ــات، الس ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2016 واملتعل ــت س غش
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 28 جــامدى الثانيــة عــام 1437 املوافــق 6 أبريــل ســنة 2016، الــذي 

يحــدد قواعــد عمــل املجلــس الدســتوري،
- ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/17 املــؤرخ يف 21 شــعبان عــام 1438 املوافق 
18 مايــو ســنة 2017، واملتضمــن النتائــج النهائيــة النتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي 

الــذي جــرى يــوم 7 شــعبان عــام 1438 املوافــق 4 مايــو ســنة 2017،
- ومبقتــىض قــرار املجلــس الدســتوري رقــم 14/ق. م د/19 املــؤرخ يف 23 شــعبان عــام 1440 
ــي، ــعبي الوطن ــس الش ــب يف املجل ــتخالف نائ ــق باس ــنة 2019 واملتعل ــل س ــق 29 أبري املواف

- ومبقتــىض قــرار املجلــس الدســتوري رقــم 15/ق. م د/19 املــؤرخ يف 23 شــعبان عــام 1440 
ــي، ــعبي الوطن ــس الش ــب يف املجل ــتخالف نائ ــق باس ــنة 2019 واملتعل ــل س ــق 29 أبري املواف

- وبنــاء عــىل الترصيــح بشــغور مقعــد النائــب بوزيــان توفيــق املنتخــب يف قامئــة حــــزب العــامل، 
الدائــرة االنتخابيــة الجزائــر، بســبب الوفــاة، املرســل مــن قبــل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي 
بتاريــخ 2 مـــايو ســنة 2019، تحــت رقــم أخ/أر/21 / 2019 واملســجل باألمانــة العامــة للمجلــس 

الدســتوري بتاريــخ 5 مايــو ســنة 2019، تحــت رقــم 66،
ــوم 7 شــعبان عــام 1438  ــي جــرت ي ــة الت ــات الترشيعي ــم املرتشــحني لالنتخاب ــاء عــىل قوائ - وبن
ــن  ــة ع ــات املحلي ــة والجامع ــرف وزارة الداخلي ــن ط ــّدة م ــنة 2017، املع ــو س ــق 4 ماي املواف
كّل دائــرة انتخابيــة، املرســلة بتاريــخ 11 أبريــل ســنة 2017، تحــت رقــم 3402/17 واملســجلة 

ــم 02، ــل ســنة 2017، تحــت رق ــخ 11 أبري ــس الدســتوري بتاري ــة للمجل ــة العام باألمان
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

وبعد املداولة،
ــات  ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــن القان ــادة 105 م ــكام امل ــىض أح ــه مبقت ــاراً أن - اعتب
املذكــور أعــاله، يســتخلف النائــب بعــد شــغور مقعــده بســبب الوفــاة، باملرتشــح املرتــب مبارشة 
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بعــد املرتشــح األخــري املنتخــب يف القامئــة، للمــدة املتبقيــة مــن العهــدة النيابيــة،
ــات توســيع  ــذي يحــدد كيفي ــون العضــوي ال ــه مبقتــىض أحــكام املــادة 6 مــن القان ــارا أن - واعتب
ــور أعــاله، يســتخلف املرتشــح أو املنتخــب  ــة، املذك ــس املنتخب ــرأة يف املجال ــل امل حظــوظ متثي
ــا يف  ــوص عليه ــتخالف املنص ــاالت االس ــع ح ــس يف جمي ــس الجن ــن نف ــب م ــح أو منتخ مبرتش

ــات،   ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض القان
-واعتبــارا  أنــه  بعــد االطــالع  عــىل  قامئــة حــزب العــامل يف الدائــرة  االنتخابيــة  الجزائــر،  تبــني  
ــذا   ــري أن  ه ــش ، غ ــب دروي ــو نجي ــة  ه ــب يف القامئ ــر منتخ ــد آخ ــارشة  بع ــب  مب أن  املرت
األخــري  كان قــد اســتخلف  نائبــا  بســبب االســتقالة ، مبوجــب  قــرار املجلــس الدســتوري رقــم 
ــك    ــنة 2019، وكذل ــل س ــق 29 أبري ــام  1440 املواف ــعبان ع ــؤرخ  يف  23 ش 14/ق.م د/ 19 امل
املرتشــح  املرتــب مبــارشة  بعــد  نجيــب درويــش هــو  محمــودي عــادل  الــذي اســتخلف نائبــا  
آخــر  بســبب االســتقالة   مبوجــب  قــرار املجلــس الدســتوري  رقــم 15/ق.م د/ 19  املــؤرخ  يف  
23 شــعبان عــام  1440 املوافــق 29 أبريــل ســنة  2019، وعليــه  يصبــح  املرتشــح مــن  نفــس 
ــب   ــتخالف  النائ ــل  إلس ــو املؤه ــة ، ه ــن  يف القامئ ــحني  املذكوري ــيل املرتش ــذي ي ــس ال الجن

بوزيــان  توفيــق  الــذي  شــغر مقعــده  بســبب الوفــاة.
- واعتبــارا أنــه بعــد االطــالع عــىل إعــالن املجلــس الدســتوري املتضمــن النتائــج النهائيــة النتخــاب 
أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي، وعــىل قامئــة مرتشــحي حــــزب العــامل، الدائــرة االنتخابيــة 
الجزائــر، تبــني أن املرتشــح مــن نفــس الجنــس املؤهــل إلســتخالف النائــب املتــوىف، هــو قمـــادي 

محمد كمـــال.
يقـرر مـا يأيت :

املادة األوىل: يستخلف النائب بــوزيـان توفيق، باملرتشح قمـادي محمد كامل.
ــر  ــي وإىل وزي ــعبي الوطن ــس الش ــس املجل ــرار إىل رئي ــذا الق ــن ه ــخة  م ــغ  نس ــادة 2 : تبل املـ

الداخليــة والجامعــات املحليــة والتهيئــة العمرانيــة.
املـادة 3: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 17 رمضــان عــام 1440 املوافــق 22 
مــــايو سنة 2019.

رئيس املجلس الدستوري
 كامل فنيش   
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قرار رقم 21 / ق. م د/ 19 مؤرخ يف 13 شوال عـام 1440 املوافـق 16 يونيو سنة 2019 يتعلق 
باستخالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني

إن املجلس الدستوري،
- بناء عىل الدستور، السيام املواد 120 و122و129 و182 (الفقرة 2) منه،

- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 02-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012، الــذي يحــدد حــاالت التنــايف مــع العهــدة الربملانيــة، ال ســيام املــواد 3 و 6 و9 و 12 و13 

، منه
- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012، الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام املــادة 

6 منــه،
ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت

ــه، ــواد 89 و105و106 من ــيام امل ــات، الس ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2016 واملتعل ــت س غش
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 28 جــامدى الثانيــة عــام 1437 املوافــق 6 أبريــل ســنة 2016، الــذي 

يحــدد قواعــد عمــل املجلــس الدســتوري،
- ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م د/17 املــؤرخ يف 21شــعبان عــام 1438 املوافــق 
18 مايــو ســنة 2017، واملتضمــن النتائــج النهائيــة النتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي 

الــذي جــرى يــوم 7 شــعبان عــام 1438 املوافــق 4 مايــو ســنة 2017،
- ومبقتــىض قــرار املجلــس الدســتوري رقــم 21/ق.م د/17 املــؤرخ يف 13 رمضــان عــام 1438 املوافق 

8 يونيــو ســنة 2017 واملتعلــق باســتخالف نــواب يف املجلــس الشــعبي الوطني،
- ومبقتــىض قــرار املجلــس الدســتوري رقــم 10/ق. م د/19 املــؤرخ يف 23 شــعبان عــام 1440 
ــي، ــعبي الوطن ــس الش ــب يف املجل ــتخالف نائ ــق باس ــنة 2019 واملتعل ــل س ــق 29 أبري املواف

- وبنــاء عــىل رســالة رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي، املتضمنــة الترصيــح بشــغور مقعــد النائــب 
حليــس مــراد بســبب حالــة التنــايف، املؤرخــة يف 23 مايو ســنة2019، تحــت رقــم أخ/أر/25/2019 

واملســجلة باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 23 مايــو ســنة 2019، تحــت رقــم 80،
ــوم 7 شــعبان عــام 1438  ــي جــرت ي ــة الت ــات الترشيعي ــم املرتشــحني لالنتخاب ــاء عــىل قوائ - وبن
ــن  ــة ع ــات املحلي ــة والجامع ــرف وزارة الداخلي ــن ط ــّدة م ــنة 2017، املع ــو س ــق 4 ماي املواف
كّل دائــرة انتخابيــة، املرســلة بتاريــخ 11 أبريــل ســنة 2017، تحــت رقــم 3402/17 واملســجلة 

ــم 02، ــل ســنة 2017 تحــت رق ــخ 11 أبري ــس الدســتوري بتاري ــة للمجل ــة العام باألمان
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

- وبعد املداولة،
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ــدى  ــو ســنة 2017 ل ــد أودع ترصيحــني مؤرخــني يف 17 يولي ــراد ق ــس م ــب حلي ــارا أن النائ - اعتب
ــو ســنة 2017 املرفقــني مبلــف  مكتــب املجلــس الشــعبي الوطنــي واملســجلني بتاريــخ 19 يولي
االســتخالف، حيــث رصح مبوجــب األول أنــه ال ميــارس أي عهــدة أو وظيفــة أو مهّمــة أو نشــاط 
ــا  ــاطا تطوعي ــارس نش ــه مي ــاين أن ــح الث ــب الترصي ــة، ورصح مبوج ــدة الربملاني ــع العه ــاىف م يتن
بــدون مقابــل، يتمثــل يف مهمــة نائــب رئيــس الغرفــة الوطنيــة للموثقــني بصفتــه عضــوا منتخبــا 

ــدة 2016-2019، للعه
 -  واعتبــارا أنــه بعــد معاينــة الوثائــق املرفقــة مبلــف االســتخالف، تبــنّي أن النائــب حليــس مــراد 
ميــارس مهمــة رئيــس الغرفــة الجهويــة للموثقــني بالوســط منــذ انتخابــه للعهــدة 2016-2019، 

خالفــا ملــا ورد يف مضمــون ترصيحــي املعنــي املذكوريــن أعــاله،
 -   واعتبــارا أنــه ثبــت أن النائــب حليــس مــراد اســتمر يف مزاولــة هــذه املهّمــة كرئيــس للغرفــة 
ــة للموثقــني بالوســط، مــن خــالل مجموعــة مــن الوثائــق املرفقــة مبلــف االســتخالف،  الجهوي

واملوقعــة مــن طرفــه، ال ســيام منهــا: 
 -   املراسلة املؤرخة يف 12 يوليو  سنة 2017 واملوجهة إىل املوثقني التابعني للغرفة املعنية، 

-   املذكــرة رقــم 17-11 املؤرخــة يف 27 نوفمــرب ســنة 2017 واملوجهــة إىل منســقي الغرفــة الجهويــة 
ــط،  ملوثقي الوس

-   املراســلة املؤرخــة يف 02 ينايــر ســنة 2018 واملتضمنــة االتفاقيــة املربمــة بــني الغرفــة   وفنــادق 
دار ضيــاف، 

-   املذكرة رقم 02/18 املؤرخة يف 12 مارس سنة 2018 واملوجهة ملوثقي الوسط، 
-   املراسلة املؤرخة يف 14 أبريل  سنة 2019 واملتعلقة بانطالق التدريب امليداين للمرتبصني، 

ــود  ــتالم العق ــداع واس ــة إي ــنة 2019، واملتضمن ــو س ــة يف 05 ماي ــم 03/19 املؤرخ ــرة رق -   املذك
ــهار. ــة لإلش الخاضع

 -  واعتبــارا أن النائــب حليــس مــراد أخفــى يف ترصيحــه مامرســته مهّمــة رئيــس الغرفــة الجهويــة 
ــة  ــا للمط ــة طبق ــه الربملاني ــع عهدت ــاف م ــة تن ــه يف حال ــذي يجعل ــر ال ــط ، األم ــي الوس ملوثق
األخــرية مــن املــادة 3 مــن القانــون العضــوي املحــدد لحــاالت التنــايف مــع العهــدة الربملانيــة، 

مــام قــد يوقعــه تحــت طائلــة املــادة 13 مــن ذات القانــون العضــوي، 
 -  واعتبــارا أن النائــب حليــس مــراد اســتمر يف مامرســة مهمتــه كرئيــس للغرفــة الجهويــة ملوثقــي 
الوســط، فإنــه يعتــرب بذلــك مســتقيال تلقائيــا طبقــا للــامدة 9 مــن القانــون العضــوي املحــدد 

لحــاالت التنــايف مــع العهــدة الربملانيــة، املذكــور أعــاله،
ــع  ــايف م ــاالت التن ــدد ح ــذي يح ــوي ال ــون العض ــن القان ــادة 12 م ــىض امل ــه ومبقت ــارا أن -  واعتب
ــا  ــايف وفق ــة التن ــده بســبب حال ــذي شــغر مقع ــب ال ــم اســتخالف النائ ــة، يت ــدة الربملاني العه
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ــاله، ــور أع ــات، املذك ــام االنتخاب ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــكام القان ألح
 -  واعتبــارا أنــه مبقتــىض أحــكام املــادة 105 مــن القانــون العضــوي رقــم 10-16 املــؤرخ يف 22ذي 
ــات، يســتخلف  ــق بنظــام االنتخاب ــق 25 غشــت ســنة 2016 واملتعل ــام 1437 املواف القعــدة ع
النائــب بعــد شــغور مقعــده بســبب االســتقالة، باملرتشــح املرتــب مبــارشة بعــد املرتشــح االخــري 

املنتخــب يف القامئــة للمــدة املتبقيــة مــن العهــدة النيابيــة،
 -  واعتبــارا أنــه مبقتــىض أحــكام املــادة 6 مــن القانــون العضــوي الــذي يحــدد كيفيــات توســيع 
ــور أعــاله، يســتخلف املرتشــح أو املنتخــب  ــة، املذك ــس املنتخب ــرأة يف املجال ــل امل حظــوظ متثي
ــا يف  ــوص عليه ــتخالف املنص ــاالت اإلس ــع ح ــس يف جمي ــس الجن ــن نف ــب م ــح أو منتخ مبرتش

ــات، ــق بنظــام االنتخاب ــون العضــوي املتعل القان
 -  واعتبــارا أنــه بعــد االطــالع عــىل قامئــة حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي يف الدائــرة االنتخابيــة 
ــن أن املرتــب مبــارشة بعــد حليــس مــراد يف القامئــة مــن نفــس الجنــس هــو  ــر، تبيــــ الجزائ
ســعدي إليــاس الــذي اســتخلف نائبــا مســتقيال مبوجب قــرار املجلس الدستــــوري رقــم 10/ق.م. 
د /19 املــؤرخ يف 23 شــعبان عــام 1440 املوافــق 29 أبريــل ســنة 2019، وعليــه يصبــح املرتشــح 

مــن نفــس الجنــس املؤهــل الســتخالفه هــو برحــال نذيــر. 
يقرر ما يأيت :

املادة األوىل: يعلن شغور مقعد النائب حليس مراد.
املـادة 2: يستخلف النائب حليس مراد باملرتشح برحال نذير.

املــادة 3: تبلــغ نســخة مــن هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر الداخليــة 
والجامعــات املحليــة والتهيئــة العمرانية.

املـادة 4: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
 بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 13 شــوال عــام 1440 املوافــق  16 

يونيــو ســنة 2019.
رئيس املجلس الدستوري

 كامل فنيش   
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قرار رقم 22 / ق.م.د/ 19 مؤرخ يف 13شوال عام 1440 املوافق 16 يونيو سنة 2019
يتعلق بإستخالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني

إن املجلس الدستوري،
- بناء عىل الدستور، ال سيام املادتني 129، و182 (الفقرة 2)،

- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
ــيام  ــة، ال س ــس املنتخب ــرأة يف املجال ــل امل ــوظ متثي ــيع حظ ــات توس ــدد كيفي ــذي يح 2012، ال

املــادة 6 منــه،

ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت
ــه؛  ــواد 89 و105 و106 من ــيام امل ــات، الس ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2016، و املتعل ــت س غش

- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 28 جــامدى الثــاين عــام 1437 املوافــق 6 ابريــل ســنة 2016، الــذي 
يحــدد قواعــد عمــل املجلــس الدســتوري،

- ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم01/إ. م د/ 17 املــؤرخ يف21 شــعبان عــام 1438 املوافق 
18 مايــو ســنة 2017، واملتضمــن النتائــج النهائيــة النتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي 

الــذي جــرى يــوم 7 شــعبان عــام 1438 املوافــق 4 مايــو ســنة 2017،
- وبنــاء عــىل الترصيــح بشــغور مقعــد النائــب دريــس عبــد الرحــامن املنتخــب يف قامئــة حــزب 
جبهــة التحريــر الوطنــي، الدائــرة االنتخابيــة بجايــة، بســبب االســتقالة، املرســل مــن قبــل رئيــس 
املجلــس الشــعبي الوطنــي بتاريــخ 23 مايــو ســنة 2019، تحــت رقــم أخ/أر/26/2019 واملســجل 

باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 23 مايــو ســنة 2019، تحــت رقــم 81،
ــوم 7 شــعبان عــام 1438  ــي جــرت ي ــة الت ــات الترشيعي ــم املرتشــحني لالنتخاب ــاء عــىل قوائ - وبن
ــن  ــة ع ــات املحلي ــة والجامع ــرف وزارة الداخلي ــن ط ــدة م ــنة 2017، املع ــو س ــق 4 ماي املواف
كل دائــرة انتخابيــة، املرســلة بتاريــخ 11 ابريــل ســنة 2017، تحــت رقــم 3402/17 واملســجلة 

ــم 02، ــل ســنة 2017، تحــت رق ــخ 11 ابري ــس الدســتوري بتاري ــة للمجل ــة العام باألمان
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

- وبعد املداولة،
- اعتبــارا أن الســيد دريــس عبــد الرحــامن قـــــّدم اســتقالته كنائــب عــن حــزب جبهــة التحريــر 
الوطنــي باملجلــس الشــعبي الوطنــي يــوم 21 أبريــل ســنة 2019، وأن مكتــب املجلــس الشــعبي 

الوطنــي ّرصح بشــغور مقعــده بتاريــخ 22 مايــو ســنة 2019، 
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- واعتبــارا أنــه مبقتــىض أحــكام املــادة 105 مــن القانــون العضــوي رقــم 10-16 املــؤرخ يف 22 ذي 
ــات، يســتخلف  ــق بنظــام االنتخاب ــق 25 غشــت ســنة 2016 واملتعل ــام 1437 املواف القعــدة ع
النائــب بعــد شــغور مقعــده بســبب االســتقالة، باملرتشــح املرتــب مبــارشة بعــد املرتشــح األخــري 

املنتخــب يف القامئــة االنتخابيــة للمــدة املتبقيــة مــن العهــدة النيابيــة،
- واعتبــارا أنــه مبقتــىض أحــكام املــادة 6 مــن القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر 
ــب  ــح أو املنتخ ــتخلف املرتش ــاله، يس ــور أع ــنة 2012، واملذك ــر س ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ع
ــا يف  ــوص عليه ــتخالف املنص ــاالت االس ــع ح ــس يف جمي ــس الجن ــن نف ــب م ــح أو منتخ مبرتش

ــات، ــق بنظــام االنتخاب ــون العضــوي املتعل القان
- واعتبــارا أنــه بعــد االطــالع عــىل إعــالن املجلــس الدســتوري املتضمــن النتائــج النهائيــة النتخــاب 
ــي  ــر الوطن ــة التحري ــزب جبه ــحي ح ــة مرتش ــىل قامئ ــي، وع ــعبي الوطن ــس الش ــاء املجل أعض
لالنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت يــوم 4 مايــو ســنة 2017 بالدائــرة االنتخابيــة بجايــة، تبيــــن 

أن املرتشــح املرتــب مبــارشة مــن نفــس الجنــس هــو الســيد مــرواين عبــد الحميــد.
يقرر ما يأيت:

املادة األوىل: يعلن شغور مقعد النائب دريس عبد الرحامن.
املادة 2: يستخلف النائب دريس عبد الرحامن باملرتشح مرواين عبد الحميد.

املــادة 3: تبلــغ نســخة مــن هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر الداخليــة 
والجامعــات املحليــة والتهيئــة العمرانية.

املادة 4: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ13  شــوال عــام 1440 املوافــق16 

يونيــو ســنة 2019.
رئيس املجلس الدستوري

 كامل فنيش   
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قرار رقم 23 / ق.م.د/ 19 مؤرخ يف 13 شوال عام 1440 املوافق 16 يونيو سنة 
2019 يتعلق بإستخالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني

إن املجلس الدستوري،
- بناء عىل الدستور، ال سيام املادتني 129، و182 (الفقرة 2)،

- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
ــيام  ــة، ال س ــس املنتخب ــرأة يف املجال ــل امل ــوظ متثي ــيع حظ ــات توس ــدد كيفي ــذي يح 2012، ال

املــادة 6 منــه،
ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت

ــه، ــواد 89 و105 و106 من ــيام امل ــات، الس ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2016، و املتعل ــت س غش
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 28 جــامدى الثــاين عــام 1437 املوافــق 6 ابريــل ســنة 2016، الــذي 

يحــدد قواعــد عمــل املجلــس الدســتوري،
- ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم01/إ. م د/ 17 املــؤرخ يف21 شــعبان عــام 1438 املوافق 
18 مايــو ســنة 2017، واملتضمــن النتائــج النهائيــة النتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي 

الــذي جــرى يــوم 7 شــعبان عــام 1438 املوافــق 4 مايــو ســنة 2017،
ــة يف قامئــة حــزب العــامل  ــة املنتخب ــاء عــىل الترصيــح بشــغور مقعــد النائــب يفصــح نادي - وبن
الدائــرة االنتخابيــة تيــزي وزو، بســبب االســتقالة، املرســل مــن قبــل رئيــس املجلــس الشــعبي 
الوطنــي بتاريــخ 23 مايــو ســنة 2019، تحــت رقــم أخ/أر/26/2019 واملســجل باألمانــة العامــة 

للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 23 مايــو ســنة 2019، تحــت رقــم 81،
- وبنــاء عــىل قــو ائــم املرتشــحني لالنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت يــوم 7 شــعبان عــام 1438 
ــن  ــة ع ــات املحلي ــة والجامع ــرف وزارة الداخلي ــن ط ــدة م ــنة 2017، املع ــو س ــق 4 ماي املواف
كل دائــرة انتخابيــة، املرســلة بتاريــخ 11 ابريــل ســنة 2017، تحــت رقــم 3402/17 واملســجلة 

ــم 02، ــل 2017، تحــت رق ــخ 11 ابري ــس الدســتوري بتاري ــة العامــة للمجل باألمان
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

- وبعد املداولة،
ــس  ــامل باملجل ــزب الع ــن ح ــب ع ــتقالتها كنائ ــت اس ــة قدم ــح نادي ــيدة يفص ــارا أن الس - اعتب
ــي رصح  ــعبي الوطن ــس الش ــب املجل ــنة 2019، وأن مكت ــل س ــوم 30 أبري ــي ي ــعبي الوطن الش

ــنة 2019،  ــو س ــخ 22 ماي ــا بتاري ــغور مقعده بش
- واعتبــارا أنــه مبقتــىض أحــكام املــادة 105 مــن القانــون العضــوي رقــم 10-16 املــؤرخ يف 22 ذي 
القعــدة عــام 1437 املوافــق 25 غشــت ســنة 2016 و املتعلــق بنظــام االنتخابــات، يســتخلف 
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النائــب بعــد شــغور مقعــده بســبب االســتقالة، باملرتشــح املرتــب مبــارشة بعــد املرتشــح األخــري 
املنتخــب يف القامئــة االنتخابيــة للمــدة املتبقيــة مــن العهــدة النيابيــة،

- واعتبــارا أنــه مبقتــىض أحــكام املــادة 6 مــن القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر 
ــب  ــح أو املنتخ ــتخلف املرتش ــاله، يس ــور أع ــنة 2012، واملذك ــر س ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ع
ــا يف  ــوص عليه ــتخالف املنص ــاالت االس ــع ح ــس يف جمي ــس الجن ــن نف ــب م ــح أو منتخ مبرتش

ــات،  ــق بنظــام االنتخاب ــون العضــوي املتعل القان
- واعتبــارا أنــه بعــد االطــالع عــىل إعــالن املجلــس الدســتوري املتضمــن النتائــج النهائيــة النتخــاب 
أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي، وعــىل قامئــة مرتشــحي حــزب العــامل لالنتخابــات الترشيعيــة 
التــي جــرت يــوم 4 مايــو 2017 ســنة بالدائــرة االنتخابيــة تيــزي وزو، تبيــّــن أن املرتشــحة املرتبة 

مبــارشة مــن نفــس الجنــس هــي عقــون ســمرية.
يقرر ما يأيت:

املادة األوىل: يعلن شغور مقعد النائب يفصح نادية.
املادة 2: يستخلف النائب يفصح نادية باملرتشحة عقون سمرية.

املــادة 3: تبلــغ نســخة مــن هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر الداخليــة 
والجامعــات املحليــة والتهيئــة العمرانية.

املادة 4: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
ــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ13 شــوال عــام 1440 املوافــق16  بهــذا ت

ــو ســنة 2019. يوني
رئيس املجلس الدستوري

 كامل فنيش   
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قرار رقم 24/ ق.م د/19 مؤرخ يف 17 صفر عام 1441 املوافق 16 أكتوبر سنة 2019 يتعلق 
باستخالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني

 إن املجلس الدستوري،
-   بناء عىل الدستـــــــــــور،

 -  ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 12 – 03 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر 
ســنة 2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، ال ســيام 

املــادة 6 منــه، 
 -   ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 16 – 10 املــؤرخ يف 22 ذي القعــدة عــام 1437 املوافــق 25 
غشــت ســنة 2016 و املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل واملتمــم، ال ســيام املــواد 89 و105 

و106 منــه،
 -  ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 7 رمضــان عــام 1440 املوافــق 12 مايــو ســنة 2019، الــذي يحــدد 

قواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، الســيام املــادة 67 منــه،
-  ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم 01/إ.م.د/17 املــؤرخ يف 21 شــعبان عــام 1438 
املوافــق 18 مايــو ســنة 2017 واملتضمــن النتائــج النهائيــة النتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي 

ــو ســنة 2017، ــق 4 ماي ــام 1438 املواف ــوم 7 شــعبان ع ــذي جــرى ي ــي ال الوطن
 -  وبعــد االطــالع عــىل الترصيــح بشــغور مقعــد النائــب أحمــد بلــوايف املنتخــب يف قامئــة حــزب 
ــر، الدائــرة االنتخابيــة مترناســت، بســبب الوفــاة، املرســل مــن قبــل رئيــس  تجمــع أمــل الجزائ
املجلــس الشــعبي الوطنــي بتاريــخ 23 ســبتمرب ســنة 2019، تحــت رقــم أخ/أر/68/2019 
واملســجل باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 23 ســبتمرب ســنة 2019، تحــت رقــم 

 ،174
 -  وبعــد االطــالع عــىل قوائــم املرتشــحني لالنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت يــوم 7 شــعبان عــام 
1438 املوافــق 4 مايــو ســنة 2017، املعــّدة مــن طــرف وزارة الداخليــة والجامعــات املحليــة عــن 
ــل ســنة 2017 تحــت رقــم 3402/17 واملســجلة  ــخ 11 أبري ــة، املرســلة بتاري ــرة انتخابي كل دائ

باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 11 أبريــل ســنة 2017 تحــت رقــم 02،
 وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

 وبعد املداولة،
ــق برســالة  ــوايف، املرف ــوىف أحمــد بل ــب املت ــف اســتخالف النائ ــه وبعــد تفحــص مل ــارا أن -   اعتب
الترصيــح بالشــغور، املرســلة مــن قبــل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي واملذكــورة أعــاله، تبــني 
أن شــغور مقعــده قــد أُثِبــت بشــهادة الوفــاة الصــادرة عــن بلديــة متنغســت بتاريــخ 15 ســبتمرب 

ســنة 2019 تحــت رقــم 1209،
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ــب  ــاة يســتخلف باملرتشــح املرت ــم شــغور مقعــده بســبب الوف ــذي يت ــب ال ــارا أن النائ -   واعتب
مبــارشة بعــد املرتشــح األخــري املنتخــب يف القامئــة االنتخابيــة للمــدة املتبقيــة يف العهــدة النيابيــة 
طبقــا ألحــكام املــادة 105 مــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات، املعــدل واملتمــم،

-   واعتبــارا أنــه مبقتــىض أحــكام املــادة 6 مــن القانــون العضــوي الــذي يحــدد كيفيــات توســيع 
حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، واملذكــور أعــاله، يســتخلف املرتشــح أو املنتخــب 
ــا يف  ــوص عليه ــتخالف املنص ــاالت االس ــع ح ــس يف جمي ــس الجن ــن نف ــب م ــح أو منتخ مبرتش

ــات، املعــدل واملتمــم، ــق بنظــام االنتخاب ــون العضــوي املتعل القان
-   واعتبــارا أنــه بعــد االطــالع عــىل إعــالن املجلــس الدســتوري املتضمــن النتائــج النهائيــة النتخــاب 
أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي، وعــىل قامئــة مرتشــحي حــزب تجمــع أمــل الجزائــر بالدائــرة 
ــة متنغســت، املذكوريــن أعــاله، تبــني أن املرتشــح املؤهــل الســتخالف النائــب املتــوىف  االنتخابي

هــو مولــود عثــامين.
يقــرر ما يأتــي:

املادة األوىل: يستخلف النائب أحمد بلوايف باملرتشح مولود عثامين.
املــادة 2: تبلــغ نســخة مــن هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر الداخليــة 

والجامعــات املحليــة والتهيئــة العمرانية.
املادة 3: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 17 صفــر عــام 1441 املوافــق 16 
أكتوبــر ســنة 2019.

رئيس املجلس الدستوري
 كامل فنيش   
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قرار رقم 25 / ق.م.د/ 19 مؤرخ يف 8 ربيع األول عام 1441 املوافق 5 نوفمرب سنة 2019 يتعلق 
باستخالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني

إن املجلس الدستوري،
- بناء عىل الدستور،

- ومبقتــىض القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433 املوافــق 12 ينايــر ســنة 
2012، الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام املــادة 

6 منــه،
ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان - ومبقت

ــم، ــدل واملتم ــات، املع ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2016، املتعل ــت س غش
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 7 رمضــان عــام 1440 املوافــق 12 مايــو ســنة 2019، الــذي يحــدد 

قواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل واملتمــم،
- ومبقتــىض إعــالن املجلــس الدســتوري رقــم01/إ. م د/ 17 املــؤرخ يف21 شــعبان عــام 1438 املوافق 
18 مايــو ســنة 2017، واملتضمــن النتائــج النهائيــة النتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي 

الــذي جــرى يــوم 7 شــعبان عــام 1438 املوافــق 4 مايــو ســنة 2017،
ــزب  ــة ح ــب يف قامئ ــوان املنتخ ــن عيس ــب ياسيــ ــد النائ ــغور مقع ــح بش ــىل الترصي ــاء ع - و بن
ــتقالة،  ــبب االس ــزي وزو، بس ــة تي ــرة االنتخابي ــة الدائ ــة والدميقراطي ــل الثقاف ــن أج ــع م التجم
ــر ســنة 2019، تحــت  ــخ 16 أكتوب ــي بتاري ــس الشــعبي الوطن ــس املجل ــل رئي ــن قب املرســل م
رقــم أخ/أر/76/2019 واملســجل باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 17 أكتوبــر ســنة 

ــم 198، ــت رق 2019، تح
- وبعــد االطــالع عــىل قــو ائــم املرتشــحني لالنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت يــوم 7 شــعبان عــام 
1438 املوافــق 4 مايــو ســنة 2017، املعــدة مــن طــرف وزارة الداخليــة والجامعــات املحليــة عــن 
كل دائــرة انتخابيــة، املرســلة بتاريــخ 11 ابريــل ســنة 2017، تحــت رقــم 3402/17 واملســجلة 

باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 11 ابريــل ســنة 2017، تحــت رقــم 02،
- وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

- وبعد املداولة،
- اعتبــارا أنــه وبعــد تفحــص ملــف إســتخالف النائــب ياســني عيســوان، تبــني أنــه قــدم اســتقالته 
ــر ســنة  ــخ 6 أكتوب ــة بتاري ــة والدميقراطي ــا كنائــب عــن حــزب التجمــع مــن أجــل الثقاف كتابي
ــس  ــده مبوجــب رســالة رئي ــي رصح بشــغور مقع ــس الشــعبي الوطن ــب املجل 2019، وأن مكت

ــر ســنة 2019،  ــي املؤرخــة يف 16 أكتوب املجلــس الشــعبي الوطن
 - واعتبــارا أنــه مبقتــىض أحــكام املــادة 105 مــن القانــون العضــوي رقــم 10-16 املــؤرخ يف 22 ذي 
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ــب بعــد  القعــدة عــام 1437 املوافــق 25 غشــت ســنة 2016، املذكــور أعــاله، يســتخلف النائ
شــغور مقعــده بســبب االســتقالة، باملرتشــح املرتــب مبــارشة بعــد املرتشــح األخــري املنتخــب يف 

القامئــة االنتخابيــة للمــدة املتبقيــة مــن العهــدة النيابيــة،
 - واعتبــارا أنــه مبقتــىض أحــكام املــادة 6 مــن القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر 
ــب  ــح أو املنتخ ــتخلف املرتش ــاله، يس ــور أع ــنة 2012، املذك ــر س ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ع

ــع حــاالت االســتخالف، مبرتشــح أو منتخــب مــن نفــس الجنــس يف جمي
ــاب  ــة النتخ ــج النهائي ــن النتائ ــتوري املتضم ــس الدس ــالن املجل ــوع إىل إع ــه وبالرج ــارا أن - واعتب
ــع  ــزب التجم ــحي ح ــة مرتش ــىل قامئ ــاله، وع ــور أع ــي واملذك ــعبي الوطن ــس الش ــاء املجل أعض
مــن أجــل الثقافــة والدميقراطيــة لالنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت يــوم 4 مايــو ســنة 2017 
بالدائــرة االنتخابيــة تيــزي وزو، تبيــّــن أن املرتشــح املرتــب مبــارشة مــن نفــس الجنــس، املؤهــل 

الســتخالف النائــب املســتقيل هــو محنــد رشيــف فاهــم .
 يقرر ما يأيت:

املادة األوىل: يعلن حالة شغور مقعد النائب ياسني عيسوان.
املادة 2: يستخلف النائب ياسني عيسـوان باملرتشح محند رشيف فاهم .

املــادة 3: تبلــغ نســخة مــن هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر الداخليــة 
والجامعــات املحليــة والتهيئــة العمرانية.

 املادة 4: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 8 ربيــع األول عــام 1441 املوافــق 

5 نوفمــرب ســنة 2019.
رئيس املجلس الدستوري

 كامل فنيش   
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قرار رقم 26 / ق. م د/19 مؤرخ يف 8 ربيع األول عام 1441 املوافــق 5 نوفمرب سنة 2019، 
يتعلق باستخالف نائب يف املجلس الشعبي الوطني.

 إن املجلس الدستوري،   
-بناء عىل الدستور، 

ــر  ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ــر ع ــؤرخ يف 18 صف ــم 12 - 03 امل ــون العضــوي رق ــىض القان - ومبقت
ســنة 2012 الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، الســيام 

املــادة 6 منــه،
ــق 25  ــام 1437 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 22 ذي القع ــم 10-16 امل ــوي رق ــون العض ــىض القان -ومبقت

ــم،  ــدل واملتم ــات ، املع ــام االنتخاب ــق بنظ ــنة 2016 املتعل ــت س غش
- ومبقتــىض النظــام املــؤرخ يف 7 رمضــان عــام 1440 املوافــق 12 مايــو ســنة 2019، الــذي يحــدد 

قواعــد عمــل املجلــس الدســتوري، املعــدل واملتمــم،
ــام 1438  ــعبان ع ــؤرخ يف 21 ش ــم 01 / إ.م.د/17 امل ــتوري رق ــس الدس ــالن املجل ــىض إع - ومبقت
املوافــق 18 مايــو ســنة 2017 واملتضمــن النتائــج النهائيــة إلنتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي 

ــو ســنة 2017 ، ــوم 7 شــعبان عــام 1438 املوافــق 4 ماي ــذي جــرى ي ــي ال الوطن
- وبنــاءا عــىل الترصيــح بشــغور مقعــد النائــب ليــىل حــاج أعــراب، املنتخبــة عــن قامئــة حــزب 
ــزي وزو، بســبب اإلســتقالة،  ــة تي ــرة االنتخابي ــة، الدائ ــة والدميقراطي التجمــع مــن أجــل الثقاف
ــر ســنة 2019، تحــت  ــخ 16 أكتوب ــي بتاري ــس الشــعبي الوطن ــس املجل ــل رئي ــن قب املرســل م
رقــم أخ/أر/76/2019 واملســجل باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 17 أكتوبــر2019، 

تحــت رقــم 198، 
- و بعــد اإلطــالع عــىل قوائــم املرتشــحني لإلنتخابــات الترشيعيــة التــي جــرت يــوم 7 شــعبان 1438 
ــن  ــة ع ــات املحلي ــة و الجامع ــرف وزارة الداخلي ــن ط ــدة م ــنة 2017، املع ــو س ــق 4 ماي املواف
كل دائــرة انتخابيــة ،املرســلة بتاريــخ 11 أبريــل ســنة 2017 تحــت رقــم 3402/17 و املســجلة 

باألمانــة العامــة للمجلــس الدســتوري بتاريــخ 11 أبريــل ســنة 2017 تحــت رقــم 02،
 وبعد االستامع إىل العضو املقرر،

 وبعد املداولة،
ــت  ــا قدم ــني أنه ــراب، تب ــاج أع ــىل ح ــب لي ــتخالف النائ ــف اس ــص مل ــد تفح ــه وبع ــارا أن -اعتب
اســتقالتها كتابيــا كنائــب عــن حــزب التجمــع مــن أجــل الثقافــة والدميقراطيــة وذلــك يــوم10 
ــي رصح بشــغور مقعدهــا مبوجــب  ــس الشــعبي الوطن ــب املجل ــر ســنة 2019، وأن مكت أكتوب

ــر ســنة 2019،  ــي املؤرخــة يف 16 أكتوب ــس الشــعبي الوطن ــس املجل رســالة رئي
- اعتبــارا أنــه مبقتــىض أحــكام املــادة 105 مــن القانــون العضــوي رقــم 10-16 املــؤرخ يف 22 ذي 
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القعــدة عــام 1437 املوافــق 25 غشــت ســنة 2016 و املذكــور أعــاله، يســتخلف النائــب بعــد 
شــغور مقعــده بســبب االســتقالة باملرتشــح املرتــب مبــارشة بعــد املرتشــح األخــري املنتخــب يف 

القامئــة االنتخابيــة، للمــدة املتبقيــة مــن العهــدة النيابيــة، 
- واعتبــارا أنــه مبقتــىض أحــكام املــادة 6 مــن القانــون العضــوي رقــم 12 - 03 املــؤرخ يف 18 صفــر 
ــب  ــح أو املنتخ ــتخلف املرتش ــاله، يس ــور أع ــنة 2012 واملذك ــر س ــق 12 يناي ــام 1433 املواف ع

مبرتشــح أو منتخــب مــن نفــس الجنــس، يف جميــع حــاالت االســتخالف، 
ــاب  ــة النتخ ــج النهائي ــن النتائ ــتوري املتضم ــس الدس ــالن املجل ــوع إىل إع ــه وبالرج ــارا أن -واعتب
أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي واملذكــور أعــاله، وقامئــة مرتشــحي حــزب التجمــع مــن أجــل 
ــرة  ــو ســنة 2017 بالدائ ــة التــي جــرت يــوم 4 ماي ــات الترشيعي الثقافــة والدميقراطيــة لالنتخاب
االنتخابيــة تيــزي وزو، تبــني أن املرتشــحة كهينــة قــزوح املرتبــة مبــارشة مــن نفــس الجنــس هــي 

املؤهلــة الســتخالف النائــب املســتقيلة،
يقـــرر ما يأتــي:

املادة األوىل: يعلن حالة شغور مقعد النائب ليىل حاج أعراب.
املادة 2: تستخلف النائب ليىل حاج أعراب باملرتشحة كهينة قزوح.

املــادة 3: تبلــغ نســخة مــن هــذا القــرار إىل رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي وإىل وزيــر الداخليــة 
والجامعــات املحليــة والتهيئــة العمرانية. 

املادة 4: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهــذا تــداول املجلــس الدســتوري يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 8 ربيــع األول عــام 1441 املوافــق 

5 نوفمــرب ســنة 2019
رئيس املجلس الدستوري

 كامل فنيش   
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الباب األول : اإلستفتاء
سنة 1996

إعـــالن مـــؤرخ يف 20 رجـــب عــام 1417 املــــوافــــــق أول ديســمرب ســنة 1996 يتعلــق بنتائــج   -
اســتفتاء 17 رجــب عــام 1417 املـــوافق 28 نوفمــرب ســنة 1996 يف تعديــل الّدســتور. (ج. ر. رقــم 

76 مؤرخــة يف 08 ديســمرب 1996) 
سنة 1999

إعـــالن رقــم 02/إ.م د/99 مـــؤرخ يف09 جــامدى الثانيــة عـــام 1420 املوافــق  19 ســبتمرب ســنة   -
ــم 66 مؤرخــة يف 21  ــنة 1999 . (ج. ر. رق ــبتمرب س ــوم 16 س ــتفتاء ي ــج إس ــق بنتائ 1999، يتعل

ــبتمرب 1999)  س
 سنة 2005

إعالن رقــــم 01 / إ.م د/ 05 مؤرخ فــــــي 27 شــعبان عـــام 1426 املـوافـــق أول أكتوبر سنــــة   -
2005 ، يتعلـــق بنتائــج استفتـــاء 29 ســبتمرب 2005 حــول امليثــاق مــن أجــل الســلم و املصالحــة 

الوطنيــة. (ج. ر. رقــم 67 مؤرخــة يف 05 أكتوبــر 2005) 
الباب الثاين : االنتخابات الرئاسية

الفصل األول : الرتشيحات
سنة 1995

قــرار مــؤرخ يف 16 جــامدى األوىل عــام 1416 املوافــق 11 أكتوبــر ســنة 1995 يتضمــن طريقــة   -
ترتيــب املرتشــحني إلنتخــاب رئيــس الجمهوريــة. 

قــرار مــؤرخ يف 19 جــامدى االوىل عــام 1416 املوافــق 14 أكتوبــر ســنة 1995 يتضمــن تحديــد   -
ــر 1995) ــة. (ج. ر. رقــم 60 مؤرخــة يف 15 أكتوب ــحني النتخــاب رئيــس الجمهوري قامئــة املرتّش

سنة 1999
قــرار رقــم 02/ ق م. د/ 99 مــؤرخ يف09 ذي القعــدة عــام 1419 املوافــق 25 فربايــر ســنة 1999   -
يتضمــن طريقــة ترتيــب املرتشــحني النتخــاب رئيــس الجمهوريــة. (ج. ر. رقــم 16 مؤرخــة يف 13 

مــارس 1999)
قــرار رقــم 03/ ق م. د/ 99 مــؤرخ يف23 ذي القعــدة عــام 1419املوافــق 11 مــارس ســنة 1999   -
يتضمــن تحديــد قامئــة املرتّشــحني النتخــاب رئيــس الجمهوريــة.  (ج. ر. رقــم 16 مؤرخــة يف 13 

مــارس 1999)
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سنة 2004
قــرار رقــم06 /ق.م د /04 مــؤرخ يف 03 محــرم عــام 1425 املوافــق 24 فربايــر ســنة 2004 يحــدد    -
طريقــة ترتيــب املرتشــحني النتخــاب رئيــس الجمهوريــة. (ج. ر. رقــم 13 مؤرخــة يف 7 مــارس 2004)

قــرار رقــم 07/ ق.م د/ 04 مــؤرخ يف9 محــرم عــام 1425 املوافــق أول مــارس ســنة 2004 يتضمــن   -
قبــول ترشــح  لرئاســة الجمهوريــة. (ج. ر. رقــم 13 مؤرخــة يف 7 مــارس 2004)

قــرار رقــم 08/ ق.م د/ 04 مــؤرخ يف9 محــرم عــام 1425 املوافــق أول مــارس ســنة 2004 يتضمــن   -
قبــول ترشــح  لرئاســة الجمهوريــة. (ج. ر. رقــم 13 مؤرخــة يف 7 مــارس 2004)

قــرار رقــم 09/ ق.م د/ 04 مــؤرخ يف9 محــرم عــام 1425  املوافــق أول مــارس ســنة 2004  يتضمــن    -
قبــول ترشــح لرئاســة الجمهوريــة. (ج. ر. رقــم 13 مؤرخــة يف 7 مــارس 2004)

قــرار رقــم 10/ ق.م د/ 04 مــؤرخ يف9 محــرم عــام 1425 املوافــق أول مــارس ســنة 2004 يتضمــن     -
قبــول ترشــح لرئاســة الجمهوريــة. (ج. ر. رقــم 13 مؤرخــة يف 7 مــارس 2004)

قــرار رقــم 11/ ق.م د/ 04 مــؤرخ يف9 محــرم عــام 1425 املوافــق أول مــارس ســنة 2004 يتضمــن     -
قبــول ترشــح لرئاســة الجمهوريــة. (ج. ر. رقــم 13 مؤرخــة يف 7 مــارس 2004)

قــرار رقــم 12 / ق.م د/ 04 مــؤرخ يف 9 محــرم عــام 1425  املوافــق أول مــارس ســنة 2004  يتضمــن   -
رفــض  ترشــح  لرئاســة الجمهوريــة. (ج. ر. رقــم 13 مؤرخــة يف 7 مــارس 2004)

قــرار رقــم 13/ ق.م د/ 04 مــؤرخ يف 9 محــرم عــام 1425 املوافــق أول مــارس ســنة 2004 يتضمــن   -
قبــول ترشــح  لرئاســة الجمهوريــة. (ج. ر. رقــم 13 مؤرخــة يف 7 مــارس 2004)

قــرار رقــم 14/ ق.م د/ 04 مــؤرخ يف 09 محــرم عــام 1425  املوافــق أول مــارس ســنة 2004 يتضمــن   -
رفــض ترشــح  لرئاســة الجمهوريــة. (ج. ر. رقــم 13 مؤرخــة يف 7 مــارس 2004)

قــرار رقــم 15/ ق.م د/ 04 مــؤرخ يف 9 محــرم عــام 1425 املوافــق أول مــارس ســنة 2004 يتضمــن   -
رفــض ترشــح لرئاســة الجمهوريــة. (ج. ر. رقــم 13 مؤرخــة يف 7 مــارس 2004)

قــرار رقــم 16 / ق .م د /04 مــؤرخ يف 9 محــرم عــام 1425 املوافــق أول مــارس ســنة 2004  يحــدد   -
قامئــة املرتشــحني النتخــاب رئيــس الجمهوريــة. (ج. ر. رقــم 13 مؤرخــة يف 7 مــارس 2004)

سنة 2009
قــرار رقــم 01 / ق . م د/ 09 مــؤرخ يف 05  ربيــع األول عــام 1430 املوافـــق 02  مــارس ســنة 2009،   -
يتضمــن قبــول ترشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة. (ج. ر. رقــم 14 مؤرخــة يف 4 مــارس 2009) 
ــارس ســنة  ــق 02  م ــام 1430 املوافـ ــع األول ع ــؤرخ يف 05  ربي ــم 02 / ق . م د/ 09 م ــرار رق ق  -
2009، يتضمــن قبــول ترشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة. (ج. ر. رقــم 14 مؤرخــة يف 4 مــارس 

(2009
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قــرار رقــم 03 /ق.م د/09 مــؤرخ يف 05 ربيــع األول عــام 1430 املوافـــق   02 مــارس ســنة  2009   -
يتضمــن رفــض ترشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة. (ج. ر. رقــم 14 مؤرخــة يف 4 مــارس 2009)

ــارس ســنة  ــق 02  م ــام 1430 املوافـ ــع األول ع ــؤرخ يف 05 ربي ــم 04 / ق . م د/ 09 م ــرار رق ق  -
2009، يتضمــن قبــول ترشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة. (ج. ر. رقــم 14 مؤرخــة يف 4 مــارس 

 (2009
قــرار رقــم 05 /ق.م د/09 مــؤرخ يف 05 ربيــع األول عــام 1430 املوافـــق 02 مــارس ســنة  2009   -
يتضمــن رفــض ترشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة. (ج. ر. رقــم 14 مؤرخــة يف 4 مــارس 2009)

قــرار رقــم 06 / ق . م د/ 09 مــؤرخ يف 05  ربيــع األول عــام 1430 املوافـــق 02  مــارس ســنة   -
2009، يتضمــن قبــول ترشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة. (ج. ر. رقــم 14 مؤرخــة يف 4 مــارس 

(2009
قــرار رقــم 07 /ق.م د/09 مــؤرخ يف 05 ربيــع األول عــام 1430 املوافـــق   02 مــارس ســنة  2009   -
يتضمــن رفــض ترشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة. (ج. ر. رقــم 14 مؤرخــة يف 4 مــارس 2009)

قــرار رقــم 08 /ق.م د/09 مــؤرخ يف 05 ربيــع األول عــام 1430 املوافـــق  02 مــارس ســنة 2009   -
يتضمــن رفــض ترشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة.

قــرار رقــم 09 / ق . م د/ 09 مــؤرخ يف 05  ربيــع األول عــام 1430 املوافـــق 02  مــارس ســنة   -
2009، يتضمــن قبــول ترشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة. (ج. ر. رقــم 14 مؤرخــة يف 4 مــارس 

 (2009
قــرار رقــم 10 / ق . م د/ 09 مــؤرخ يف 05  ربيــع األول عــام 1430 املوافـــق 02  مــارس ســنة   -
2009، يتضمــن قبــول ترشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة. (ج. ر. رقــم 14 مؤرخــة يف 4 مــارس 

 (2009
قــرار رقــم 11 /ق.م د/09 مــؤرخ يف 05 ربيــع األول عــام 1430 املوافـــق 02 مــارس ســنة 2009    -
يتضمــن رفــض ترشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة. (ج. ر. رقــم 14 مؤرخــة يف 4 مــارس 2009)

قــرار رقــم 12 /ق.م د/09 مــؤرخ يف 05 ربيــع األول عــام 1430 املوافـــق 02 مــارس ســنة 2009   -
يتضمــن رفــض ترشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة. (ج. ر. رقــم 14 مؤرخــة يف 4 مــارس 2009)

قــرار رقــم 13 /ق.م د/09 مــؤرخ يف 05 ربيــع األول عــام 1430 املوافـــق  02 مــارس ســنة 2009   -
يتضمــن رفــض ترشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة. (ج. ر. رقــم 14 مؤرخــة يف 4 مــارس 2009)

قــرار رقــم 14 / ق. م د/ 09 مــؤرخ يف 05 ربيــع األول عــام 1430 املوافــق 02 مــارس ســنة 2009،   -
ــارس  ــة يف 4 م ــم 14 مؤرخ ــة. (ج. ر. رق ــة الجمهوري ــاب لرئاس ــحني لالنتخ ــة املرتش ــدد قامئ يح

(2009
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سنة 2014
ــارس ســنة  ــق 13 م ــام 1435 املواف ــؤرخ يف  11  جــامدى األوىل ع ــم 03 /ق.م د/ 14 م ــرار رق ق  -
2014 يتضمــن قبــول ترشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة. (ج. ر. رقــم 14 مؤرخــة يف 16 مــارس 

(2014
قــــرار رقــم 04 /ق.م د/14 مــؤرخ يف 11 جــامدى األوىل عــام 1435 املوافــق 13 مــارس ســنة 2014   -
ــارس  ــة يف 16 م ــم 14 مؤرخ ــة. (ج. ر. رق ــة الجمهوري ــاب لرئاس ــح  لالنتخ ــول ترش ــن قب يتضم

(2014
ــرار رقــم 05 /ق. م د / 14  مــؤرخ يف 11 جــامدى األوىل عــام 1435 املوافــق 13 مــارس ســنة  ق  -
2014  يتضمــن رفــض ترشــح  لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة. (ج. ر. رقــم 14 مؤرخــة يف 16 مارس 

(2014
قــرار رقــم 06/ق.م د/14 مــؤرخ يف 11 جــامدى األوىل عــام 1435 املوافــق13 مــارس ســنة 2014   -
يتضمــن قبــول ترشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة. (ج. ر. رقــم 14 مؤرخــة يف 16 مــارس 2014)

قـــرار رقــم 07/ق م.د/14 مــؤرخ يف 11 جــامدى األوىل عــام 1435 املوافـــق 13 مــارس ســنة 2014   -
يتضمــن قبــول ترشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة. (ج. ر. رقــم 14 مؤرخــة يف 16 مــارس 2014)

ــرار رقــم 08 /ق.م د/14 مــؤرخ يف 11 جــامدى  األوىل عــام 1435  املوافــق 13 مــارس ســنة   قــ  -
2014 يتضمــن قبــول ترشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة. (ج. ر. رقــم 14 مؤرخــة يف 16 مــارس 

(2014
- قــــرار رقــم 09/ق.م د/14 مــؤرخ يف 11 جــامدى األوىل عــام 1435 املوافــق 13 مــارس ســنة 2014 
يتضمــن رفــض ترشــح  لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة. (ج. ر. رقــم 14 مؤرخــة يف 16 مــارس 2014)

- قــــرار رقــم 10/ق.م د/14 مــؤرخ يف 11 جــامدى األوىل عــام 1435 املوافــق 13 مــارس ســنة 2014 
يتضمــن رفــض ترشــح لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة. (ج. ر. رقــم 14 مؤرخــة يف 16 مــارس 2014)

- قــــــرار رقــم 11/ ق. م د/ 14 مــؤرخ يف 11 جــامدى األوىل عــام 1435 املوافــق 13 مــارس ســنة 
2014 يتضمــن قبــول ترشــح  لالنتخــاب لرئاســة الجمهوريــة. (ج. ر. رقــم 14 مؤرخــة يف 16 مــارس 

(2014
قـــــرار رقــم 12 /ق.م د/14 مــؤرخ يف 11 جــامدى األوىل عام 1435 املوافـــق13 مارس ســنة 2014   -
ــارس  ــة يف 16 م ــم 14 مؤرخ ــة. (ج. ر. رق ــة الجمهوري ــاب لرئاس ــح  لالنتخ ــض ترش ــن رف يتضم

(2014
قــرار رقــم 13/ق.م د/14 مــؤرخ يف11 جــامدى األوىل عــام 1435 املوافــق 13 مــارس ســنة 2014   -
ــارس  ــم 14 مؤرخــة يف 16 م ــة. (ج. ر. رق ــض ترشــح  لالنتخــاب لرئاســة الجمهوري ــن رف يتضم

(2014
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ــرار رقــم 14/ ق.م د /14 مــؤرخ يف 11 جــامدى األوىل عــام 1435 املوافــق 13 مــارس ســنة  قــ  -
ــة يف 16  ــم 14 مؤرخ ــة. (ج. ر. رق ــة الجمهوري ــاب لرئاس ــح لالنتخ ــض ترش ــن رف 2014 يتضم

مــارس 2014)
قــــرار رقــم 15 /ق.م د/ 14 مــؤرخ يف 11 جــامدى األوىل عــام 1435 املوافـــق 13 مــارس ســنة   -
2014، يحــدد قامئـــة  املرتشــحني لالنتخـــاب لرئاســة الجمهوريـــة. (ج. ر. رقــم 14 مؤرخــة يف 16 

ــارس 2014) م
سنة 2019

قــرار رقــم 07 /ق.م د/19 مــؤرخ يف 6 رجــب عــام 1440 املوافــق 13 مــارس ســنة 2019. (ج. ر.   -
ــارس 2019) ــم 16 مؤرخــة يف 13 م رق

قــــرار رقــــم 18/ق.م. د/19 مــــؤرخ فــــي 27 رمضــان عــــام 1440 املوافــــق أّول يونيــو  سنــــة   -
2019، يتضمــن رفــــض ترشــح النتخــاب رئيــس الجمهوريــة. (ج. ر. رقــم 38 مؤرخــة يف 12 يونيــو 

(2019
قــــرار رقــــم 19/ق.م. د/19مـؤرخ فــي 27 رمضان عــــام 1440 املوافــق أول يونيو سنــة 2019،   -
يتضمــن رفــــض ترشــح النتخــاب رئيــس الجمهوريــة. (ج. ر. رقــم 38 مؤرخــة يف 12 يونيــو 2019)

قــــرار رقــم 20 / ق. م.  د /19 مــؤرخ يف 27 رمضــان عــام 1440 املوافــق أّول يونيــو ســنة 2019.   -
ــو 2019) ــم 38 مؤرخــة يف 12 يوني (ج. ر. رق

قــرار رقــم 36/ق. م د/19 مــؤرخ يف 12 ربيــع األول عــام 1441 املوافــق 9 نوفمــرب ســنة 2019. (ج.   -
ر. رقــم 67 مؤرخــة يف 10 نوفمــرب 2019)

الفصل الثاين:  النتائج
       سنة 1995

إعــالن مــؤرخ يف 30 جــامدى الثانيــة عــام 1416 املوافــق 23 نوفمــرب ســنة 1995 يتعلــق بنتائــج   -
ــم 72 مؤرخــة يف 26 نوفمــرب 1995) ــة. (ج. ر. رق ــس الجمهوري إنتخــاب رئي

سنة 1999
إعــالن رقــم 01/إ.م د/ 99 مــؤرخ يف 04 محــرم عــام 1420املوافــق 20 أفريــل ســنة 1999 يتعلــق   -

بنتائــج انتخــاب رئيــس الجمهوريــة. (ج. ر. رقــم 29 مؤرخــة يف 21 أبريــل 1999)
       سنة 2004

إعــالن رقــم 4 / إ. م د /04 مــؤرخ يف 22 صفــر عــام 1425 املوافــق 12 أبريــل ســنة 2004، يتضمــن   -
نتائــج انتخــاب رئيــس الجمهوريــة. (ج. ر. رقــم 72 مؤرخــة يف 18 أبريــل 2004)
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سنة 2009
إعــالن رقــم 01 / إ . م د / 09 مـــؤرخ يف 17 ربيــع الثــاين عـــام 1430 املوافـــق 13 أبريــل ســنة   -
2009، يتضمــن نتائـــج انتخـــاب رئيــس الجمهوريـــة. (ج. ر. رقــم 22 مؤرخــة يف 15 أبريــل 2009)

سنة 2014
إعــالن رقــم 02/ إ.م د/ 14 مـــؤرخ يف 22 جــامدى الثانيــة عـــام 1435 املوافـــق 22 أبريــل ســنة   -
2014، يتضمــن نتائـــج انتخـــاب رئيــس الجمهوريـــة. (ج. ر. رقــم 23 مؤرخــة يف 23 أبريــل 2014)

سنة 2019
إعــالن رقــم 03/ إ.م د/ 19 مـــؤرخ يف 19 ربيــع الثــاين عـــام 1441 املوافـــق 16 ديســمرب ســنة   -
2019، يتضمــن النتائـــج النهائيــة النتخـــاب رئيــس الجمهوريـــة. (ج. ر. رقــم 78 مؤرخــة يف 18 

ــمرب 2019) ديس
الفصل الثالث : املنازعات

سنة 2019
قرار رقم 27/ق.م د/19 مؤرخ يف 12 ربيع األول عام 1441 املوافق 9 نوفمرب سنة 2019  -

(ج. ر. رقم 67 مؤرخة يف 10 نوفمرب 2019)  
قرار رقم 28/ق. م.د/19 مؤرخ يف 12 ربيع األول عام 1441 املوافق 9 نوفمرب سنة 2019  -

(ج. ر. رقم 67 مؤرخة يف 10 نوفمرب 2019)  
قرار رقم 29/ق. م د/19 مؤرخ يف 12 ربيع األول عام 1441 املوافق 9 نوفمرب سنة 2019    -

(ج. ر. رقم 67 مؤرخة يف 10 نوفمرب 2019)  
قرار رقم 30/ق. م د/19 مؤرخ يف 12 ربيع األول عام 1441 املوافق 9 نوفمرب سنة 2019  -

(ج. ر. رقم 67 مؤرخة يف 10 نوفمرب 2019)  
قرار رقم 31/ق. م د/19 مؤرخ يف 12 ربيع األول عام 1441 املوافق 9 نوفمرب سنة 2019  -

(ج. ر. رقم 67 مؤرخة يف 10 نوفمرب 2019)  
قرار رقم 32/ق. م د/19 مؤرخ يف 12 ربيع األول عام 1441 املوافق 9 نوفمرب سنة 2019  -

(ج. ر. رقم 67 مؤرخة يف 10 نوفمرب 2019)  
قرار رقم 33/ق. م د/19 مؤرخ يف 12 ربيع األول عام 1441 املوافق 9 نوفمرب سنة 2019  -

(ج. ر. رقم 67 مؤرخة يف 10 نوفمرب 2019)  
قرار رقم 34/ق. م د/19 مؤرخ يف 12 ربيع األول عام 1441 املوافق 9 نوفمرب سنة 2019  -

(ج. ر. رقم 67 مؤرخة يف 10 نوفمرب 2019)
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قرار رقم 35/ق. م د/19 مؤرخ يف 12 ربيع األول عام 1441 املوافق 9 نوفمرب سنة 2019   -
(ج. ر. رقم 67 مؤرخة يف 10 نوفمرب 2019)  

الباب الثاين : التجديد النصفي أعضاء مجلس األمة
الفصل األول:  النتائج

سنة 1997
إعــالن رقــم 02 /إ / م.د / 97 مــؤرخ يف 27 شــعبان عــام 1418   املــــوافــــــق 27 ديســمرب ســنة   -
1997، يتعلــق بنتائــج انتخــاب أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني. (ج. ر. رقــم 86 مؤرخــة يف 28 

ديســمرب 1997)
سنة 1998

إعــالن رقــم 03 / إ. م. د /98 مــؤرخ يف 2 ربيــع الثــاين عــام 1419 املوافــق 26 يوليــو ســنة 1998،   -
يتعلّــق بنتائــج االنتخــاب الجــزيئ لعضــو منتخــب مبجلــس األّمــة. (ج. ر. رقــم 57 مؤرخــة يف 05 

غشــت 1998)
سنة 2001

اعــــالن رقم  01 / إ .م د /01 مؤرخ يف6 شــوال عــــام 1421 املوافق  01 ينــــايـــــر ســنة 2001   -
، يتضمــن نتائــج انتخــاب نصــف عــدد أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني. (ج. ر. رقــم 04 مؤرخــة 

يف 14 ينايــر 2001)
سنة 2004

إعــالن رقــم 01 / إ . م د /04 مــؤرخ يف 11 ذي القعــدة عــام 2414 املوافــق 4 ينايــر ســنة 2004   -
، يتضمــن نتائــج تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني. (ج. ر. رقــم 05 مؤرخــة يف 18 

ينايــر 2004)
سنة 2006

ــنة 2006  ــر س ــق 25 فرباي ــام 1427 املواف ــرم ع ــؤرخ يف 26 مح ــم 01/ إ.م د /06 امل ــالن رق إع  -
يتضمــن نتائــج االنتخابــات الجزئيــة إلســتخالف أعضــاء منتخبــني يف مجلــس األمــة. (ج. ر. رقــم 

ــارس 2006) ــة يف 05 م 13 مؤرخ
سنة 2007

ــر ســنة  ــح يناي ــق للفات ــام 1427 املواف ــؤرخ يف 12 ذي الحجــة ع ــم 01/ إ.م د /07 امل ــالن رق - إع
2007 يتعلــق بنتائــج تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني. (ج. ر. رقــم 04 مؤرخــة 

ــر نوفمــرب 2007) يف 14 يناي
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- إعــالن رقــم 02/ إ.م د /07 مــؤرخ يف 20 ذي الحجــة عــــام 1427 املوافــق 09 ينايــر ســنة 2007، 
يعــدل و يتمــم اإلعـــالن رقــم 01/إ . م د /07 املــؤرخ يف 12 ذي الحجــة عــام 1427 املوافــق للفاتح 
ينايــر ســنة 2007 املتضمــن نتائــج تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني. (ج. ر. رقــم 

10 مؤرخــة يف 07 فربايــر 2007)
سنة 2009

إعــالن رقــم 02/إ.م.د/09 مــؤرخ يف 14 محــرم عــام 1431 املوافــق 31 ديســمرب ســنة 2009،   -
يتضمــن نتائــج تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني. (ج. ر. رقــم 06 مؤرخــة يف 24 

ــر 2010) يناي
سنة 2010

إعــالن رقــم 01 / إ. م د/10 مــؤرخ يف 28 محـــرم عــام 1431 املوافـــق 14 ينايـــر ســنة 2010، يعــّدل و 
يتّمــم اإلعــالن رقــم 02 / إ. م د/ 09 املــؤرخ  يف 14 محـــرم عــام 1431 املوافـــق 31 ديسمبـــر ســنة 
2009، املتضّمــن نتائــج تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني. (ج. ر. رقــم 06 مؤرخــة 

يف 24 ينايــر 2010)
سنة 2011

إعــالن رقــم 01 / إ. م د /11 مــؤرخ يف 12 جــامدى الثانيــة عــام 1432 املوافــق 15 مايو ســنة 2011   -
يتضمــن نتائــج االنتخــاب الجــزيئ مــن أجــل اســتخالف عضــو منتخــب يف مجلــس األمــة. (ج. ر. 

رقــم 29 مؤرخــة يف 22 مــاي 2011)
سنة 2013

إعــالن رقــم 01/إ.م د/ 13 مــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1434 املوافــق أول ينايــر ســنة 2013 يتضمــن   -
نتائــج تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني. (ج. ر. رقــم 02 مؤرخــة يف 13 ينايــر2013)

سنة 2014
إعــالن رقــم 01 / إ. م د /14 مــؤرخ يف 10 ربيــع الثــاين عــام 1435 املوافــق 10 فربايــر ســنة 2014   -
يتضمــن نتائــج االنتخــاب الجــزيئ مــن أجــل اســتخالف عضــو منتخــب يف مجلــس األمــة. (ج. ر. 

رقــم 09 مؤرخــة يف 20 فربايــر 2014)
            سنة 2016

ــر ســنة 2016،  ــق أّول يناي ــام 1437املواف ــع األول ع ــؤرخ يف 20 ربي ــم 01/ إ.م د/16 م إعــالن رق  -
يتضمــن نتائــج تجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني. (ج. ر. رقــم 02 مؤرخــة يف 13 

ــر 2016) يناي
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ــر ســنة 2016،  إعــالن رقــم 02/ إ.م د/16 مــؤرخ يف 26 ربيــع األول عــام 1437املوافــق 07 يناي  -
ــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني. (ج. ر. رقــم 02 مؤرخــة يف 13  ــج تجدي يعــدل نتائ

ــر 2016) يناي
سنة 2019

ــنة 2019  ــر س ــق 04 يناي ــام 1440 املواف ــاين ع ــع الث ــؤرخ يف 27 ربي ــم 01/إ. م د/19 م ــالن رق إع  -
يتضمــن النتائــج النهائيــة لتجديــد نصــف أعضــاء مجلــس األمــة املنتخبــني. (ج. ر. رقــم 05 مؤرخــة 

ــر 2019) يف 23 يناي
إعــالن رقــم 02/ إ.م د /19 مــؤرخ يف 7 جــامدى األوىل عــــام 1440 املوافــق 14 جانفــي ســنة 2019،   -
يعـــدل و يتمـــم اإلعـــالن رقــم 01/إ م د /19 املــؤرخ يف 27 ربيــع الثاين عــام 1440 املوافق 4 جانفي 
ســنة 2019 املتضمــن النتائــج النهائيــة لتجديــد نصــف أعضــاء مجلس األمــة املنتخبــني. (ج. ر. رقم 

09 مؤرخــة يف 06 فربايــر 2019)
الفصل الثاين :  املنازعات

سنة 2001
قرار رقم 02 / 01 مؤرخ يف 8 شوال عـــام 1421 املوافـق 03 ينــاير سنـــة 2001.   -

   (ج. ر. رقم 04 مؤرخة يف 14 يناير 2001)
سنة 2004

قرار رقم 01/ ق. م د /04  مؤرخ يف 11 ذي القعدة عام 1424 املوافق 04 يناير سنة 2004  -
(ج. ر. رقم 05 مؤرخة يف 18 يناير 2004)  

قرار رقم 02/ ق. م د /04 مؤرخ يف 15 ذي القعدة عام 1424 املوافق 8 يناير سنة 2004  -
(ج. ر. رقم 05 مؤرخة يف 18 يناير 2004)  

قرار رقم 03/ ق. م د /04 مؤرخ يف 15 ذي القعدة عام 1424 املوافق 8 يناير سنة 2004  -
(ج. ر. رقم 05 مؤرخة يف 18 يناير 2004)  

قرار رقم 04 / ق. م د /04 مؤرخ يف 15 ذي القعدة عام 1424 املوافق 8 يناير سنة 2004  -
(ج. ر. رقم 05 مؤرخة يف 18 يناير 2004)  

قرار رقم 05/ ق. م د /04 مؤرخ يف 27 ذي القعدة عام 1420 املوافق 20 يناير سنة 2004  -
(ج. ر. رقم 05 مؤرخة يف 18 يناير 2004)  

سنة 2007
قرار رقم 01 /ق. م د /07 مؤرخ يف 12 ذي الحجة عام 1427 املوافق للفاتح يناير سنة 2007  -

(ج. ر. رقم 04 مؤرخة يف 14 يناير 2007)  
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-   قــرار رقــم 02/ق. م د /07  مــؤرخ يف 12 ذي الحجــة عــام 1427 املوافــق للفاتــح ينايــر ســنة 
2007

(ج. ر. رقم 04 مؤرخة يف 14 يناير 2007)   
- قرار رقم 03/ ق. م د /07 مؤرخ يف 16 ذي الحجة عام 1427 املوافق 5 يناير سنة 2007  

ــر 2007) ــة يف 07  فرباي ــم 10 مؤرخ (ج. ر. رق
قرار رقم 04/ ق. م د /07 مؤرخ يف 16 ذي الحجة عام 1427 املوافق 5 يناير سنة 2007   -

ــر 2007) ــة يف 07  فرباي ــم 10 مؤرخ (ج. ر. رق
سنة 2010

قـرار رقم 01 / ق.م د/   10مؤرخ  فـي 18 محرم عـام 1431املوافـق 4 ينايــر سنة 2010.  -
(ج. ر. رقم 06 مؤرخة يف 24  يناير 2010)  

سنة 2016
قـرار رقم 02 /ق ط/ م د / 16 مؤرخ يف 24 ربيع األول عام 1437املوافق 5 يناير سنة 2016  -

(ج. ر. رقم 02 مؤرخة يف 13 يناير 2016)  
قـرار رقم 03 /ق ط/ م د /16 مؤرخ يف 24 ربيع األول عام 1437املوافق 5 يناير سنة 2016  -

(ج. ر. رقم 02 مؤرخة يف 13 يناير 2016)  
قـرار رقم 06 /ق ط/ م د /16 مؤرخ يف 24 ربيع األول عام 1437املوافق 5 يناير سنة 2016  -

(ج. ر. رقم 02 مؤرخة يف 13 يناير 2016)  
سنة 2018

قـرار رقم 03/ق.م.د/18 مؤرخ يف 23 ربيع الثاين عام 1440املوافق 31 ديسمرب سنة 2018  -
(ج. ر. رقم 01 مؤرخة يف 06 يناير 2019)  

سنة 2019
قرار رقم 01 / ق. م د/19 مؤرخ يف 27 ربيع الثاين عام 1440 املوافق 4 جانفي سنة 2019  -

   (ج. ر. رقم 05 مؤرخة يف 23 يناير 2019)
قرار رقم 02 / ق. م د/19 مؤرخ يف 27 ربيع الثاين عام 1440 املوافق 4 جانفي سنة 2019  -

(ج. ر. رقم 05 مؤرخة يف 23 يناير 2019)  
قرار رقم 03/ ق. م د/19 مؤرخ يف 27 ربيع الثاين عام 1440 املوافق 4 جانفي سنة 2019  -

    (ج. ر. رقم 05 مؤرخة يف 23 يناير 2019)



571

فـــهـــرس

قرار رقم 06/ ق.م د/19 مؤرخ يف 7 جامدى األوىل عام 1440 املوافق 14 جانفي سنة 2019  -
     (ج. ر. رقم 05 مؤرخة يف 23 يناير 2019)

الباب الرابع : االنتخابات الترشيعية
الفصل األول : النتائج 

سنة 1991
 -إعــالن مــؤرخ يف 23 جــامدى الثانيــة عــام 1412 املوافــق 30 ديســمرب ســنة 1991 يتضمــن النتائــج 
الرســمية لالنتخابــات الترشيعيــة بتاريــخ 26 ديســمرب ســنة 1991 (الــدور األول). (ج. ر. رقــم 1 

مؤرخــة يف 04 ينايــر 1992)
سنة 1997

ــنة 1997،  ــو س ــق 9 يوني ــام 1418 املواف ــر ع ــؤرخ يف 4 صف ــم 97-01 إ - م.د /97 م ــالن رق إع  -
يتعلــق بنتائــج انتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 40 مؤرخــة يف 11 يونيــو 

(1997
سنة 2002

إعــالن رقــم 01 - / إ - م .د /02 مــؤرخ يف 21 ربيــع االول عــام 1423 املوافــق 03 يونيــو ســنة   -
2002 يتعلــق بنتائــج إنتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 43 مؤرخــة يف 23 

يونيــو 2002).
       سنة 2007

ــنة  ــو س ــق 21 ماي ــام 1428 املواف ــامدى األوىل  ع ــؤرخ يف 4 ج ــم 03 / إ . م د/07 م ــالن رق إع  -
2007، يتضمــن نتائــج   إنتخــاب  أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 45 مؤرخــة يف 

ــو 2007) 06 يولي
سنة 2012

- إعـــالن رقــم 01/إ.م د/12 مــؤرخ فـــي 24 جــامدى الثانيـــة عـــام 1433 املوافـــق 15 مايـــو ســنة 
2012، يتضمـــن نتـــائج انتخـــاب أعضـــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 32 مؤرخــة يف 

ــو 2012) 26 ماي
سنة 2017

- إعــالن رقــم 01/إ. م د/17 مــؤرخ يف 21 شــعبان عــام 1438 املوافــق 18 مايــو ســنة 2017، يتضمن 
النتائــج النهائيــة النتخــاب أعضــاء املجلــس الشــعبي الوطنــي، الــذي جــرى يــوم 7 شــعبان عــام 

1438 املوافــق 04 مايــو ســنة 2017. (ج. ر. رقــم 34 مؤرخــة يف 07 يونيــو 2017)
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الفصل الثاين : املنازعات 
سنة 1997

- قرار مؤرخ يف 12 صفر عام 1418 املوافق 17 يونيو  سنة 1997. 
(ج. ر. رقم 46 مؤرخة يف 09 يوليو 1997)  

- قرار مؤرخ يف 12 صفر عام 1418 املوافق 17 يونيو سنة 1997. 
(ج. ر. رقم 46 مؤرخة يف 09 يوليو 1997)  

- قرار مؤرخ يف 12 صفر عام 1418 املوافق 17 يونيو سنة 1997.
(ج. ر. رقم 46 مؤرخة يف 09 يوليو 1997)  

سنة 2007
ــنة  ــو س ــق 29 ماي ــام 1428 املواف ــامدى األوىل ع ــؤرخ يف 12 ج ــم 05/ ق. م د /07 م ــرار رق ق  -

.2007
(ج. ر. رقم 45 مؤرخة يف 11 يوليو 2007)  

قرار رقم 06/ ق. م د /07 مؤرخ يف 12 جامدى األوىل عام 1428 املوافق 29 مايو سنة 2007  -
(ج. ر. رقم 45 مؤرخة يف 11 يوليو 2007)  

قرار رقم 07/ ق. م د /07 مؤرخ يف 12 جامدى األوىل عام 1428 املوافق 29 مايو سنة 2007  -
(ج. ر. رقم 45 مؤرخة يف 11 يوليو 2007)  

سنة 2012
قـرار رقم 03 /ق.م د /12 مؤرخ يف 3 رجب عام  1433 املوافق 24 مايو سنة 2012  -

  (ج. ر. رقم 32 مؤرخة يف 26 مايو 2012)
قـرار رقم 04 /ق.م د /12 مؤرخ يف 3 رجب عام 1433 املوافق 24 مايو سنة 2012  -

  (ج. ر. رقم 32 مؤرخة يف 26 مايو 2012)
قـرار رقم 05 /ق.م د /12 مؤرخ يف 3 رجب عام 1433 املوافق 24 مايو سنة 2012  -

(ج. ر. رقم 32 مؤرخة يف 26 مايو 2012)  
قـرار رقم 06 /ق.م د /12 مؤرخ يف 3 رجب عام 1433 املوافق 24 مايو سنة 2012  -

(ج. ر. رقم 32 مؤرخة يف 26 مايو 2012)  
- قـرار رقم 07 /ق.م د /12 مؤرخ يف 3 رجب عام 1433 املوافق 24 مايو سنة 2012

   (ج. ر. رقم 32 مؤرخة يف 26 مايو 2012)
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قـرار رقم 08 /ق.م د /12 مؤرخ يف 3 رجب عام 1433 املوافق 24 مايو سنة 2012  -
(ج. ر. رقم 32 مؤرخة يف 26 مايو 2012)  

- قـرار رقم 09 /ق.م د /12 مؤرخ يف 3 رجب عام 1433 املوافق 24 مايو سنة 2012
(ج. ر. رقم 32 مؤرخة يف 26 مايو 2012)  

قـرار رقم 10 /ق.م د /12 مؤرخ يف 3 رجب عام 1433 املوافق 24 مايو سنة 2012  -
(ج. ر. رقم 32 مؤرخة يف 26 مايو 2012)  

قـرار رقم 11 /ق.م د /12 مؤرخ يف 3 رجب عام 1433 املوافق 24 مايو سنة 2012  -
(ج. ر. رقم 32 مؤرخة يف 26 مايو 2012)  

قـرار رقم 12 /ق.م د /12 مؤرخ يف 3 رجب عام 1433 املوافق 24 مايو سنة 2012  -
(ج. ر. رقم 32 مؤرخة يف 26 مايو 2012)  

قـرار رقم 13 /ق.م د /12 مؤرخ يف 3 رجب عام 1433 املوافق 24 مايو سنة 2012  -
(ج. ر. رقم 32 مؤرخة يف 26 مايو 2012)  

-  قـرار رقم 14 /ق.م د /12 مؤرخ يف 3 رجب عام 1433 املوافق 24 مايو سنة 2012
(ج. ر. رقم 32 مؤرخة يف 26 مايو 2012)  

قـرار رقم 15 /ق.م د /12 مؤرخ يف 3 رجب عام 1433 املوافق 24 مايو سنة 2012  -
(ج. ر. رقم 32 مؤرخة يف 26 مايو 2012)  

سنة 2017
قرار رقم01/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017  -

(ج. ر. رقم 34 مؤرخة يف 07 يونيو 2017)  
قرار رقم02/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017  -

(ج. ر. رقم 34 مؤرخة يف 07 يونيو 2017)  
قرار رقم03/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017  -

(ج. ر. رقم 34 مؤرخة يف 07 يونيو 2017)  
قرار رقم04/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017  -

(ج. ر. رقم 34 مؤرخة يف 07 يونيو 2017)  
قرار رقم05/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017    -

(ج. ر. رقم 34 مؤرخة يف 07 يونيو 2017)  
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قرار رقم06/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017  -
(ج. ر. رقم 34 مؤرخة يف 07 يونيو 2017)  

قرار رقم07/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017  -
(ج. ر. رقم 34 مؤرخة يف 07 يونيو 2017)  

قرار رقم08/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017  -
(ج. ر. رقم 34 مؤرخة يف 07 يونيو 2017)  

قرار رقم09/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017  -
(ج. ر. رقم 34 مؤرخة يف 07 يونيو 2017)  

قرار رقم 10/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017  -
(ج. ر. رقم 34 مؤرخة يف 07 يونيو 2017)  

قرار رقم11/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017  -
(ج. ر. رقم 34 مؤرخة يف 07 يونيو 2017)  

قرار رقم12/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017  -
(ج. ر. رقم 34 مؤرخة يف 07 يونيو 2017)  

قرار رقم13/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017  -
(ج. ر. رقم 34 مؤرخة يف 07 يونيو 2017)  

قرار رقم14/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017  -
(ج. ر. رقم 34 مؤرخة يف 07 يونيو 2017)  

قراررقم15/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017  -
(ج. ر. رقم 34 مؤرخة يف 07 يونيو 2017)  

قرار رقم16/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017  -
(ج. ر. رقم 34 مؤرخة يف 07 يونيو 2017)  

قرار رقم17 /ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017  -
(ج. ر. رقم 34 مؤرخة يف 07 يونيو 2017)  

قرار رقم18/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017  -
(ج. ر. رقم 34 مؤرخة يف 07 يونيو 2017)  

قرار رقم19/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017  -
(ج. ر. رقم 34 مؤرخة يف 07 يونيو 2017)  
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قرار رقم20/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017  -
   (ج. ر. رقم 34 مؤرخة يف 07 يونيو 2017)

الباب الخامس : استخالف النواب
سنة 1997

قـــرار رقـــم 09 مـــؤرخ يف 4 ربيـــع األول عــام 1418 املــــوافــــــق 9 يوليــو ســنة 1997 يتعلــق   -
ــو 1997) ــة يف 16 يولي ــم  47مؤرخ ــي. (ج. ر. رق ــعبي الوطن ــس الش ــّواب يف املجل ــتخالف ن باس

قـــرار رقـــم 10 مـــؤرخ يف 29 رجب عام 1418 املـوافـــق 30 نوفمرب ســنة 1997 يتعلق باســتخالف 
نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 33 مؤرخــة يف 20 مايــو 1998)

سنة 1998
قــرار رقــم 01 / ق. م. د /98 مــؤرخ يف 16 ذي الحّجــة عــام 1418 املوافــق 13 أبريــل ســنة 1998،   -
ــق باســتخالف نائــب يف املجلــس الّشــعبّي الوطنــّي. (ج. ر. رقــم 24 مؤرخــة يف 22 أبريــل  يتعلّ

(1998
قــرار رقــم 02 / ق. م. د /98 مــؤرخ يف 20 محــرّم عــام 1419 املوافــق 17 مايــو ســنة 1998، يتعلـّـق 

باســتخالف نائــب يف املجلــس الّشــعبّي الوطنــّي.  (ج. ر. رقــم 34 مؤرخــة يف 24 مايــو 1998)
قــرار رقــم 03 / ق. م. د /98 مــؤرخ يف 20 محــرّم عــام 1419 املوافــق 17 مايــو ســنة 1998، يتعلـّـق 

باســتخالف نائــب يف املجلــس الّشــعبّي الوطنــّي . (ج. ر. رقــم 34 مؤرخــة يف 24 مايــو 1998)
سنة 1999

- قرار رقـــم 01 /ق.م .د/99 مـــؤرخ فـــــي 9 ذي القعدة عـــام 1419 الـــموافق 25  فرباير سـنـــة   -
1999، يـتـعـــلق  بـاسـتـخـــالف  نـائـــب يف الـمـجلـــس الـشـعـــبي  الـوطـــني. (ج. ر. رقــم 45 

ــو 1999) ــة يف 12 يولي مؤرخ
قرار رقـــم 04 /ق.م .د/99 مـــؤرخ فـــــي 16 صـــفر عـام 1420 الـــموافق 01 يونيو سـنـة 1999،   -
يـتـعـــلق بـاسـتـخـــالف نـائـــب يف الـمـجلـــس الـشـعـــبي  الـوطـــني. (ج. ر. رقم 38 مؤرخة يف 

ــو 1999) 09 يوني
قــــرار رقــــم 05/ ق. م د /99 مـــــؤرخ يف 16 ربيــع األول عــام 1420 املوافــق 29 يونيــو ســنة    -
1999، يتعلــق باســتخالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 45 مؤرخــة يف 12 

ــو 1999) يولي
سنة 2000

قرار  رقـــــم 01 /ق.م د/2000  مـــــؤرخ فــــــــي 18 شـــــــوال عـــام 1420 الـــمــــوافــــــق   -
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24 يـــنـايــــر ســـــنة2000  يتعلــق باســتخالف نــواب يف املجــــلس الشــعبي الوطــــني. (ج. ر. 
ــر 2000) ــم 04 مؤرخــة يف 06 فرباي رق

قــرار رقـــــم 02 /ق.م د/2000 مـــــؤرخ فــــــــي 10 ربيــع األول عــام 1421 الـــمــــوافــــــــق   -
13 يونيــو ســـــنة2000 ، يتعلــق باســتخالف نائــب يف املجــــلس الشــعبي الوطــــني. (ج. ر. رقــم 

ــو 2000) 36 مؤرخــة يف 21 يوني
سنة 2001

قـــرار رقم 01 /ق.م.د/2001 مــــؤرخ يف 8 شــوال عام 1421 املـــوافـــــق 03 ينــــــايــــــر ســنة   -
2001، يتعلق باستخــــــالف نـــــائب يف املجلـــــس الشــــعبي الوطـــــني. (ج. ر. رقم 04 مؤرخة 

يف 14 ينايــر 2001)
قـــرار رقــم 02/ق.م.د/2001 مــؤرخ يف 11 شــوال عــام 1422 املوافــق 26 ديســمرب ســنة 2001   -
يتعلــق باســتخالف نائبــني يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 02 مؤرخــة يف 09 ينايــر 

(2002
قــرار رقــم 03/ق.م.د/2001 مــؤرخ يف 11 شــوال عــام 1422 املوافــق 26 ديســمرب ســنة 2001   -
ــر  يتعلــق باســتخالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 02 مؤرخــة يف 09 يناي

(2002
سنة 2002

قـــرار رقــم 01/ق.م د/02  مــــؤرخ يف 4 جــامدى األوىل عــام 1423 املـوافـــق 14  يوليــو ســنـــة   -
2002 ، يتـــعلق باســتخالف  نــواب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 49 مؤرخــة يف 17 

يوليــو 2002)
سنة 2003

قــرار رقــم 01/ق.م د/03 مــؤرخ فـــي 09 ذو القعــدة عـــام 1423 املوافــــق 12 يناير ســنة 2003   -
ــر  يتعلــق باســتخالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 05 مؤرخــة يف 26 يناي

(2003
ــة 2003،  ــارس سنــ ــق  22 م ــام 1424 املوافـ ــؤرخ يف 19 محــرم ع ــم 02/ق.م د/03 م ــرار رق ق  -
يتعلــق باستخـــالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 29 مؤرخــة يف 23 أبريــل 

(2003
ــنة 2003  ــو س ــق7 يوني ــام 1424 املواف ــي ع ــع الثانـ ــؤرخ يف 7 ربي ــم 03/ق.م د/03 م ــرار رق ق  -
يتعلــق باســتخالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 39 مؤرخــة يف 29 يونيــو 

(2003
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قرار رقـــم 04 / ق.م د/03  مــــؤرخ يف11 رجـــب عــــام 1424 املوافــــق8  سبتمرب سنـــة 2003   -
يتعلـــق باستخـــالف نـائـــب فـــي املجلـــس الشعبـــي الوطنـــي. (ج. ر. رقــم 58 مؤرخــة يف 28 

ســبتمرب 2003)
قرار رقـــم 05 /ق.م د /03  مؤرخ فـــي أول رمضـــان عـــام 1424 املـوافـــق 27 أكتوبر سنة 2003   -
يتعلـــق باستخـــالف نائبيـــن يف املجلـــس الشعبي الوطنـــي. (ج. ر. رقم 67 مؤرخة يف 05 نوفمرب 

(2003
قــرار رقــم 06 / ق.م د/ 03  مــؤرخ يف 09  رمضــان عــام 1424 املوافــق 04 نوفمــرب ســنة 2003   -
يتعلــق باســتخالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي . (ج. ر. رقــم 69 مؤرخــة يف 12 نوفمــرب 

(2003
سنة 2004

ــنة 2004  ــو س ــق 16 ماي ــام 1425 املواف ــع األول ع ــؤرخ يف 26 ربي ــم 01/ق.م د/04 م ــرار رق ق  -
ــو  ــي. (ج. ر. رقــم 34 مؤرخــة يف 30 ماي ــق باســتخالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطن يتعل

(2004
قـــرار رقــــم 02 /ق.م د/04 مؤرخ فـــي 28 رجـــب عام 1425 املـوافـــق 13 سبتمبـــر سنة 2004،   -
يتعلـــق باستخـــالف نائـــب فـي املجلـــس الشعبـي الوطنـــي. (ج. ر. رقم 63 مؤرخة يف 03 أكتوبر 

(2004
ــنة 2004،  ــر س ــق 16 أكتوب ــام 1425 املواف ــان ع ــؤرخ يف 02 رمض ــم 03/ق. م د/04 م ــرار رق ق  -
يتعلــق باســتخالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 69 مؤرخــة يف 03 نوفمــرب 

(2004
سنة 2005

قـــرار رقــــم 01 / ق . م د /05 مــــؤرخ فــــي  10 جمـــادي األولـى عـام 1426 املـوافـق 17 يونـيو    -
سنـــة 2005، يتعلق بإستخــــالف  نائب فـــي املجلـــس الشعبي الوطنـــي. (ج. ر. رقم 44 مؤرخة 

ــو 2005) يف 26 يوني
قرار رقــــم 02 / ق . م د /05 مــــؤرخ فــــي 29  شعبان  عـــام 1426 املـوافـــق 3  أكتوبر  لسنـــة   -
2005، يتعلق بإستخــــالف  نائب فـــي املجلـــس الشعبي  الوطنـــي. (ج. ر. رقم 67 مؤرخة يف 05 

أكتوبــر 2005)
 سنة 2006

ــق  ــر 2006 يتعل ــق 27 فرباي ــام 1427 املواف ــرم ع ــؤرخ يف 28 مح ــم 01 / ق,م د /06 م ــرار رق ق  -
ــل 2006) ــة يف 02 أبري ــم 20 مؤرخ ــي. (ج. ر. رق ــعبي الوطن ــس الش ــب يف املجل ــتخالف نائ باس

سنة 2007
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قــرار رقــم 08/  ق. م د/07 مـــؤرخ يف 01 جمــــادى الثانيــة عــام 1428 املوافــق 16 يونيــو ســنة   -
ــم 45 مؤرخــة يف 11  ــي. (ج. ر. رق ــس الشــعبي الوطن ــواب يف املجل ــق باســتخالف ن 2007 يتعل

ــو 2007) يولي
ــنة 2007،  ــرب س ــق 5 نوفم ــام 1428 املوافـــ ــوال ع ــؤرخ يف 24 ش ــم 09 / ق.م د/07 م ــرار رق ق  -
يتعلــق مبقعــد نائــب باملجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 75 مؤرخــة يف 02 ديســمرب2007)

سنة 2008
قــرار رقــــم 01 /ق. م د/08 مــؤرخ يف 12 عــام 1429 املوافـــق 20  ينايــر سنـــة 2008،  يتـعلـــق   -
باستــــخالف نائـــب يف املجلـــس الشـــعبي الـوطـــني. (ج. ر. رقــم 09 مؤرخــة يف 24 فربايــر 2008)

قــرار رقــــم 02 /ق. م د/08 مــؤرخ يف  12  عــام 1429 املوافـــق 20 ينايــر سنـــة 2008،  يتـعلـــق   -
باستــــخالف نائـــب يف املجلـــس الشـــعبي الـوطـــني. (ج. ر. رقــم 09 مؤرخــة يف 24 فربايــر 2008)

سنة 2009
قــرار رقــم 15 /  ق. م د/ 09 مـــؤرخ يف  03 ربيــع الثــاين عــام  1430 املوافــق 30 مــــارس  ســنة   -
2009  يتعلــق باســتخالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 23 مؤرخــة يف 19 

ــل 2009) أبري
قــرار رقــم 16/  ق. م د/ 09 مـــؤرخ يف 18 رجــب عــام  1430 املوافــق 11 يوليو ســنة 2009،يتعلق   -

باســتخالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 45 مؤرخــة يف 29 يوليــو 2009)
سنة 2010

قــرار رقـــم 02 /ق. م د/10 مــؤرخ يف 9 رجــب عــام 1431 املوافــق 22 يونيـــو ســنة 2010، يتعلـــق   -
باســتخالف نائـــب فـــي املجلـــس الشعبـــي الوطنـــي. (ج. ر. رقم 41 مؤرخة يف 04 يوليو 2010)

قرار رقـــم 03 /ق. م د/10 مؤرخ يف 8 محرم عام 1431 املوافق 14 ديســمرب ســنة 2010، يتعلـــق   -
باستخالف نائـــب فـــي املجلـــس الشعبـــي الوطنـــي. (ج. ر. رقم 03 مؤرخة يف 16 يناير 2010)

سنة 2011
قــرار رقــم 01/  ق. م د/ 11 مـــؤرخ يف  15 جــامدى األوىل عــام  1432 املوافــق 19 أبريــل ســنة   -
ــي. (ج. ر. رقــم 25 مؤرخــة يف 27  2011، يتعلــق باســتخالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطن

ــل 2011) أبري
سنة 2012

ــر ســنة 2012  ــع األول عــام 1433 املوافــق20   فرباي ــرار رقــم 01/ ق.م د/12 مــؤرخ يف27 ربي ق  -
يتعلــق باســتخالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 12 مؤرخــة يف 29 فربايــر 

(2012
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قــرار رقــم 02/ ق.م د/12 مــؤرخ يف 8 ربيــع الثــاين عــام 1433 املوافــق أول مــارس ســنة 2012   -
يتعلــق باســتخالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 16 مؤرخــة يف 21 مــارس 

(2012
قــرار رقــم 16/ق.م د/12 مــؤرخ يف 25 شــعبان عــام 1433 املوافــق 15 يوليــو ســنة 2012 يتعلــق    -

باســتخالف نائــب باملجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 43 مؤرخــة يف 25 يوليــو 2012)
ــنة  ــبتمرب س ــق 26 س ــام 1433 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 10 ذي القع ــم 171 /ق.م د/12 م ــرار رق ق  -
2012 يتعلــق باســتخالف  نــواب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 57 مؤرخــة يف 17 

ــر2012) أكتوب
قــرار رقــم385 /ق.م د/12 مــؤرخ يف 2 صفــر عــام 1434 املوافــق  16ديســمرب ســنة 2012 يتعلــق   -

باســتخالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 03 مؤرخــة يف 16 ينايــر 2012)
سنة 2013

قــرار رقــم 16/ق.م د/13 مــؤرخ يف 20 جــامدى األوىل عــام 1434 املوافــق أول أبريــل ســنة 2013   -
ــو  ــي. (ج. ر. رقــم 24 مؤرخــة يف 05 ماي ــق باســتخالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطن يتعل

(2013
قـــرار رقــم 17/ق.م د/13 مــؤرخ يف 18 رجــب عــام 1434 املوافــق 28 مايــو ســنة 2013 يتعلــق   -
باســتخالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 32 مؤرخــة يف 23 يونيــو 2013)

قـــرار رقــم 18/ق.م د/13 مــؤرخ يف 25 ذي القعــدة عــام  1434املوافــق أول أكتوبــر ســنة 2013   -
يتعلــق باســتخالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 55 مؤرخــة يف 30 أكتوبــر 

(2013
سنة 2014

ــنة 2014  ــر س ــق 7 يناي ــام 1435 املواف ــع األول ع ــؤرخ يف 5 ربي ــم 01 /ق.م د/ 14 م ــرار رق قـ  -
ــر  يتعلــق باســتخالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 03 مؤرخــة يف 22 يناي

(2014
قـــرار رقــم 02 / ق.م د/ 14 مــؤرخ يف 8 جــامدى األوىل عــام 1435 املوافــق 10 مارس ســنة 2014   -
يتعلــق باســتخالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 16 مؤرخــة يف 23 مــارس 

(2014
قــرار رقــم 110/ق.م د/14 مــؤرخ 29 جــامدى الثانيــة عــام 1435 املوافــق 29 أبـــريل ســنة 2014   -
ــو  ــي. (ج. ر. رقــم 28 مؤرخــة يف 14 ماي ــق باســتخالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطن يتعل

(2014
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قـــرار رقــم 111 /ق.م د/ 14 مــؤرخ يف 5 شــعبان عــام 1435 املوافــق 3 يونيــو ســنة 2014، يتعلق   -
باســتخالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 38 مؤرخــة يف 22 يونيــو 2014)

قرار رقم 112/ ق. م د/14 مؤرخ يف 5 شعبـــان عـــام 1435 املوافـــق 3 يونيو سنة 2014، يتعلق   -
باســتخالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 38 مؤرخــة يف 22 يونيــو 2014)

سنة 2015
قــرار رقــم 01/ ق. م د/15 مــؤرخ يف 13 شعبـــان عـــام 1436 املوافـــق أول يونيـــو سنــــة 2015،   -
يتعلــــق باستخــــالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 34 مؤرخــة يف 24 يونيــو 

(2015
قــرار رقــم 02/ ق.م د/15 مــؤرخ يف أول ذي الحجــة عــام 1436 املوافــق 15 ســبتمرب ســنة 2015   -
يتعلــق باســتخالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 56 مؤرخــة يف 25 أكتوبــر 

(2015
سنة 2016

قـــرار رقــم 11 /ق.م د/ 16 مــؤرخ يف 23 جــامدى األوىل عــام 1437 املوافــق 3 مــارس ســنة 2016   -
يتعلــق باســتخالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 18 مؤرخــة يف 23 مــارس 

(2016
ــارس ســنة  ــق 23 م ــام 1437 املواف ــة ع ــؤرخ يف 14 جــامدى الثاني ــم 12/ ق.م د/16 م ــرار رق ق  -
2016 يتعلــق باســتخالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 20 مؤرخــة يف 30 

ــارس 2016) م
ــة 2016،  ــو سنــ ــق 22 يوني ــام 1437 املوافـ ــؤرخ يف 17 رمضــان عـ ــم 13/ ق. م د/16 م ــرار رق ق
يتعلــــق باستخــــالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 43 مؤرخــة يف 17 يوليــو 

(2016
سنة 2017

ــو ســنة 2017،  ــام 1438 املوافـــق 08 يوني قــرار رقــم 21/ ق. م د/17 مــؤرخ يف 13 رمضــان عـ  -
يتعلــــق باستخــــالف نــواب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 38 مؤرخــة يف 29 يونيــو 

(2017
سنة 2018

قــرار رقــم 01/ ق. م د/18 مــؤرخ يف 21 محــرم عـــام 1440 املوافـــق أول أكتوبــر ســنة 2018،   -
يتعلــق باســتخالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 62 مؤرخــة يف 17 أكتوبــر 

(2018
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قــرار رقــم 02/ ق. م د/18 مــؤرخ يف 24 ربيــع األول عـــام 1440 املوافـــق 2 ديســمرب ســنة 2018،   -
يتعلــق باســتخالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 74 مؤرخــة يف 12 ديســمرب 

(2018
سنة 2019

قــرار رقــم 08/ ق.م د/19 مــؤرخ يف 23 شــعبان عــام 1440 املوافــق 29 أبريــل ســنة 2019 يتعلــق   -
باســتخالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 36 مؤرخــة يف 06 يونيــو 2019)

ــنة 2019  ــل س ــق 29 أبري ــام 1440 املواف ــعبان ع ــؤرخ يف 23  ش ــم 09 / ق.م.د/ 19 م ــرار رق ق  -
ــو  ــي. (ج. ر. رقــم 36 مؤرخــة يف 06 يوني ــق بإســتخالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطن يتعل

(2019
ــنة 2019،  ــل س ــق 29 أبري ــام 1440 املوافـ ــؤرخ يف 23 شــعبان عـ ــم 10/ ق. م د/19 م ــرار رق ق  -
يتعلــــق باستخــــالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 36 مؤرخــة يف 06 يونيــو 

(2019
ــنة 2019،  ــل س ــق 29 أبري ــام 1440 املوافـ ــؤرخ يف 23 شــعبان عـ ــم 11/ ق. م د/19 م ــرار رق ق  -
يتعلــــق باستخــــالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 36 مؤرخــة يف 06 يونيــو 

(2019
قــرار رقــم 12/ ق. م د/19 مــؤرخ يف 23 شــعبان عـــام 1440 املوافــــــق 29 أبريــل ســنة 2019،   -
يتعلــــق باستخــــالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 36 مؤرخــة يف 06 يونيــو 

(2019
ــنة 2019،  ــل س ــق 29 أبري ــام 1440 املوافـ ــؤرخ يف 23 شــعبان عـ ــم 13/ ق. م د/19 م ــرار رق ق  -
يتعلــــق باستخــــالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 36 مؤرخــة يف 06 يونيــو 

(2019
ــنة 2019،  ــل س ــق 29 أبري ــام 1440 املوافـ ــؤرخ يف 23 شــعبان عـ ــم 14/ ق. م د/19 م ــرار رق ق  -
يتعلــــق باستخــــالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 36 مؤرخــة يف 06 يونيــو 

(2019
ــام 1440 املوافـــق 29 أبريــل ســنة 2019،  قــرار رقــم 15/ ق. م د/19 مــؤرخ يف 23 شــعبان عـ  -
يتعلــــق باستخــــالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 36 مؤرخــة يف 06 يونيــو 

(2019
ــام 1440 املوافـــق 29 أبريــل ســنة 2019،  قــرار رقــم 16/ ق. م د/19 مــؤرخ يف 23 شــعبان عـ  -
يتعلــــق باستخــــالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 36 مؤرخــة يف 06 يونيــو 

(2019
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قــرار رقــم 17 / ق. م د/19 مــؤرخ يف 17 رمضــــان عـــام 1440 املوافـــق 22 مايــو ســنة 2019،   -
يتعلــق باســتخالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 37 مؤرخــة يف 09 يونيــو 

(2019
ــو ســنة 2019  ــق 16 يوني ــام 1440 املوافـ ــم 21 / ق. م د/ 19 مــؤرخ يف 13 شــوال عـ ــرار رق ق  -
يتعلــق باســتخالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 40 مؤرخــة يف 23 يونيــو 

(2019
قــرار رقــم 22 / ق.م.د/ 19 مــؤرخ يف 13شــوال عــام 1440 املوافــق 16 يونيــو ســنة 2019 يتعلــق   -

بإســتخالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 40 مؤرخــة يف 23 يونيــو 2019)
قــرار رقــم 23 / ق.م.د/ 19 مــؤرخ يف 13 شــوال عــام 1440 املوافــق 16 يونيــو ســنة 2019 يتعلق   -

بإســتخالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 40 مؤرخــة يف 23 يونيــو 2019)
قــرار رقــم 24/ ق.م د/19 مــؤرخ يف 17 صفــر عــام 1441 املوافــق 16 أكتوبــر ســنة 2019 يتعلــق   -
باســتخالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 69 مؤرخــة يف 14 نوفمــرب 2019)

ــع األول عــام 1441 املوافــق 5 نوفمــرب ســنة 2019  قــرار رقــم 25/ ق.م.د/ 19 مــؤرخ يف 8 ربي  -
يتعلــق باســتخالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 73 مؤرخــة يف 27 يونيــو 

(2019
قــرار رقــم 26 / ق. م د/19 مــؤرخ يف 8 ربيــع األول عــام 1441 املوافــــق 5 نوفمــرب ســنة 2019،   -
يتعلــق باســتخالف نائــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي. (ج. ر. رقــم 73 مؤرخــة يف 27 يونيــو 

(2019
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