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ـادّة ة 3 : : يـــبــدأ األجــل الــمـــخـــصـص إليـــداع قــوائـم ـادا ا
الــتـــرشــيـحـات بــعـــد اســــتــدعــاء الــهــيــئـــة االنــتـخـابـيـة
ويــنــتــهـي قــبـل ســتـيـن (60) يــومــا كــامــلـة مــن تـاريـخ

االقتراع.

ـلف ـتــرشــحــ  4 :  : يــجب أن تــرفق قــائــمــة ا ـادّة ة  ـادا ا
خـــاص بـــكل مـــتـــرشح أســـاسـي ومـــســـتـــخـــلف مــــذكــــور في

القائمة ويتكوّن من الوثائق اآلتية :

- شهادة أداء اخلدمة الوطنية أو اإلعفاء منها

- شهادة اجلنسية اجلزائرية

- مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية

- صورة (1) شمسية

يالد بالنسبة للمترشح - مستخرج من شهـادة ا
قـيّدين في السـجل الوطني ـولودين في اخلارج وغـير ا ا

دنية اآللي للحالة ا

- نــــســـــخــــة مـن الـــــمــــحــــضــــر الـــــذي أعــــدّه رئــــيـس
الـلـجــنـة اإلداريـة االنــتـخـابـيــة الـمـخــتـصـة إقـلــيـمـيـا
بــالـنـسـبـة النــتـخـاب الـمـجــالـس الـشـعـبـيــة الـبـلـديـة
أو رئـــــيـس إحـــــدى الـــــلـــــجـــــان اإلداريـــــة االنـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة
لــلـبــلـديــات الـتـابــعـة لــلـواليــة اخملـتــصـة إقـلــيـمــيـا بــالـنــسـبـة
النـــتــخــاب اجملـــالس الــشــعـــبــيــة الــوالئـــيــة وذلك بــالـــنــســبــة
تـرشـحــيـن الـمعـنـيــة بـاكـتـتـاب الـتوقيعات لــقـوائـم ا

الفردية للناخب

- نـسخـة من البـرنامج االنـتخـابي بالـنسـبة لـقوائم
ترشح األحرار. ا

تطـلب إدارة الـواليـة من اجلهـات الـقضـائـية اخملـتـصة
مــســـتـــخــرجـــا رقم 2 مـن صـــحــيـــفـــة الـــســـوابق الـــقـــضـــائـــيــة

. للمترشح

5 :  : ال يــجــوز الــقــيــام بــأي إضــافــــة أو إلــغــاء أو ـادة  ـادة ا ا
تغييـر للـترتيــب بعد إيــداع قوائـم الترشيحات ما عدا
في حـالة الوفـاة أو حصـول مانع شرعي وحـسب الشروط

اآلتية :

- فــي حـــــــالــــــة وفـــــــاة أو حـــــــصـــــــول مـــــــانــع شـــــــرعـي
لــمـــتــرشـح مــن مــتـــرشــحـي الـــقــائـــمـــة قــبـل أربـــعــيـن
(40) يـوما مـن تــاريـخ االقـتـراع يـســتـخـلـف مـن طرف
الــــحـــزب الـــســـيـــاســي الـــذي يـــنـــتـــمــي إلـــيـه أو حـــسـب
ـتـرشـحـ ـتـرشـحـ فـي الـقـائـمـة إذا كـان من ا تـرتـيب ا

األحرار

- فـي حـــــــالـــــــة وفــــــاة أو حـــــــصـــــــول مـــــــانـع شـــــــرعـي
لــمـــتــرشـح مـن مــتـــرشــحـي الــقــائـــمــة خـالل أربــعــيـن
ـكن اسـتخالفه. (40) يـومـا الـسـابـقة لـتـاريخ االقـتـراع ال 
ـتـرشـحـ الـبـاقـ صـاحلـة دون إجراء أي وتبـقـى قائـمـة ا
تـعــديل عـلى الــتــرتـيب الــعـام لــلـمــتـرشــحـ في الــقـائــمـة
ـتــرشــحــون الــذين يــوجــدون في الــرتـبــة األدنى ويـرتـب ا
ـترشـحون ن فيـهم ا في الـرتـبة الـتي تـعلـوهـا مبـاشـرة 

ستخلفون. ا

تـبـقى الـوثـائق الـتي أعـدّت إليـداع الـقـائـمـة األصـلـية
وكذا اكتتاب التوقيعات صاحلة.

6 :  : يـــنـــشـــر هـــذا الـــمـــرســـوم فـي الـــجـــريـــدة ـادة  ـادة ا ا
الـرّسـمــيـّة للــجـمـهـوريّــة الـجـزائــريّـة الـدّيـمــقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

ــوافق حــرّر بــاجلــزائــر في 20 ذي احلــجــة عــام 1438 ا
11 سبتمبر سنة 2017.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 17-253 مؤرخ في  مؤرخ في 20 ذي احلـجة عام ذي احلـجة عام
ــوافق 11 ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــة 2017 يــحــدد نص يــحــدد نص ــوافق  ا 1438 ا

أوراق الـتـصــويت الـتي تـسـتـعــمل النـتـخـاب أعـضـاءأوراق الـتـصــويت الـتي تـسـتـعــمل النـتـخـاب أعـضـاء
ــيــزاتــهــا ــيــزاتــهــااجملــالس الــشــعــبــيــة الــبــلــديــة والــوالئــيــة و اجملــالس الــشــعــبــيــة الــبــلــديــة والــوالئــيــة و

التقنية.التقنية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول

- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات
احمللية والتهيئة العمرانية

ـــادتــان 99 - 4 - وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــور ال ســيّـــمــا ا
و143 (الفقرة 2)  منه

- وبــمـــقــتــضـى الــقــانــون الــعــضــوي رقـم 16 - 10
الــــمـــؤرّخ فـي 22 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1437 الــــمــــوافـق 25
ـتــعـلق بـنـظـام االنـتــخـابـات ال سـيـمـا غــشت سـنـة 2016 وا

ادة 35 منه ا

- وبــمـــقــتــضـى الــقــانــون الــعــضــوي رقـم 16 - 11
ــوافق 25 غــشت الــــمـــؤرّخ في 22 ذي الــقـــعــدة عــام 1437 ا
ـراقــبـة ـســتــقـلــة  ــتــعـلق بــالــهـيــئـة الــعــلـيــا ا سـنـة 2016 وا

االنتخابات 



22 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 853
13 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2017 م م

ــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 17 - 242 ــــــقـــــتــــــضى ا - و
وافق 15 غـشت سنة ؤرخ في 23 ذي القـعدة عام 1438 ا ا

تضمن تعي الوزير األول 2017 وا

ــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 17 - 243 ــــــقـــــتــــــضى ا - و
الــــمــــؤرخ فـي 25 ذي الــــقــــعــــدة عــــام 1438 الــــمــــوافـق 17
غــــشـت ســــنــــة 2017 والــــمــــتــــضــــمـن تــــعــــيــــيـن أعــــضــــاء

احلكومة 

ــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 17 - 246 ــــــقـــــتــــــضى ا - و
الـــــمـــــؤرّخ فـي 4 ذي الـــــحـــــجـــــة عــــام 1438 الـــــمـــــوافـق 26
ـــــتـــــضــــمـن اســــتـــــدعـــــاء الــــهـــــيـــــئــــة غـــــشـــت ســـــنـــــة 2017 وا
االنـتـخـابــيـة النـتـخـاب أعـضــاء اجملـالس الـشـعـبــيـة الـبـلـديـة

والوالئية

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

ــادّة األولى :ة األولى : تـــطـــبــــيـــقـــا ألحــــكـــام الـــمـــادة 35 مـن ــادا ا
الـــقــــانــــون الـــــعــــضــــوي رقــم 16 - 10 الــــمـــؤرّخ فـي 22
ذي الــقـــعــدة عــام 1437 الــمــوافـق 25 غـــشـت ســنــة 2016
والـــــمـــــتـــــعـــــلـق بـــــنـــــظـــــام االنـــــتـــــخـــــابـــــات يـــــحـــــدد هــــذا
الـــــمــــــرســــوم نـص أوراق الـــــتــــصـــــويت الـــــتي تـــــســـــتــــعـــــمل
النــتـخــاب أعــضـاء اجملــالس الــشــعـبــيــة الـبــلــديـة والــوالئــيـة

يزاتها التقنية. و

ـادّة ة 2 :  : تــكــون أوراق الـــتــصــويــت الــتـي تــوضـع ـادا ا
فـي مـتـنـاول الـنــاخـبـيـن النـتـخـاب أعـضـاء الـمـجالس
ــوذج مـوحّــد ولـونـ الــشـعــبـيــة الـبــلـديــة والـوالئــيـة ذات 

. مختلف

يــخـــتـــلـف شـــكـل أوراق الــتـــصـــويـت بـــالــنـــســـبــة
النــتـــخــاب أعــضـــاء الــمـــجــالس الــشـــعــبـــيــة الــبـــلــديــة
ــــطــــلــــوب شــــغــــلــــهــــا في الــــدائــــرة ــــقــــاعــــد ا بــــحــــسـب عــــدد ا

االنتخابية.

وتــكـون ورقــة الــتـصــويـت بـالــنــسـبــة النـتــخـاب
أعــضـــاء الـــمــجـــالـس الـــشـــعــبـــيـــة الــوالئـــيـــة فـي شــكـل

موحّد.

3 :  : تـــعـــد ورقـــة الــــتـــصـــويـت عـــلـى ورق مـن ـادّة ة  ـادا ا
لـون أبـيـض بــالـنــسـبــة النـتــخـاب أعــضـاء الــمـجـالـس
الــــشـــــعــــبــــيـــــة الــــبــــلـــــديــــة. وعــــلــى ورق مـن لــــون أزرق
بـالــنــســبـة النــتــخــاب أعـضــاء الــمــجــالـس الـشــعــبــيـة

الوالئية.

4 :  :  يــــجـب أن تـــــتــــضـــــمـن أوراق الــــتـــــصـــــويت ــــادّة ة  ــــادا ا
البيانات اآلتية :

- نوع االنتخاب

عنية - الدائرة االنتخابية ا

- تاريخ االنتخاب.

ـقدمـة حتت رعايـة حزب أو عدة  بالنـسبـة للـقوائم ا
أحزاب سياسية :

- تـــســمــيــة احلــزب أو األحــزاب الــســـيــاســيــة بــالــلــغــة
العربية وباألحرف الالتينية

ترشح متصدر القائمة - صورة تعريف ا

- الرقم التعريفي الوطني للقائمة

ـــســتـــخــلـــفــ ــتـــرشــحـــ األســاســـيــ وا - ألــقـــاب ا
وأسـمــاؤهم بــالـلــغــة الـعــربـيــة وبــاألحـرف الالتــيــنـيــة وكـذا

ترتيبهم فــي القائمة

ترشح األحرار : بالنسبة لقوائم ا

- عـبــارة "قـائــمـة حــرة "بـالــلـغــة الـعــربـيــة وبـاألحـرف
ـنح على مـستوى الالتينـية تـتبع بـحرف أبجـدي عربي 
الــدائـــرة االنـــتــخـــابـــيــة عـــلى أســـاس تــاريـخ وســاعـــة إيــداع

القائمة

ترشح متصدر القائمة - صورة تعريف ا

ـــســتـــخــلـــفــ ــتـــرشــحـــ األســاســـيــ وا - ألــقـــاب ا
وأســمـاؤهم بـالــلـغـة الـعــربـيـة وبــاألحــرف الالتـيــنـيـة وكــذا

ترتيبهم فـي القائمة.  

وجب ـكـلـف بالـداخلـية  ادّة ة 5 :  : يحـدد الوزيــر ا ادا ا
ـــيـــزاتــــهـــا الــــتـــقــــنـــيـــة قــــرار شــــكل أوراق الـــتــــصـــويـت و

األخرى.

6 :  : يـــنـــشـــر هـــذا الـــمـــرســـوم فـي الـــجـــريـــدة ـادّة ة  ـادا ا
الـرّسـمــيـّة للــجـمـهـوريّــة الـجـزائــريّـة الـدّيـمــقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

ــوافق حــرّر بــاجلــزائــر في 20 ذي احلــجــة عــام 1438 ا
11 سبتمبر سنة 2017.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى


