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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم تنـفيذي مرسـوم تنـفيذي رقم رقم 17-250 مؤرخ في مؤرخ في 20 ذي احلـجة عام ذي احلـجة عام
ــــوافق 11 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة  ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 2017  يــــتــــعــــلقيــــتــــعــــلق ــــوافق  ا 1438 ا

بـــنـــمـــوذج الــتـــصـــريح بـــالـــتــرشـح النـــتــخـــاب أعـــضــاءبـــنـــمـــوذج الــتـــصـــريح بـــالـــتــرشـح النـــتــخـــاب أعـــضــاء
اجملالس الشعبية البلدية والوالئية.اجملالس الشعبية البلدية والوالئية.

ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزيـر األول
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات

احمللية والتهيئة العمرانية
ـــادتــان 99 -4 - وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــور ال ســـيّـــمـــا ا

و143 ( الفقرة 2)  منه
- وبــمـــقــتــضـى الــقــانــون الــعــضــوي رقـم 16 - 10
الــــمــــؤرّخ فـي 22 ذي الــــقــــعــــدة عــــام 1437 الــــمــــوافـق 25
ـتــعـلق بـنـظـام االنـتــخـابـات ال سـيـمـا غــشت سـنـة 2016 وا

ادّة 72 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 
ــؤرّخ في 20 ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 10 ا - و
ــتــعــلق ــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 وا رجب عــام 1432 ا

بالبلدية
ــؤرّخ في 28 ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 07 ا - و
ـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012 ربــــيـع األول عــــام 1433 ا

تعلق بالوالية  وا
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

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

ــادّة األولى :ة األولى : تـــطـــبــــيـــقـــا ألحــــكـــام الـــمـــادة 72 مـن ــادا ا
ـؤرّخ في 22 ذي الــقـعـدة الـقـانـون الـعـضـوي رقم 16 - 10 ا
ــتــعــلق بــنــظــام ــوافق 25 غــشت ســنـة 2016 وا عـام 1437 ا
ـــوذج ـــرســــوم إلى حتــــديــــد  االنــــتـــخــــابــــات يـــهــــدف هــــذا ا
الـتـصـريح بــالـتـرشح النـتــخـاب أعـضـاء اجملـالس الــشـعـبـيـة

البلدية والوالئية.

ادّة ة 2 :  : يـتم الـتـصــريـح بالــتـرشـح علـى اسـتمارة ادا ا
تــعــدهـــا الــمــصـــالـح الــمــخـــتــصــة لـــلــوزارة الــمـــكــلــفــة

بالداخلية.

ـــــصـــــالح ـــــادّة ة 3 :  : يـــــتم ســـــحـب االســـــتـــــمـــــارة لـــــدى ا ـــــادا ا
تضمن رسوم الرئاسي ا اخملتصة في الواليـة بعد نشر ا
اسـتــدعـاء الــهـيــئـة االنــتـخــابــيـة النــتـخــاب أعـضــاء اجملـالس

الشعبية البلدية والوالئية.

ؤهل قـانونا ـمثل ا ادّة ة 4 :  : تـسلّم االستـمارة إلى ا ادا ا
ـعتـزمـ الـترشح للـحـزب الـسيـاسي أو لـلـقـائمـة احلـرة ا
بــنــاء عــلى تــقــد رســالــة تـعــلـن فـيــهــا نــيــة تــكــوين قــائــمـة
مـترشحـ النتـخاب أعـضاء اجملـالس الشعـبيـة البـلدية أو

الوالئية.

ـادة 5 :  : يـــحــدد الـــوزيــر الـــمـــكــلـف بـــالـــداخــلـــيــة ـادة ا ا
ــمــيــزات الــتــقـنــيــة الســتــمــارة الــتــصــريح ــوجـب قــرار ا

بالترشح. 

ـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة ـادة 6 :  : يـنشـر هـذا ا ـادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

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 17-251 مؤرخ في  مؤرخ في 20 ذي احلـجة عام ذي احلـجة عام
ــــوافق 11 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة  ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 2017 يــــتــــعــــلق يــــتــــعــــلق ــــوافق  ا 1438 ا

بــاسـتـمـارة اكـتـتـاب الـتـوقــيـعـات الـفـرديـة في صـالحبــاسـتـمـارة اكـتـتـاب الـتـوقــيـعـات الـفـرديـة في صـالح
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


