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ــذكــور قــانـــونــا قــبل انـــقــضــاء أجل إيــداع االســـتــمــارات ا
أعاله أن يـــطــــلب كـــتــــابـــيــــا من رئـــيـس الـــلـــجــــنـــة اإلداريـــة
ـعنية منحـه أجال الستكمال عـدد التوقيعات االنـتخابية ا

الناقصة مرفقة ببطاقة معلوماتية محينة.

ـادة 8 :  : طــبــقـا ألحــكــام الــمـادة 187 مـن الــقــانـون ـادة ا ا
الـعـضـوي رقـم 16 - 10 الـمـؤرّخ فـي 22 ذي الـقـعـدة عام
ــــتـــــعــــلـق بــــنـــــظــــام ـــــوافق 25 غــــشـت ســــنــــة 2016 وا 1437 ا

االنــتــخــابــات يــعـــفى الــتــصــديق عــلى اســتــمــارة اكــتــتــاب
ــــتــــرشــــحـــ الــــتــــوقــــيـــعــــات الــــفــــرديــــة في صــــالح قــــوائم ا

النــتـــخــاب أعــضـــاء الــمـــجــالـس الــشـــعــبـــيــة الــبـــلــديــة
ـصــاريف والــوالئــيــة من رســوم الــدمــغــة والــتــسـجــيـل وا

القضائية.

ـوجب ــكــلف بــالـداخــلــيــة  ـادة 9 :  : يـحــدد الــوزيـر ا ـادة ا ا
ـمـيـزات الـتـقـنـيـة السـتـمـارة اكـتـتـاب الـتـوقـيـعات قـرار ا

الفردية.

ـادة 10 :  : يــنــشـــر هــذا الــمـــرســوم فـي الـــجــريــدة ـادة ا ا
الـرّسـمــيـّة للــجـمـهـوريّــة الـجـزائــريّـة الـديّـمــقـراطـيّـة

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 17-252 مؤرخ في  مؤرخ في 20 ذي احلـجة عام ذي احلـجة عام
وافق 11 سبـتمبـر سنة  سبـتمبـر سنة 2017 يتـعلق بإيداع يتـعلق بإيداع وافق  ا 1438 ا

ــــتـــــرشـــــحـــــ النــــتـــــخـــــاب أعـــــضــــاء اجملـــــالس ــــتـــــرشـــــحـــــ النــــتـــــخـــــاب أعـــــضــــاء اجملـــــالسقــــوائـم ا قــــوائـم ا
الشعبية البلدية والوالئية.الشعبية البلدية والوالئية.

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

ـؤرّخ ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 03 ا - و
ـوافق 12 يـنـايـر سـنـة 2012 الـذي في 18 صــفـر عـام 1433 ا
ـرأة في اجملالس يـحـدد كيـفـيـات تـوسيـع حظـوظ تـمـثـيل ا

نتخبة ا

ـؤرّخ ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 04 ا - و
ــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2012  في 18 صــــفــــر عــــام 1433 ا

تعلق باألحزاب السياسية وا

ـؤرّخ ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 16 - 10 ا - و
ـوافق 25 غــشت ســنـة 2016 في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437 ا
واد 71 و72 و74 ـتـعـلق بـنـظـام االنـتـخـابـات ال سـيـمـا ا وا

و75 و79 منه

ـؤرّخ ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 16 - 11 ا - و
فـي 22 ذي الـقــعـدة عـام 1437 الــمـوافـق 25 غــشـت سـنـة
ـــراقـــبـــة ــــســـتـــقـــلــــة  ـــتــــعـــلق بـــالــــهـــيـــئـــة الــــعـــلـــيـــا ا 2016 وا

االنتخابات

ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 242 ا قتـضى ا - و
ـوافق 15 غــشت ســنـة 2017 في 23 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي الوزير األول وا

ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 243 ا قتـضى ا - و
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة  وا

ـرسـوم الـتــنـفـيـذي رقـم 250-17 - وبـمـقـتــضـى ا
الــــمـــؤرّخ فـي 20  ذي الـــحــــجـــة عـــام 1438 الــــمـــوافـق 11
ــــتـــعــــلق بــــنـــمــــوذج الـــتــــصـــريح ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2017 وا
بــالــتــرشح النــتـخــاب أعــضــاء اجملــالس الــشــعـبــيــة الــبــلــديـة

والوالئية

ــرســوم الـتــنــفــيذي رقم 251-17 - وبــمــقـتــضـى ا
الــــمـــؤرّخ فـي 20  ذي الـــحــــجـــة عـــام 1438 الــــمـــوافـق 11
ــــتـــعـــلق بـــاســــتـــمـــارة اكـــتـــتـــاب ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2017 وا
ــــتــــرشــــحـــ الــــتــــوقــــيـــعــــات الــــفــــرديــــة في صــــالح قــــوائم ا

النــتـــخــاب أعــضـــاء الــمـــجــالـس الــشـــعــبـــيــة الــبـــلــديــة
والوالئية

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

ـتــعـلـقـة ـرســوم األحـكـام ا ـادّة األولى :ة األولى : يـحــدد هـذا ا ـادا ا
ــــتـــرشـــحــــ النـــتـــخـــاب أعــــضـــاء اجملـــالس بــــإيـــداع قـــوائم ا

الشعبية البلدية والوالئية.

ـادّة ة 2 :  : يــتـم إيــداع قــوائـم الــمــتــرشــحــيـن عــلـى ـادا ا
مـسـتـوى الــواليـة مـن طـرف الـمـتـرشـح الـذي يـتـصـدر
الـقـائـمــة أو إذا تـعـذر عـلـيـه ذلـك مـن طـرف الـمترشح
الــذي يـــلـــيـه مـــبـــاشـــرة فـي الـــتـــرتــيــب مــقـــابـل وصـل

باالستالم.
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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 


