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 معطيات عامة

ناخب 772 و ألف 883 و مليون  22 :الناخبة الهيئة. 

55.816 جديد مكتب 2.892 منها تصويت مكتب. 

12.443  جديد مركز  267 منها تصويت مركز.  

مؤطر 234 و ألف 923 :املؤطرون. 

 

 

 

 

 



 القوائم املشاركة

عدد القوائم املشاركة: 

9.470 املجالس الشعبية البلدية قائمة بالنسبة النتخابات، 
 أربعة بعنوان قائمة 72و سياس ي حزب 46 بعنوان قائمة  504 منها 

 األحرار بعنوان قائمة 20 و التحالفات

  596 قائمة بالنسبة النتخابات املجالس الشعبية الوالئية 
 قائمة بعنوان أربعة  728حزب سياس ي و 50قائمة بعنوان  8.601 منها

 قائمة بعنوان األحرار 161التحالفات و 



املشاركة نسبة  

بالنسبة النتخاب أعضاء املجالس الشعبية الوالئية: 

 .ناخب 772 و ألف 883 و مليون  22 :املسجلين عدد-

   .مصوت 639 ألف 141 و ماليين 10 :املصوتين عدد-

 (الجالية دون  2017 لتشريعيات بالنسبة %38,25 و 2012 لمحليات %42,92) %44,96 :املشاركة نسبة-

  بنسبة أي) صوت 673 و ألف 653 و ماليين 8 : (suffrages exprimés) عنها املعبر  األصوات عدد-
85,32%). 

  ملغاة تصويت ورقة 966 و ألف 488 و مليون  :(bulletins nuls) امللغاة التصويت أوراق عدد-
 .(%14,68 بنسبة أي)

 

 

 



املشاركة نسبة  

بالنسبة النتخاب أعضاء املجالس الشعبية البلدية: 

 .ناخب 772 و ألف 883 و مليون  22 :املسجلين عدد-

   .مصوت 719 ألف 579 و ماليين 10 :املصوتين عدد-

 (الجالية دون  2017 لتشريعيات %38,25 و 2012 محليات %44,26) % 46,93 :املشاركة نسبة-

 أي) صوت 217 و ألف 490 ماليين 9 : (suffrages exprimés) عنها املعبر  األصوات عدد-

 .(%89,70 بنسبة

 أي) ملغاة ورقة 502 و ألف 89 و مليون  :(bulletins nuls) امللغاة التصويت أوراق عدد-

 .(%10,30 بنسبة

 

 



 تركيبة املنتخبين بحسب الجنس

 الوالئيةبالنسبة ملنتخبي املجالس الشعبية: 

يلي كما يتوزعون  مقعد، 2004 :املقاعد عدد: 

الجنس بحسب: 

  %70 : رجال-

   .%30 : نساء-

 

 



 سنتركيبة املنتخبين بحسب ال

بالنسبة ملنتخبي املجالس الشعبية الوالئية: 

السن بحسب: 

  %3,10 :سنة 30 من أقل-

 %23,16 : سنة 40و 31 بين-

 %34,94 : سنة 50و 41 بين-

 %29,10 : سنة 60و 51 بين-

 %09,7 :فوق  فما سنة 60-

 



 املستوى التعليميتركيبة املنتخبين بحسب 

بالنسبة ملنتخبي املجالس الشعبية الوالئية: 

التعليمي املستوى  بحسب 

 .%11 :متوسط و  ابتدائي-

 .%27 :ثانوي -

 .%62 :عالي تكوين-

 



 تركيبة املنتخبين بحسب الجنس

 البلديةملنتخبي املجالس الشعبية بالنسبة: 

يلي كما يتوزعون  مقعد، 891 و ألف 24 :املقاعد عدد: 

الجنس بحسب : 

  %72,46 : رجال-

   .%27,54 : نساء-

 



 سنتركيبة املنتخبين بحسب ال

 ملنتخبي املجالس الشعبية البلديةبالنسبة: 

السن بحسب: 

  %06 :سنة 30 من أقل-

 %27 : سنة 40و 31 بين-

 %31 : سنة 50و 41 بين-

 %27 : سنة 60و 51 بين-

 %09 :فوق  فما سنة 60-

 



 املستوى التعليميتركيبة املنتخبين بحسب 

 ملنتخبي املجالس الشعبية البلديةبالنسبة: 

التعليمي املستوى  بحسب 

 .%26 :متوسط و  ابتدائي-

 .%36 :ثانوي -

 .%38 :عالي تكوين-

 


