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قـانــون عـضـوي رقــم قـانــون عـضـوي رقــم 16-10 مـؤرخ في  مـؤرخ في 22 ذي الـقــعـدة عـام ذي الـقــعـدة عـام
1437 اHــوافـق  اHــوافـق 25 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة u2016 يــتــعــلق بــنــظـامu يــتــعــلق بــنــظـام

االنتخابات.االنتخابات.
ـــــــــــــــــــــــــــ

uإنّ رئيس اجلمهورية

- بــنـــاء عــلى الــدســتـــورu ال ســيــمــا  اHــواد 8 و11 و35
و62  و85  و87  و88  و102  و103  و117  و118  و119  و120
و123 و129 و136 و141 و143 (الــفــقـرة 2) و144 و147 و182
و186 (الــفــقـرة 2) و189 (الــفــقـرة األولى) و191 و193 و194

uمنه

- و{ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 98-01 اHـؤرخ
في 4 صـفر عام 1419 اHوافق 30 مايـو سنة 1998 واHـتعلق
بــاخـتــصـاصــات مـجــلس الـدولــة وتـنــظـيـمـه وعـمـلـهu اHـعـدل

uتممHوا

- و{ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-01 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

uتعلق بنظام االنتخاباتHوا

- و{ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-03 اHـؤرخ
في 18 صــفـر عـام 1433 اHـوافق 12 يـنـايـر سـنـة 2012 الـذي
يـحـدد كيـفـيـات تـوسيـع حظـوظ تـمـثـيل اHـرأة في اجملالس

uنتخبةHا

- و{ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-04 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

uتعلق باألحزاب السياسيةHوا

- و{ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-05 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

uتعلق باإلعالمHوا

- و{ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 155 اHــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

uتممHعدل واHا uقانون اإلجراءات اجلزائية

- و{قتضى األمر رقم 66 - 156 اHؤرخ في 18 صفر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

uتممHعدل واHا uالعقوبات

- و{ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 58 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

 uتممHعدل واHا uدنيHتضمن القانون اHوا

- و{ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 59 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

uتممHعدل واHا uتضمن القانون التجاريHوا

- و{ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 11 اHــــؤرخ في 9
رمـضان عام 1404 اHوافق 9 يونـيو سـنة 1984 واHـتضمن

 uتممHعدل واHا uقانون األسرة

- و{ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 89-28 اHـــــؤرخ في 3
جـمـادى الثـانـيـة عام 1410 اHـوافق 31 ديـسـمبـر سـنة 1989
واHــتـعــلق بـاالجـتــمـاعــات واHـظـاهــرات الـعــمـومـيــةu اHـعـدل

uتممHوا

- و{ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

uباحملاسبة العمومية

- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 05 اHــؤرخ في 30
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1411 اHــوافق 16 يــنــايــر ســنـة 1991
واHـــتــضـــمن تــعـــمــيم اســـتــعـــمــال الـــلــغـــة الــعـــربــيـــةu اHــعــدل

uتممHوا

- و{ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم  98 -02 اHــــؤرخ في 4
صـــفـــر عـــام 1419 اHــــوافق 30 مـــايـــو ســـنـــة 1998 واHـــتـــعـــلق

uباحملاكم اإلدارية

- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 01 اHــؤرخ في 21
مــحـرم عـام 1427 اHـوافق 20 فـبـرايـر سـنـة 2006 واHــتـعـلق

uتممHعدل واHا uبالوقاية من الفساد ومكافحته

- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اHــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 27 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

uدنية واإلداريةHقانون اإلجراءات ا

- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 10 اHــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

uبالبلدية

- و{ــقــتــضى األمــر رقم 12-01 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عام 1433 اHـوافق 13 فبـراير سـنة 2012 الـذي يحدد
الـداوائــر االنـتــخـابــيـة وعــدد اHـقــاعـد اHــطـلــوب شـغـلــهـا في

 uانHانتخابات البر

- و{ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-06 اHــــؤرخ في 18
صــــــفــــــر عــــــام 1433 اHــــــوافق 12 يــــــنــــــايــــــر 2012 واHــــــتــــــعــــــلق

uباجلمعيات

- و{ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

uتعلق بالواليةHوا

- و{ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 14-04 اHــــؤرخ في 24
ربــــيـع األول عــــام 1435 اHـــــوافق 24 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2014

uتعلق بالنشاط السمعي البصريHوا
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uوبناء على رأي مجلس الدولة -
uانHوبعد مصادقة البر -

uوبعد األخذ برأي اجمللس الدستوري -

يصدر القانون العضوي اآلتي نصه  : يصدر القانون العضوي اآلتي نصه  : 

اHــاداHــادّة األولى  : ة األولى  : يـــهــدف هـــذا الــقــانـــون الــعـــضــوي إلى
حتديد القواعد اHتعلقة بنظام االنتخابات.

اHاداHادّة 2 :  : االقتراع عام ومباشر وسري.
غــيــر أن االقـــتــراع يــكــون غـــيــر مــبـــاشــر وســريu في
احلـالــة اHــنــصـوص عــلــيـهــا في الــفــقـرة 2 من اHـادّة 118 من
الـــدســـتــورu ووفـق الـــشــروط اHـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهــا فـي هــذا

القانون العضوي.

الباب األولالباب األول
أحكام مشتركة جلميع االستشارات االنتخابيةأحكام مشتركة جلميع االستشارات االنتخابية

الفصل األولالفصل األول
الشروط اHطلوبة في الناخبالشروط اHطلوبة في الناخب

اHـاداHـادّة  3 :  : يـعد نـاخـبـا كل جـزائـري وجـزائـرية بـلغ من
الـعمـر ثـمـانـي عـشرة(18) سـنـة كـامـلـة يـوم االقـتـراع وكان
متمتعا بـحقوقه اHدنية والسياسيةu ولم يوجد في إحدى

حاالت فقدان األهلية احملددة في التشريع اHعمول به.

اHـاداHـادّة  4 : : ال يــصـوت إال من كـان مـسـجـال في الـقـائـمـة
االنتخابية لـلبلدية التي بهـا موطنهu {فهوم اHادّة 36 من

القانون اHدني.

اHاداHادّة 5 :  : ال يسجل في القائمة االنتخابية كل من : 
- سـلك سلوكا أثـناء ثورة الـتحرير الـوطني مضادا

uصالح الوطنH
uحكم عليه في جناية ولم يرد اعتباره -

- حـــــكم عـــــلـــــيه مـن أجل جـــــنـــــحـــــة بـــــعــــقـــــوبـــــة احلـــــبس
واحلــرمــان من �ـــارســة حق االنــتـــخــاب والــتــرشـح لــلــمــدة
احملـــددة تـــطـــبـــيـــقـــا لـــلـــمـــادتـــY 9 مـــكـــرر 1 و14 من قـــانـــون

uالعقوبات
uأشهر إفالسه ولم يرد اعتباره -

- � احلجز القضائي أو احلجر عليه.
تـطـلع الـنـيـابـة الـعـامــة الـلـجـنـة اإلداريـة االنـتـخـابـيـة
اHـعـنـيـة بـكـل الـوسـائل الـقـانـونـيـة وتــبـلـغـهـاu فـور افـتـتـاح
مـرحــلـة مــراجـعــة الـقــوائم االنـتــخـابــيـةu قــائـمــة األشـخـاص

اHذكورين في اHطات 2 و3 و4 و5 أعاله.

الفصلالفصل الثاني الثاني
القوائم االنتخابيةالقوائم االنتخابية

القسم األولالقسم األول
شروط التسجيل في القوائم االنتخابيةشروط التسجيل في القوائم االنتخابية

اHـاداHـادّة  6 : : الــتـسـجــيل في الـقــوائم االنـتـخــابـيـة واجب
عــــلى كـل مـــواطن ومــــواطـــنــــة تـــتــــوفـــر فــــيـــهــــمـــا الــــشـــروط

اHطلوبة قانونا.

اHــاداHــادّة  7 :  : يـــجب عــلى كل اجلــزائــريــY واجلــزائــريـات
اHتمتعY بـحقوقهم اHدنية والسياسية والذين لم يسبق
لهم التسجيل في قائمة انتخابية أن يطلبوا تسجيلهم.

اHــاداHــادّة  8 :  : ال �ـــكن الـــتـــســـجـــيل في أكـــثـــر مـن قـــائـــمــة
انتخابية واحدة.

9 :  : بـغض الــنــظــر عن أحـكــام اHــادتـY 4 و8 من اHـاداHـادّة  
Yــــــكـن لــــــكـل اجلــــــزائــــــريــــــ� uهــــــذا الــــــقـــــــانــــــون الــــــعـــــــضــــــوي
واجلـــزائــــريـــات اHــــقـــيـــمــــY في اخلـــارج واHــــســـجــــلـــY لـــدى
اHمثليات الدبـلوماسية والقنصلية اجلزائرية أن يطلبوا

تسجيلهم : 

1 - بـالنـسـبة النـتـخابـات اجملـالس الشـعـبيـة الـبلـدية
واجملـالس الشـعـبيـة الـوالئـيةu في قـائـمة انـتـخابـيـة إلحدى

البلديات اآلتية : 

uعنيHبلدية مسقط رأس ا -

uبلدية آخر موطن للمعني -

- بلدية مسقط رأس أحد أصول اHعني.

2 - بـالـنـسـبـة لالنـتـخـابـات الـرئـاسـيـة واالنـتـخـابات
الـتشـريعـيـة واالستـشـارات االستــفتـائـيةu يـتم الـتسـجيل
في الـــقــائــمـــة االنــتــخـــابــيــة لـــلــمــمـــثــلــيـــات الــدبــلـــومــاســيــة

والقنصلية اجلزائرية اHوجودة في بلد إقامة الناخب.

اHــاداHــادّة  10 : : �ـــكن أعــضـــاء اجلــيش الـــوطــني الـــشــعــبي
واألمن الـــوطـــني واحلـــمــايـــة اHـــدنـــيــة ومـــوظـــفي اجلـــمــارك
الـــوطـــنـــيـــة ومــــصـــالح الـــســــجـــون الـــذين ال تـــتــــوفـــر فـــيـــهم
الـشـروط احملـددة في اHـادّة 4 أعالهu أن يـطـلـبـوا تـسـجـيـلـهم
في الـقائمة االنتـخابية إلحدى الـبلديات اHنـصوص عليها

في اHادّة 9 من هذا القانون العضوي.

اHــاداHــادّة  11 :  : يـــســجـل في الــقـــائــمـــة االنــتــخـــابــيـــة وفــقــا
ألحــكــام هـــذا الــقــانــون الــعـــضــوي كل من اســتـــعــاد أهــلــيــته
االنـتــخــابـيــة إثــر رد اعـتــبــاره أو رفع احلــجـر عــنه أو بــعـد

إجراء عفو شمله.
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اHــــاداHــــادّة  12 : : إذا غــــيــــر الــــنــــاخب اHـــــســــجل في قــــائــــمــــة
انـتـخــابـيــة مـوطــنهu يــجب عــلـيه أن يــطـلبu خـالل األشـهـر
الـثالثة (3) اHـوالـيـة لـهـذا الـتـغـييـرu شـطب اسـمه مـن هذه

القائمة وتسجيله في بلدية إقامته اجلديدة.

اHــاداHــادّة  13 :  : إذا تــوفـي أحــد الـــنــاخـــبـــuY فــإن اHـــصــالح
اHعنية لبلدية اإلقامة واHصالح الدبلوماسية والقنصلية
تقـوم حاال بـشـطبه من قـائمـة النـاخـبY مع مـراعاة أحـكام

اHادتY 15 و16 من هذا القانون العضوي.
Yيـتـع uفي حـالـة وفـاة الـناخـب خارج بـلـديـة إقـامـته
عــلى بــلـــديــة مــكــان الــوفـــاة إخــبــار بــلــديـــة إقــامــة اHــتــوفي

بجميع الوسائل القانونية.
القسم الثانيالقسم الثاني

وضع القوائم االنتخابية ومراجعتهاوضع القوائم االنتخابية ومراجعتها

اHــــاداHــــادّة  14 :  : إن الــــقــــوائـم االنـــتــــخــــابــــيــــة دائـــمــــة وتــــتم
مراجعتها خالل الثالثي األخير من كل سنة.

كـمـا �كن مـراجـعـتـهـا اسـتـثنـائـيـا {ـقـتـضى اHـرسوم
الــرئـاسي اHــتـضـمـن اسـتـدعــاء الـهـيــئـة االنــتـخـابــيـةu الـذي

يحدد فترة افتتاحها واختتامها.

uادة 194 من الدستورHادّة  15 : : مع مراعاة أحكام اHاداHا
يـتم إعـداد الـقـوائم االنـتـخـابـيـة ومـراجـعـتهـا فـي كل بـلـدية

حتت مراقبة جلنة إدارية انتخابيةu تتكون من : 
- قــــاض يـــعـــيـــنه رئـــيس اجملـــلـس الـــقـــضـــائي اخملـــتص

uرئيسا uإقليميا
uعضوا uرئيس اجمللس الشعبي البلدي -

uعضوا uالعام للبلدية Yاألم -
- نـاخـبـY اثـنـY(2) مـن الـبــلـديــةu يــعـيــنـهــمــا رئـيس

اللجنةu عضوين.
جتـتمع اللجنـة {قر البـلديةu بنـاء على استدعاء من

رئيسها.
تـوضـع حتت تـصــرف الــلـجــنــة أمـانــة دائــمـة يــديــرهـا
اHوظـف اHسـؤول عن مـصـلـحـة االنـتـخـابـات عـلى مـسـتوى
الـبلـديةu وتـوضع حتت رقابـة رئيس الـلجـنة قـصد ضـمان
مــسك الــقـائــمـة االنــتـخــابـيــةu طـبــقـا لألحــكـام الــتـشــريـعــيـة

والتنظيمية اHعمول بها.
حتدد قواعد سير اللجنة عن طريق التنظيم.

uادة 194 من الدستورHادّة  16 :  : مع مراعاة أحكام اHاداHا
يـتم إعـداد الـقـوائم االنـتــخـابـيـة ومـراجـعـتـهـا في كل دائـرة
دبـــلـــومـــاســـيـــة أو قـــنـــصـــلـــيـــة حتت مـــراقـــبـــة جلـــنـــة إداريـــة

انتخابيةu تتكون من : 

- رئــيس اHـمــثـلــيـة الــدبـلــومـاسـيــة أو رئـيـس اHـركـز
uرئيسا uالقنصلي يعينه السفير

- نــــاخــــبــــY اثــــنـــY(2) مـــــســــــجــــــلـــــY فـي الـــــقــــــائــــــمـــــة
االنتـخابيـة للدائـرة الدبلـوماسيـة أو القنـصليـةu يعيـنهما

uعضوين uرئيس اللجنة

- موظف قنصليu عضوا.

جتــتــمـع الــلــجــنــة {ــقــر اHــمــثـــلــيــة الــدبــلــومــاســيــة أو
القنصليةu بناء على استدعاء من رئيسها.

تــــوضع حتـت تـــصــــرف هـــذه الــــلـــجــــنـــة أمــــانـــة دائــــمـــة
يــــديـــرهــــا مـــوظف قــــنـــصــــليu تـــوضـع حتت رقـــابــــة رئـــيس
الــلـجــنــة قـصــد ضـمــان مـسك الــقـائــمـة االنــتـخــابـيــةu طـبــقـا

لألحكام التشريعية والتنظيمية اHعمول بها.

حتدد قواعد سير اللجنة عن طريق التنظيم.

اHـاداHـادّة  17 : : يـأمــر رئــيس اجملـلـس الـشــعـبـي الـبــلـدي أو
رئــيس اHــمــثــلـيــة الــدبــلـومــاســيــة أو الــقـنــصــلــيـة بــتــعــلـيق
uإشعار فتح فترة مـراجعة القوائم االنتخـابية واختتامها

وفقا ألحكام اHادّة 14 أعاله.

اHاداHادّة  18 : : �كن كل مواطن أغـفل تسجيـله في قائمة
انــتـخــابــيـة أن يــقـدم تــظـلــمه إلى رئــيس الـلــجـنــة اإلداريـة
االنـتـخـابـيـة ضـمن األشـكـال واآلجـال اHـنـصـوص عـلـيهـا في

هذا القانون العضوي.

اHــــاداHــــادّة  19 : : لـــــكل مـــــواطن مـــــســــجـل في إحـــــدى قــــوائم
الدائـرة االنـتخـابيـة تـقد¤ اعـتراض مـعـلل لشـطب شخص
مــســجل بــغــيــر حق أو لــتــســجــيل شــخص مــغــفل في نــفس
الدائـرة ضـمن األشـكال واآلجـال اHـنصـوص عـليـهـا في هذا

القانون العضوي.

اHـاداHـادّة  20 : : يـجب تـقد¤ االعـتـراضـات عـلى الـتـسـجيل
أو الــــــشــــــطب اHــــــذكــــــوريـن فـي اHــــــادتـــــY 18 و19 مـن هـــــــذا
القانـون العضوي خالل العشرة (10) أيام اHوالـية لتعليق
إعالن اخــتــتـام الــعــمــلــيــات اHــذكـورة فـي اHـادّة 17 من هـذا

القانون العضوي.

يــخـــفض هـــذا األجل إلـى خــمـــســة (5) أيـــامu في حـــالــة
اHراجعة االستثنائية.

حتــــال هـــــذه االعــــتــــراضــــات عـــــلى الــــلـــــجــــنــــة اإلداريــــة
االنتـخـابـية اHـنـصوص عـلـيهـا في اHـادّتY 15 و16 من هـذا
القـانون العـضويu التي تـبت فيـها بقـرار في أجل أقصاه

ثالثة (3) أيام.
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يـجب على رئيـس اجمللس الشـعبي البـلدي أو رئيس
اHمثلية الدبـلوماسية أو القنصلـية أن يبلغ قرار اللجنة
اإلداريـة االنــتــخـابــيـة في ظــرف ثالثـة (3) أيـام كــامـلـة إلى

األطراف اHعنيةu بكل وسيلة قانونية.

اHاداHادّة  21 : : �كن األطراف اHعـنية تسجيل الطعن في
ظــرف خـــمــســة (5) أيـــام كــامـــلــة ابـــتــداء من تـــاريخ تــبـــلــيغ

القرار.
في حــالــة عــدم الــتــبــلــيغu �ــكن تــســجــيل الــطــعن في

أجل ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ االعتراض.
يــــســـجـل هـــذا الــــطـــعـن {ـــجــــرد تـــصــــريح لـــدى أمــــانـــة
الـضـبط ويـقدم أمـام احملـكـمة اخملـتـصـة إقلـيـمـيا أو مـحـكـمة
اجلــزائـر بـالــنـســبـة لـلــجـالــيـة اجلـزائــريـة اHــقـيـمــة بـاخلـارج
التي تبت فـيه بحكم في أجل أقصـاه خمسة (5) أيام دون
مـصــاريف اإلجــراءات وبـنــاء عــلى إشـعــار عــاد يـرسل إلى

األطراف اHعنية قبل ثالثة (3) أيام.
ويـكـون حـكم احملـكـمـة غـيـر قـابل ألي شـكل من أشـكال

الطعن.

اHــــاداHــــادّة  22 :  : تــــلــــزم الــــســـــلــــطــــات اHــــكـــــلــــفــــة بــــتـــــنــــظــــيم
االنـتخـابات بـوضع القـائـمة االنـتخـابيـة الـبلـدية {ـناسـبة
كل انـــتــخـــاب حتـت تــصـــرف اHـــمـــثــلـــY اHـــؤهـــلــY قـــانـــونــا
لألحــــــزاب الـــــســـــيـــــاســــــيـــــة اHـــــشــــــاركـــــة في االنــــــتـــــخـــــابـــــات

واHترشحY األحرار.
تــوضع الـــقــوائم االنــتــخــابــيــة حتت تــصــرف الــهــيــئــة

العليا اHستقلة Hراقبة االنتخابات.
ولــــــــكل نــــــــاخـب احلـق في االطـالع عــــــــلـى الـــــــقــــــــائــــــــمـــــــة

االنتخابية التي تعنيه.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

23 : : حتـــفـظ الـــقـــائـــمـــة االنـــتـــخـــابـــيـــة الـــبـــلـــديـــة اHــاداHــادّة  
باألمانة الدائمة للجنة اإلدارية االنتخابية.

وتـودع نـسـخ من هـذه الـقـائـمـة عــلى الـتـوالي بـأمـانـة
ضــبـط احملــكــمــة اخملــتــصــة إقــلــيــمــيــا ولــدى الــهــيــئــة الــعــلــيــا

اHستقلة Hراقبة االنتخابات و{قر الوالية.
القسم الثالثالقسم الثالث
بطاقة الناخببطاقة الناخب

24 : : تـــــــعــــــــد إدارة الـــــــواليـــــــة أو اHـــــــمــــــــثـــــــلـــــــيـــــــة اHــــــاداHــــــادّة  
الـدبـلــومـاسـيـة أو الـقـنـصـلـيـة بــطـاقـة الـنـاخب الـتي تـكـون
صـاحلـة لـكل االسـتـشـارات االنـتـخـابـيـةu وتـسـلم لـكل نـاخب

مسجل في القائمة االنتخابية.

حتــدد كـــيــفــيــات إعــداد بــطــاقــة الــنـــاخب وتــســلــيــمــهــا
واســـتــبـــدالـــهــا وإلـــغـــائــهـــا ومــــــــدة صالحــيـــتـــهــا عـن طــريق

التنظيم.

الفصلالفصل الثالث الثالث
االقــتـراعاالقــتـراع

القسم األولالقسم األول
العمليات التحضيرية لالقتراعالعمليات التحضيرية لالقتراع

اHــاداHــادّة  25 :  : مع مـــراعـــاة األحـــكـــام األخـــرى اHـــنـــصــوص
عـــلــيـــهـــا في هــذا الـــقـــانــون الـــعــضـــويu تـــســتـــدعى الـــهــيـــئــة
االنــتـخـابـيــة {ـرسـوم رئــاسي في غـضـون األشــهـر الـثالثـة

(3) التي تسبق تاريخ االنتخابات.

اHـاداHـادّة  26 :  : �ـكن أن تـتـشـكل الـدائـرة االنـتـخـابـيـة من
شطر بلدية أو من بلدية أو من عدة بلديات.

حتدد الدائرة االنتخابية عن طريق القانون.

اHـاداHـادّة  27 :  :  يـجـري االقتـراع في الـدائـرة االنـتـخـابـية
ويـــــوزع الـــــنــــاخـــــبـــــون بـــــقـــــرار من الـــــوالـي عـــــلى مـــــكـــــاتب
الـتـصـويت بـقـدر مـا تـقـتـضـيه الـظـروف احملـلـيـة ويـتـطـلـبه

.Yعدد الناخب

غـــيـــر أنـه عـــنـــدمـــا يـــوجـــد مـــكـــتـــبـــان أو عـــدة مـــكـــاتب
تـصـويت فـي نـفس اHـكـانu فـإنـهـا تـشـكل "مـركـز تـصـويت"
يوضع حتت مـسؤوليـة رئيس مـركز يعـY ويسخـر بقرار

من الوالي.

يــــتـم إنــــشـــــاء مـــــركــــز الـــــتـــــصـــــويت {ـــــوجب الـــــقــــرار
اHنصوص عليه في الفقرة أعاله.

تـلحق مكاتب الـتصويت اHـتنقلـة اHذكورة في اHادّة
41 من هـذا القـانـون العـضوي بـأحد مـراكـز التـصويت في

الدائرة االنتخابية.

يـعـلق الــقـرار اHـذكـور أعاله في مــقـر كل من الـواليـة
واHقاطعة اإلدارية والدائرة والبلدية ومراكز التصويت.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادّة عن طـــــريق
التنظيم.

اHــــاداHــــادّة  28 :  : مع مــــراعــــاة صالحــــيـــات رؤســــاء مــــكـــاتب
uالـتـصـويت وأعـضـائـهـا احملـددة في هـذا الـقـانـون الـعـضـوي

يقوم مسؤول مركز التصويت {ا يأتي : 

- ضـمـان إعالم الـنـاخــبـY والـتـكـفل بـهم إداريـا داخل
uركزHا
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- مـــســـاعـــدة أعـــضـــاء مـــكـــاتـب الـــتـــصـــويت في ســـيـــر
uعمليات التصويت

- الـــــســــــهـــــر عــــــلـى حـــــسـن الـــــنــــــظـــــام خــــــارج مـــــكــــــاتب
الـــتـــصـــويت بـــتـــســـخـــيـــر الـــقـــوة الـــعـــمـــومــيـــة داخـل مـــركــز

uالتصويت

- الـسـهـر علـى حسن الـنـظـام في الـضواحي الـقـريـبة
uمـن مــكـــان مــركــز الـــتــصـــويت بــاالســـتــعــانـــة عــنـــد احلــاجــة

بالقوة العمومية. 

اHـاداHـادّة ة 29 :  : يـكـون مـكـتـب الـتـصـويت ثـابـتـا و�ـكن أن
يكون متنقالu ويتكون من : 

uرئيس -

uنائب رئيس -

uكاتب -

.Yمساعدين اثن -

اHـاداHـادّة  30 :  : يعـY أعضـاء مـكتب الـتـصويت واألعـضاء
Yمن بــــ uاإلضــــافـــــيــــون ويــــســـــخــــرون بــــقـــــرار من الــــوالـي
الــــنــــاخــــبـــY اHــــقــــيـــمــــY فـي إقـــلــــيم الــــواليــــة بــــاســـتــــثــــنـــاء
اHــــتـــرشــــحـــY وأقــــاربـــهـم وأصـــهــــارهم إلى غــــايـــة الــــدرجـــة
الــرابـعــة واألفــراد اHــنــتـمــY إلى أحــزابـــهم بــاإلضــافـة إلى

.YنتخبHاألعضاء ا

تـنــشـر قـائـمــة أعـضـاء مــكـاتب الـتــصـويت واألعـضـاء
اإلضـــافــــيــــY {ــــقـــر كـل من الــــواليــــة واHـــقــــاطــــعــــة اإلداريـــة
والـدائرة والـبلـديات اHـعـنيـة خمـسة عـشر(15) يـوماu على
YـمثـلHوتسـلّم إلى ا uYـتـرشحـHبعـد قفل قـائـمة ا uاألكـثـر
اHـــؤهـــلـــY قــــانـــونـــا لألحـــزاب الـــســـيــــاســـيـــة اHـــشـــاركـــة في
االنتخابات ولـلمترشحY األحرارu بطلب منهم في نفس
الوقت مقابل وصل اسـتالمu وتعلق في مكاتب التصويت

يوم االقتراع.

�ــكن أن تـكــون هـذه الـقــائـمـة مــحل تـعــديل في حـالـة
اعـتـراض مقـبـول. ويـجب أن يـقـدم هـذا االعتـراض كـتـابـيا
ويـــكــون مــعــلـال قــانــونــا خـالل األيــام اخلــمــســة (5) اHــوالــيــة

لتاريخ التعليق والتسليم األولي للقائمة.

يــبــلغ قــرار الـــرفض إلى األطــراف اHــعـــنــيــة في أجل
ثالثة( 3) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع االعتراض.

يـكون هذا القـرار قابال للـطعن أمام احملـكمة اإلدارية
اخملـتصـة إقلـيميـا في أجل ثالثة (3) أيام كـاملـة ابتداء من

تاريخ تبليغ القرار.

تفصل احملـكمـة اإلدارية اخملـتصة إقـليـميـا في الطعن
في أجل خـمـسة (5) أيام كـامـلة ابـتـداء من تاريخ تـسـجيل
الــطـــعن ويـــكــون الــقـــرار غــيـــر قــابـل ألي شــكل مـن أشــكــال

الطعن.
يـــــبـــــلّغ قـــــرار احملـــــكـــــمـــــة اإلداريـــــة فـــــور صـــــدوره إلى

األطراف اHعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه.
يـسـلّـم الـوالي نـسـخـة من الـقـائـمـة الـنـهـائـيـة ألعـضـاء
مكاتب التصويـت واألعضاء اإلضافيY إلى الهيئة العليا

اHستقلة Hراقبة االنتخابات.

اHاداHادّة  31 :  : يؤدي أعضـاء مكاتب التصويت واألعضاء
اإلضافيون اليمY اآلتي نصها : 

 "أقــسم بــالــله الــعـلـي الـعــظــيم أن أقــوم {ــهـامـي بـكل "أقــسم بــالــله الــعـلـي الـعــظــيم أن أقــوم {ــهـامـي بـكل
إخالص وحـياد وأتعهد بـالسهر عـلى ضمان نزاهة الـعمليةإخالص وحـياد وأتعهد بـالسهر عـلى ضمان نزاهة الـعملية

االنتخابية".االنتخابية".
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادّة عن طـــــريق

التنظيم.

القسم الثانيالقسم الثاني
عمليات التصويتعمليات التصويت

32 :  : يــبــدأ االقــتــراع في الــســاعــة الــثــامــنــة (8) اHـاداHـادّة  
صـباحا ويخـتتم في نفس اليـوم على الساعـة السابعة (7)

مساء.
غـير أنه �كن الـواليu عند االقـتضاءu بـترخيص من
الوزير اHكلف بالـداخليةu أن يتخذ قرارات لتقد¤ ساعة
افــتـــتــاح االقــتـــراع أو تــأخـــيــر ســـاعــة اخــتـــتــامـه في بــعض
uالـبــلــديــات أو في ســائــر أنــحــاء دائـرة انــتــخــابــيــة واحـدة
uحلــقـهم في الــتــصـويت Yقــصـد تــسـهــيل �ــارسـة الــنــاخـبــ
ويطلع الهيئة العليا اHستقلة Hراقبة االنتخابات بذلك.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادّة عن طـــــريق

التنظيم.

اHاداHادّة  33 : : يـدوم االقتـراع يوما واحـدا يحـدد {رسوم
رئـــاسي كـــمـــا هـــو مـــنـــصــوص عـــلـــيه فـي اHــادّة 25 من هــذا

القانون العضوي.
غير أنهu �كن الـوزير اHكلف بالـداخليةu بطلب من
الـــوالةu أن يــرخـص لـــهم بـــقـــرار تــقـــد¤ افـــتـــتـــاح االقـــتــراع
بـاثـنتـY وسـبـعY (72) ســاعـة عـلى األكـثــرu في الـبـلـديـات
الــتي يــتــعــذر فـــيــهــا إجــراء عــمــلــيــات الــتــصــويت في يــوم
االقـــتـــراع نــفـــسهu ألســبـــاب مـــاديــة تـــتــصل بـــبـــعــد مـــكــاتب
الـتـصـويـتu وتـشـتت الـســكـان وألي سـبب اســتـثـنـائي في

بلدية ما.
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يـــجب أن يـخــضع عــدد مـكــاتب الــتـصــويت اHـتــنـقــلـة
uالتـي يتـم وضعـهـا في إطـار تـنـفـيـذ أحـكـام الـفـقرة 2 أعاله
Hعايير تسـهيل تصويت الناخـبY اHذكورين حصريا في

هذه األحكام فقط.
تنشر الـقرارات التي يتخـذها الوالة من أجل تقد¤
ســاعـــة افــتـــتـــاح االقــتـــراع وتــعـــلّق في كـل بــلـــديــة مـــعــنـــيــة
بــاألمــرu وذلك قــبل يــوم االقــتــراع بــخــمــســة (5) أيــام عــلى

األكثر.
�ــكن الــوزيــر اHــكـلـف بــالـداخــلــيــة والــوزيــر اHـكــلف
بـالشـؤون اخلارجـية بـقرار مـشتـركu تقد¤ تـاريخ افـتتاح
االقـتـراع {ـائـة وعـشـرين (120) سـاعـةu بــطـلب من رؤسـاء

اHمثليات الدبلوماسية والقنصلية.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادّة عن طـــــريق

التنظيم.

اHاداHادّة 34 : : التصويت شخصي وسري.

اHــــــاداHــــــادّة  35 : : تـــــــوضع حتـت تــــــصـــــــرف الــــــنــــــاخـبu يــــــوم
االقتراعu أوراق للتصويت. 

تــــوضـع أوراق الــــــتـــــصـــــويــت لــــكــل مــــتــــرشـح أو
قــائـمـة مــتــرشـحـY في كل مــكـتب من مـكــاتب الـتـصـويت

كما يأتي : 
- بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــتـــرشــــحـــY لالنـــتـــخـــاب لـــرئـــاســـة
اجلـمهـوريةu حـسب قرار اجملـلس الـدستـوري احملدد لـقائـمة

uلرئاسة اجلمهورية YترشحHا
- بــالــنــســبــة لــقــوائم اHــتــرشــحــY النــتــخــاب اجملــلس
الــشـعـبي الــوطـني وقـوائم اHــتـرشـحـY النــتـخـاب اجملـالس
الشـعـبيـة الـبلـدية والـوالئـيةu حـسب تـرتيـب تعـده الـهيـئة

العليا اHستقلة Hراقبة االنتخابات عن طريق القرعة.
يحـدد نص ورقـة التـصـويت و�يـزاتـها الـتـقنـية عن

طريق التنظيم.

اHـاداHـادّة  36 : : يــجـري الــتـصــويت ضـمـن أظـرفــة تـقــدمـهـا
اإلدارة.

تـكون هـذه األظرفـة غيـر شفـافة وغـير مـدمغـة وعلى
وذج موحد.

تــوضـع هــذه األظــرفـــة حتت تــصـــرف الــنــاخـــبــY يــوم
االقتراع في مكتب التصويت.

37 : : تــبــقى نــســخــة من قــائــمـة نــاخــبي مــكــتب اHـاداHـادّة  
التصويت اHعنـي مصادقا عليهـا من طرف رئيس اللجنة
اإلدارية االنتخـابية اHنصوص عليها في اHادّة 15 من هذا

الـــقـــانـــون الــعـــضـــوي واHـــتـــضـــمـــنــة عـــلـى اخلــصـــوص االسم
والــلـقـب والـعــنــوان وكــذا الـرقم الــتــرتــيـبي اHــمــنــوح لـكل
نـاخبu مـوضــوعـة طـيـلــة مـدّة الـعـمــلـيـات االنـتـخــابـيـة عـلى
الــطـاولـة الــتي يـجــلس حـولـهــا أعـضـاء مــكـتب الــتـصـويت.

وتشكل هذه النسخة قائمة التوقيعات.

اHاداHادّة  38 : : إذا تـغيبu يـوم االقتـراعu عـضو أو أعـضاء
في مـــكــتب الــتــصــويـتu فــإنه يــتــعــY عـــلى الــوالي اتــخــاذ
كافـة الـتـرتيـبـات لـتعـويـضـهم بـاألولويـة من بـY األعـضاء
Yاألعــــضـــاء اإلضـــافـــيـــ Yاحلـــاضـــريـن ومن بـــ Yاألســــاســـيـــ
حـسب تـرتـيب الـقـائـمـةu بـغض الـنـظـر عن أحـكـام اHادة 30

من هذا القانون العضوي.

اHـاداHـادّة  39 : : لــرئــيس مــكــتب الـتــصــويت ســلــطـة األمن
داخل مــكــتب الــتــصــويـتu و�ــكــنه بـــهــذه الــصــفــة طــرد أي
شـخـص يـخل بـالـسـيـر الـعـادي لــعـمـلـيـات الـتـصـويتu وفي

هذه احلالة يحرر محضر بذلك يلحق {حضر الفرز.

uعــنـــد الــضــرورة uــكـن لــرئـــيس مــركـــز الــتـــصــويـت�
تـسخـير أعوان الـقوة الـعمـوميـة حلفظ الـنظـام العام داخل
مـــــكـــــتب الـــــتـــــصـــــويت بـــــنـــــاء عـــــلـى طــــلـب رئـــــيس مـــــكـــــتب

التصويت اHعني.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادّة عن طـــــريق
التنظيم.

اHـاداHـادّة  40 :  : �ــنع كل شــخص يـحــمل سالحــا ظـاهـرا أو
مـخــفـيــا من دخـول مــكـاتب الــتـصــويتu بـاســتـثــنـاء أعـوان

القوة العمومية اHسخرين قانونا.

uال يـقبل بـأي حـضور آخـر بـجوار مـراكـز التـصويت
بــاســتــثــنـاء حــضــور أعــوان الـقــوة الــعــمـومــيــة اHــســخـرين
خصيصا حلفظ األمن والنظام العام أثناء سير االقتراع.

اHاداHادّة  41 :  : �كن أن تـساعـد أعضـاء مكـتب التـصويت
اHـتــنـقـل عـنــد احلـاجــةu في مـهــامـهـم عـنــاصـر مــصـالح األمن

بناء على تسخير من الوالي.

إذا جتــاوزت عــمــلــيــات االقـــتــراع يــومــا واحــداu عــمال
بـأحــكـام اHـادّة 33 من هـذا الــقـانــون الـعـضــويu فـإن رئـيس
مـكـتب التـصـويت يتـخـذ جمـيع الـتدابـير الـتي تـكفل أمن

وحصانة الصندوق والوثائق االنتخابية.

وإذا تـعـذر عـلى أعـضـاء مـكـتب الـتـصـويت االلـتـحـاق
بـاألمـاكن اHـقررة إليـواء الـصـنـدوق والوثـائق االنـتـخـابـية
بـسـبـب الـبـعـد أو ألسـبـاب أخــرىu فـإن رئـيس هـذا اHـكـتب
�ـكنه تـسـخـير أمـاكن مُـرضـية تـتـوفـر فيـهـا شروط األمن

واحلصانة اHذكورة في الفقرة 2 أعاله.
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اHـاداHـادّة  42 : : يـزود كل مـكـتب تـصـويت {ـعـزل واحـد أو
عدة معازل.

يــــجـب أن تــضـــمن اHـــعـــازل ســـريـــة الـــتــصـــويت لـــكل
نـــاخبu عــلـى أنه يــلـــزم أالّ تــخــفـي عن اجلــمـــهــور عــمـــلــيــات

التصويت والفرز واHراقبة.

اHـاداHـادّة  43 :  : يــجب عــلى رئــيس مــكـتب الــتــصـويت أن
يـتحـقق قـبل افتـتـاح االقتـراع من اHـطابـقـة الدقـيـقة لـعدد
األظـرفة القانونـية مع عدد النـاخبY اHسجـلY في قائمة

التوقيعات.

44 : : يـــــــجـب قــــــبل بــــــدء االقـــــــتــــــراع أن يــــــقــــــفل اHـــــاداHـــــادّة  
الـــصــنــدوق الــشـــفــافu الــذي له فـــتــحــة واحـــدة فــقط مــعــدة
uــتـــضــمن ورقـــة الــتـــصــويتHخــصـــيــصــا إلدخـــال الــظـــرف ا
بقـفـلY (2) مخـتـلـفـY تـكـون مفـاتـيح أحـدهـمـا عـنـد رئيس

مكتب التصويت واآلخر عند اHساعد األكبر سنا.

يـتــنـاول الــنـاخب بــنـفــسهu عـنــد دخـول الــقـاعــة وبـعـد
إثـبات هـويتـه ألعضـاء مكـتب التـصـويت عن طريق تـقد¤
أي وثـيـقـة رسـمـيـة مـطـلـوبـة لـهـذا الـغـرضu ظـرفـا ونـسـخـة
من ورقـــة أو أوراق الــــتـــصـــويـت ويـــتـــوجه مــــبـــاشـــرة إلى
اHــــعـــزل حــــيث يــــضع ورقــــته في الــــظـــرف دون أن يــــغـــادر

القاعة.

بـعــد ذلك يـشــهـد الــنــاخب رئـيس مــكــتب الـتــصـويت
عــلى أنـه ال يــحــمـل ســوى ظـــرفــا واحــداu وعـــنــدئـــذ يــأذن له

الرئيس بإدخال الظرف في الصندوق.

اHاداHادّة  45 : : يؤذن لـكل نـاخب مصـاب بعـجز �ـنعه من
إدخــــال ورقـــته فـي الـــظــــرف وجــــعـــلـه في الــــصـــنــــدوق بـــأن

يستعY بشخص يختاره بنفسه.

اHـاداHـادّة  46 : : يـثــبت تـصــويت جـمــيع الـنــاخـبــY بـوضع
بــصــمــة الـســبــابــة الــيـســرىu بــحــبـر ال �ــحىu عــلى قــائــمـة
الــتــوقــيــعــات قــبــالــة اســـمــهم ولــقــبــهمu وذلك أمــام أعــضــاء

مكتب التصويت.

تـــدمغ بــطـــاقــة الـــنــاخـب بــواســـطــة خـــتم نــدي يـــحــمل
عبارة "انتخب (ت)" ويثبت عليها تاريخ االنتخاب.

عنـد استحـالة تقـد¤ بطـاقة النـاخبu �كن أي ناخب
�ـارسـة حــقه في الـتـصـويت إذا كـان مــسـجال في الـقـائـمـة
االنتخابية. ويـجب عليه تقد¤ بطاقة التعريف الوطنية

أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته.

47 :  : {ــــجـــرد اخـــتـــتـــام االقـــتـــراع يــــوقع جـــمـــيع اHــاداHــادّة  
أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيعات.

اHاداHادّة  48 :  : يبـدأ فـرز األصوات فـور اختـتام االقـتراع
ويتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهائه تماما.

يجري الفرز علنا ويتم {كتب التصويت إلزاما.
غـير أنـه بصـفـة اسـتـثـنائـيـة يـجـري الـفرز بـالـنـسـبة
Hـكــاتب الـتــصـويت اHــتـنــقـلــةu في مـركــز الـتـصــويت الـذي
تـــــــلــــــحق بـه واHــــــذكــــــور في اHــــــادّة 27 مـن هــــــذا الــــــقــــــانــــــون

العضوي.
تـرتـب الـطــاوالت الـتي يــجـري فــوقـهـا الــفـرز بــشـكل

يسمح للناخبY بالطواف حولها.

اHاداHادّة  49 : : يقوم بـفرز األصوات فارزون حتت رقابة
أعضاء مكتب التصويت.

Yأعــضـاء مــكـتـب الـتــصـويت الــفــارزين من بـ Yيــعـ
الــنــاخــبــY اHــســجـــلــY في هــذا اHــكــتـبu بــحــضــور �ــثــلي
اHـتـرشـحـY أو قـوائم اHـتـرشـحـY وعـنـد عـدم تـوفـر الـعدد
الـــــكـــــافي من الـــــفـــــارزينu �ـــــكن جـــــمـــــيع أعـــــضـــــاء مــــكـــــتب

التصويت أن يشاركوا في الفرز.

اHـاداHـادّة  50 : : عـنــد انـتــهـاء عـمــلـيـة الــتالوة وعـدّ الــنـقـاط
يــســـلّم الـــفــارزون لــرئـــيس مـــكــتب الـــتــصـــويت أوراق عــدّ
الـــنـــقـــاط اHــوقـــعـــة من طـــرفـــهمu وفي نـــفس الـــوقت أوراق
الـــتـــصـــويت الـــتـي يـــشـــكّـــون في صــــحـــتـــهـــا أو الـــتي نـــازع

ناخبون في صحتها.
في حــــــالــــــة عــــــدم وجــــــود هـــــذه األوراق ضــــــمـن إحـــــدى
uادّة 52 من هـذا الـقانـون العـضويHـذكـورة في اHالـفـئات ا

تعتبر هذه األوراق أصواتا معبرا عنها.
بــاســـتــثـــنــاء األوراق اHــلـــغــاة واألوراق اHــتـــنــازع في
صحـتهـا اHرفـقة {ـحـضر الـفرز اHـنصـوص علـيه في اHادّة
51 أدنـاهu حتـفظ أوراق الـتصـويت لـكل مـكـتب من مـكاتب

التـصـويت في أكـيـاس مـشـمّـعة ومـعـرّفـة حـسب مـصـدرها
إلى غـايـة انـقـضاء آجـال الـطـعن واإلعالن الـنـهـائي لـنـتائج

االنتخابات.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادّة عن طـــــريق

التنظيم. 

51 :  : يــوضع في كل مــكــتب تــصــويـتu مــحــضـر اHـاداHـادّة  
لـنــتـائج الــفـرزu مــحــرر بـحــبـر ال �ــحىu عـلـى أن يـتم ذلك
في مـكـتب التـصـويت بحـضـور النـاخـبY ويـتـضمنu عـند
االقــــتــــضـــــاءu مالحــــظـــــات و/أو حتــــفـــــظــــات الــــنـــــاخــــبــــY أو

اHترشحY أو �ثليهم اHؤهلY قانونا.
يــحــرر مـــحــضــر الـــفــرز في ثالث (3) نـــسخ يــوقــعــهــا

أعضاء مكتب التصويتu وتوزع كاآلتي : 
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- نــسـخــة إلى رئــيس مـكــتب الــتـصــويت لــتـعــلــيـقــهـا
uداخل مكتب التصويت

- نسخـة إلى رئيس الـلجنـة االنتـخابيـة البـلدية مع
اHالحق مـــــقــــابل وصـل اســــتـالمu لــــتــــحــــفـظ عــــلـى مــــســــتــــوى
أرشـيف الــبـلــديـةu يــسـلّــمـهـا رئــيس مـكــتب الـتــصـويت أو

uنائب الرئيس

- نـــــــســـــــخـــــــة إلـى الـــــــوالـي أو رئـــــــيـس اHـــــــمـــــــثـــــــلـــــــيـــــــة
الــدبـــلــومـــاســـيــة أو الـــقـــنــصـــلـــيــة يـــســلّـــمـــهــا رئـــيس مـــركــز

التصويت.

يــــــجـب أن يـــــكـــــون عــــــدد األظـــــرفـــــة مـــــســــــاويـــــا لـــــعـــــدد
تـأشيـرات النـاخبـuY وفي حالـة وجود فـارق بيـنهمـا فإنه

جتب اإلشارة إلى ذلك في محضر الفرز.

يــصـــرح رئـــيس اHـــكــتب عـــلـــنــا بـــالـــنــتـــائجu ويـــتــولى
تـــعــلـــيـق مـــحـــضـــر الـــفـــرز في مـــكـــتب الـــتـــصـــويـت {ـــجــرد

حتريره.

تـــســلم فـــورا وداخل مـــكـــتب الـــتــصـــويت نـــســـخــة من
مــحـضــر الــفـرز مــصـادقــا عـلى مــطـابــقـتــهـا لـألصل من قـبل
رئيس مكتب التـصويتu إلى كل اHمثلY اHـؤهلY قانونا
لـلـمـتـرشـحــY أو قـوائم اHـتـرشـحـY مـقـابل وصل اسـتالم.
وتــدمغ هـذه الــنـســخـة عــلى جــمـيع صــفـحــاتــهــا بـخــتم نـدي

يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها لألصل".

وتــــســــلم كــــذلـك نـــســــخــــة مـن احملـــضــــر اHــــذكــــور أعاله
مــصــادقـا عــلى مــطــابــقــتـهــا لألصـل من قــبل رئــيس مــكـتب
الــتــصـويتu إلـى �ـثل الــهـيــئــة الـعــلـيــا اHـســتــقـلــة Hـراقــبـة

االنتخابات مقابل وصل استالم.

�ـــكن Hـــمـــثـل الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا اHـــســـتـــقـــلـــة Hـــراقـــبـــة
االنتخابات االطالع على مالحق محضر الفرز.

حتــدد كــيــفــيــات تـطــبــيـق هــذه اHــادّة وكــذا اHــمــيـزات
التقنية حملضر الفرز عن طريق التنظيم.

اHـاداHـادّة  52 : : ال تـعــتـبـر األوراق اHــلـغــاة أصـواتـا مــعـبـرا
عنها أثناء الفرز.

وتعتبر أوراقا ملغاة : 

1 - الـــظــرف اجملـــرد من الـــورقـــة أو الـــورقــة من دون
uالظرف

u2 - عدة أوراق في ظرف واحد

3 - األظـــرفـــة أو األوراق الــــتي حتـــمـل أيـــة عالمـــة أو
uمزقةHشوهة أو اHا

4 - األوراق اHــشـــطــوبــة كـــلــيــا أو جـــزئــيــا إال عـــنــدمــا
تقتضي طريقة االقتراع اHعتمدة هذا الشكل وفي احلدود
اHــضــبــوطـة حــسب اإلجــراء اHــنــصــوص عــلـيـه في اHـادّة 35

uمن هذا القانون العضوي
5 - األوراق أو األظرفة غير النظامية. 

القسم الثالثالقسم الثالث
التصويت بالوكالةالتصويت بالوكالة

اHـاداHـادّة  53 : : �ـكن الـنـاخب اHـنتـمي إلى إحـدى الـفـئات
الـمبيّنـة أدناهu أن �ارس حق التصويت بـالوكالة بطلب

منه : 
1- اHــرضى اHــوجـودون بــاHــسـتــشـفــيــات و/أو الـذين

uيعاجلون في منازلهم
u2- ذوو العطب الكبير أو العجزة

3- الــعــمــال واHـــســتــخــدمــون الــذيـن يــعــمــلــون خــارج

واليـــة إقــامــتــهـم أو الــذين هم فـي تــنــقل والـــذين يالزمــون
uأماكن عملهم يوم االقتراع

4- الــطـلـبـة اجلـامـعـيـون والـطــلـبـة في طـور الـتـكـوين

uالذين يدرسون خارج والية إقامتهم
uوجودون مؤقتا في اخلارجHواطنون اH5 - ا

6 - أعــــــضــــــاء اجلــــــيـش الــــــوطــــــني الــــــشــــــعــــــبـي واألمن
الــوطـنـي واحلـمـايــة اHـدنــيـة ومــوظـفــو اجلـمــارك الـوطــنـيـة
ومــصـــالح الــســـجــون الـــذين يالزمـــون أمــاكن عـــمــلـــهم يــوم

االقتراع.

اHـاداHـادّة  54 :  : �ـارس الــنــاخـبــون اHــقـيــمــون في اخلـارج
حـــــقـــــهم فـي الـــــتــــصـــــويـت في االنـــــتـــــخـــــابــــات الـــــرئـــــاســـــيــــة
واالنـتــخـابــات الـتـشــريـعــيـة واالسـتــشـارات االســتـفـتــائـيـة
لـدى اHمـثـلـيـات الدبـلـومـاسيـة والـقـنـصلـيـة اجلـزائـرية في

بلدان إقامتهم.
�ـــكن الــنـــاخـــبــY اHـــذكـــورين في الـــفــقـــرة الـــســابـــقــة
�ــارسـة حق الـتـصـويـت بـالـوكـالـة بـطــلب مـنـهمu إذا تـعـذر
عــــلــــيــــهـم أداء واجــــبــــهم يـــــوم االقــــتــــراع لــــدى اHــــمــــثــــلــــيــــات

الدبلوماسية والقنصلية اجلزائرية.
ويجـوز لـهمu فـضال عن ذلكu �ارسـة حق الـتـصويت
بــالـوكـالــة في االنـتــخـابـات لــلـمــجـالس الـشــعـبــيـة الـبــلـديـة

والوالئية.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادّة عن طـــــريق

التنظيم.

55 : : ال تــمــنح الــوكــالــة إال لــوكــيل واحــد يــكــون اHـاداHـادّة  
متمتعا بحقوقه اHدنية والسياسية.
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اHـاداHـادّة  56 : : تـكــون الــوكـاالت الــصــادرة عن األشــخـاص
اHــقــيــمـY بــالــتــراب الــوطـنـي مـحــررة بــعــقــد أمــام رئـيس
الـلجنة اإلدارية االنـتخابيـة اHنصوص عـليها في اHادّة 15

من هذا القانون العضوي.
يصادق أمY اللـجنة اإلدارية االنتخـابية اHنصوص
علـيهـا في اHادّة 15 أعاله عـلى تـوقيع اHـوكّل بالـذّهاب إلى
مــنــزلهu بــنــاء عــلى طــلب األشــخــاص اHــعـوقــY أو اHــرضى

الذين يتعذر عليهم التنقل.
تــعـد الــوكــاالت الـصــادرة عن األشــخــاص اHـرضى في
اHـستـشـفـيـات بعـقـد يـحرر أمـام مـديـر اHـستـشـفى. وفـيـما
يـــخص الـــنـــاخـــبـــY اHـــذكـــورين فـي الـــبـــنــد 6 مـن اHـــادّة 53
أعـالهu يــــتـم هــــذا اإلجـــــراء أمـــــام قــــائـــــد الـــــوحــــدة أو مـــــديــــر

اHؤسسةu حسب احلالة.
تــــعــــد الــــوكــــاالت اHــــمــــنـــــوحــــة من طــــرف األشــــخــــاص
اHـــوجـــودين خـــارج الـــتــراب الـــوطـــني بـــعـــقـــد يـــحـــرر أمــام

اHصالح القنصلية.
�ـكن أن تعد الوكالـةu بالنسـبة للنـاخبY اHذكورين
في الــبــنـدين 3 و 4 من اHـادّة 53 أعالهu بــعـقــد يـحــرر أمـام
رئــيس الــلــجــنــة اإلداريــة االنــتــخــابــيــة في أيــة بــلــديــة من

التراب الوطني.

57 :  :  تبـدأ فـترة إعـداد الـوكاالت خالل اخلـمـسة اHاداHادّة  
Yواليـة لتاريخ استـدعاء هيئـة الناخبHعشر (15) يـوما ا

وتنتهي ثالثة (3) أيام قبل تاريخ االقتراع.
uتــسـجـل الـوكــاالت عـلى دفــتــر مـفــتـوح لــهـذا الــغـرض
مــرقــمــا ومـؤشــرا عــلــيه من قــبل رئــيس الــلـجــنــة اإلداريـة
االنتخابية أو رئيس اHـمثلية الدبلومـاسية أو القنصلية
uـســتـشـفىHـؤسـســة أو مـديـر اHأو قـائــد الـوحـدة أو مـديــر ا

حسب احلالة.

اHاداHادّة ة 58 : : ال �ـكن أن يحـوز الوكـيل إال وكالـة واحدة
فقط.

اHـــــاداHـــــادّة ة 59 : : يـــــشـــــارك الـــــوكـــــيل فـي االقـــــتـــــراع وفـــــقــــا
لــلـشــروط اHـنــصــوص عـلــيــهـا في اHــادتـY 44 و55 من هـذا

القانون العضوي.
بـعــد أداء عـمـلــيـات الــتـصــويت يـقــوم الـوكــيل بـوضع
بصـمة الـسبـابة الـيـمنى بـحبـر ال �حى قـبالـة اسم ولقب

اHوكل.
حتــفظ الــوكــالــة اHـدمــوغــة بــخـتـم نـدي يــحــمل عــبـارة
"صـــوّت بــــالـــوكـــالــــة" ضـــمـن الـــوثــــائق اHــــلـــحــــقـــة بــــاحملـــضـــر

اHنصوص عليه في اHادّة 51 من هذا القانون العضوي.
تــدمغ بــطــاقـــة الــنــاخب لــلــمــوكـل بــخــتم نــدي يــحــمل

عبارة "صوت بالوكالة".

اHـاداHـادّة ة 60 :  : يـجوز لـكل مـوكل أن يلـغي وكـالته في أي
وقت قبل التصويت.

كمـا يـجوز لـلـمـوكل أن يصـوت بـنفـسه إذا تـقدم إلى
مكتب التصوّيت قبل قيام الوكيل {ا أسند إليه.

61 :  : عــنــد وفــاة اHـوكـل أو حـرمــانه مـن حـقــوقه اHـاداHـادّة ة 
اHدنية أو السياسيةu تلغى الوكالة بقوة القانون.

اHــاداHــادّة  ة  62 : : حتــــرر الـــوكــــالـــة دون مــــصـــاريـفu وعـــلى
اHوكل إثبات هويتهu وال يشترط حضور الوكيل.

اHــــاداHــــادّة ة 63 :  :  تــــعـــد وكــــالــــة واحــــدة لــــكل دور من دوري
االقـــتـــراعu وتـــبـــY كـل وكـــالـــة الـــدور الـــذي تـــكـــون صـــاحلــة

ألجله.

�كن إعداد الوكالتY في آن واحد.

اHاداHادّة ة 64 : : حترر كل وكالـة على مطبـوع واحد توفره
اإلدارة وفـــــقـــــا لــــــلـــــشـــــروط واألشـــــكـــــال احملـــــددة عـن طـــــريق

التنظيم.
الباب الثانيالباب الثاني

األحكام اHتعلقة بانتخاب أعضاء اجملالس الشعبيةاألحكام اHتعلقة بانتخاب أعضاء اجملالس الشعبية
البلدية والوالئية واجمللس الشعبي الوطني ومجلسالبلدية والوالئية واجمللس الشعبي الوطني ومجلس

األمةاألمة
الفصل األولالفصل األول

األحكام اHتعلقة بانتخاب أعضاء اجملالس الشعبيةاألحكام اHتعلقة بانتخاب أعضاء اجملالس الشعبية
البلدية والوالئيةالبلدية والوالئية

القسم األولالقسم األول
أحكام مشتركةأحكام مشتركة

اHـاداHـادّة  65 : : يـنـتخب اجملـلس الـشـعبي الـبـلـدي واجمللس
الشعبي الـوالئي لعهدة مـدتها خمس (5) سنـوات بطريقة

االقتراع النسبي على القائمة.
جتــري االنـــتـــخـــابــات فـي ظــرف األشـــهـــر الــثـالثــة (3)

التي تسبق انقضاء العهدة اجلارية.
غـــيــر أن الـــعــهـــدة اجلــاريــة تـــمــدد تـــلــقـــائــيــا فـي حــالــة
تــطـبــيق الـتــدابـيــر اHـنــصـوص عـلــيـهــا في اHـواد 104 و107

و110 من الدستور.

اHاداHادّة  66 : : توزع اHقاعـد اHطلوب شغلـها بY القوائم
بـالـتـناسـب حسب عـدد األصـوات الـتي حتـصـلت عـلـيـها كل

قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي األقوى.
ال تـؤخـذ في احلـسـبـانu عـنـد تـوزيع اHـقـاعـدu الـقـوائم
الـتي لـم حتـصل عــلى نـســبـة ســبـعـة فـي اHـائـة u(% 7) عـلى

األقلu من األصوات اHعبر عنها.
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اHـــــاداHـــــادّة  67 : : اHـــــعـــــامل االنـــــتـــــخـــــابـي الـــــذي يـــــؤخـــــذ في
احلـسـبان هـو الـناجت عن قـسـمة عـدد األصـوات اHعـبـر عنـها
في كل دائـرة انتـخـابـية عـلى عـدد اHقـاعـد اHطـلـوب شغـلـها

ضمن نفس الدائرة االنتخابية.

تـنــقص من عــدد األصـوات اHــعـبــر عـنــهــا الـتي تــؤخـذ
uعـنـد االقـتـضـاء uفـي احلـسـبـان ضـمن كل دائــرة انـتـخـابـيــة
األصـوات الـتي حتـصـلت عـلـيـهـا الـقـوائم اHـنـصـوص عـلـيـها

في الفقرة 2 من اHادّة 66 من هذا القانون العضوي.

اHــاداHــادّة  68 : : يـــتم تـــوزيع اHـــقـــاعــد عـــلى كل قـــائـــمــة في
u66 و75 من هــذا الــقـانــون الــعــضـوي YـادتـHإطـار أحـكــام ا

حسب الكيفيات اآلتية : 

- يـحـدد اHـعـامل االنـتـخـابي في كل دائـرة انـتـخـابـية
وفـق الــشــروط الـــمــبـــيّــنــة في اHــادّة 67 من هــذا الـــقــانــون

uالعضوي

- حتـــصل كـل قـــائـــمـــة عـــلى عـــدد اHـــقـــاعـــد بـــقـــدر عـــدد
uعامل االنتخابيHرات التي حصلت فيها على اHا

- بعد توزيع اHـقاعد على القـوائم التي حصلت على
اHـــعــامل االنـــتــخــابـي حــسب الــشـــروط احملــددة في الـــفــقــرة
أعـالهu تـــرتب األصـــوات الــــبـــاقـــيـــة الــــتي حـــصـــلـت عـــلـــيـــهـــا
الـقوائم الـفـائـزة بـمـقـاعـدu واألصوات الـتي حـصـلت علـيـها
القوائم غير الـفائزة بـمقاعدu حسب أهمية عدد األصوات
الــتي حـصل عـلـيـهــا كل مـنـهـاu ويـوزع بــاقي اHـقـاعـد حـسب

هذا الترتيب.

وعــنـــدمــا تــتـــســاوى األصـــوات الــتـي حــصــلـت عــلـــيــهــا
قــائـمــتــان أو أكـثــرu يُـمــنَح اHــقـعــد األخــيـر اHــطــلـوب شــغـله

للقائمة التي يكون معدل سن مرشحيها هو األصغر.

69 : : يـــــــجب أن يـــــــتم تــــــوزيـع اHــــــقــــــاعـــــــد عــــــلى اHـــــاداHـــــادّة  
مــرشـحي الـقـائـمــة حـسب تـرتـيب اHــتـرشـحـY اHـذكـورين
فـيـهـاu مع مــراعـاة األحـكـام اHـنــصـوص عـلـيــهـا في الـقـانـون
الــــعــــضـــوي رقم 12-03 اHــــؤرخ في 12 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2012

واHذكور أعاله.

تــــرتب قــــوائم اHـــــتــــرشــــحــــY النــــتــــخــــابــــات اجملــــالس
الــشــعـبــيــة الـبــلــديـة والــوالئــيـة حــسب الــنــتـائج اHــتــحـصل

عليها.

اHـــــاداHـــــادّة  70 :  : في حــــــالــــــة عــــــدم حـــــصــــــول أيــــــة قــــــائــــــمـــــة
مـتـرشـحـY عـلى نـسـبـة سـبـعـة في اHـائـة (7 %) عـلى األقل
YـترشحHتقـبل جميع قوائم ا u عبر عـنهاHمن األصـوات ا

لتوزيع اHقاعد.

اHــعـــامل االنـــتــخـــابي الــذي يـــؤخــذ فـي احلــســـبــان هــو
الـنـاجت عن قـسـمـة مـجـمـوع عـدد األصـوات اHـعـبـر عـنهـا في
كل دائــرة انــتــخــابـيــة عــلى عــدد اHــقــاعــد اHــطــلــوب شــغــلــهـا

ضمن نفس الدائرة االنتخابية.
يـــتم تـــوزيع اHـــقـــاعــد عـــلـى كل قـــائــمـــة وفـــقـــا ألحـــكــام

اHطتY 2 و3 من اHادة 68 وأحكام اHادة 69 أعاله. 

YــتـــرشــحــHــادّة  71 :  : يـــجب أن تـــتــضـــمن قـــائــمـــة اHــاداHا
لـــلــــمــــجـــالـس الـــشــــعــــبـــيــــة الــــبـــلــــديــــة والـــوالئــــيـــة عــــددا من
اHـترشحY يسـاوي عدد اHقاعـد اHطلوب شـغلها وعددا من
اHـسـتــخـلـفـY ال يـقـل عن ثالثـY في اHـائـة (30 %) من عـدد
اHــقـاعــد اHـطــلـوب شــغـلــهـاu مع مــراعـاة األحــكـام اHــنـصـوص
عــلـــيــهــا في الــقـــانــون الــعــضــوي رقم 12-03 اHــؤرخ في 12

يناير سنة 2012 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة  72 :  : يـعـتـبـر إيـداع الـقـائـمـة الـتي تـتـوفـر فـيـهـا
الشـروط اHطلوبـة قانونـا على مستـوى الواليةu تـصريحا

بالترشح.
يــقــدم هــذا الـــتــصــريح اجلـــمــاعي من طـــرف مــتــصــدر
الــقـائــمـة أو إذا تــعـذر عــلــيه ذلك من طــرف اHـتــرشح الـذي

يليه مباشرة. 
uـــوقع من كل مـــتــرشحHويـــتــضـــمن هــذا الـــتــصـــريح ا

صراحة ما يأتي : 
uواجلـــــنس uاالسـم والـــــلــــقـب والـــــكــــنـــــيـــــة إن وجــــدت -
وتــاريـخ اHــيالد ومـــكـــانهu واHــهـــنـــة والــعـــنــوان الـــشـــخــصي
واHـستـوى الـتـعلـيـمي لكـل متـرشح ومـستـخـلفu وتـرتيب

uكل واحد منهم في القائمة
- تــســـمــيـــة احلــزب أو األحــزاب بـــالــنـــســبـــة لــلـــقــوائم

uقدمة حتت رعاية حزب سياسيHا
uاألحرار Yعنوان القائمة بالنسبة للمترشح -

- الدائرة االنتخابية اHعنية.
يـــلــــحق بـــقــــائـــمــــة اHـــتــــرشـــحـــY األحــــرار الـــبــــرنـــامج

االنتخابي الذي سيتم شرحه طوال احلملة االنتخابية.

يسلّم للمصرح وصل يبيّن تاريخ وساعة اإليداع.
يـــــحـــــدد ـــــوذج الـــــتـــــصـــــريـح بـــــالـــــتـــــرشح عـن طـــــريق

التنظيم.

اHــــــــاداHــــــــادّة  73 : :  فــــــــضـال عـن الــــــــشــــــــروط األخـــــــــرى الــــــــتي
يــقــتــضـــيــهــا الــقــانـــونu يـــجب أن تُــزكّى صـــراحــة الــقــائــمــة
اHـذكورة في اHادّة 72 من هـذا القانـون العضـوي بالنـسبة
لـالنــــتـــخــــابــــات احملــــلــــيــــة من طــــرف حــــزب أو عــــدة أحـــزاب
ســيـاســيــةu أو مـقــدمــة بـعــنـوان قــائــمـة حــرةu حــسب إحـدى

الصّيغ اآلتية : 
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- إمـا من طـرف األحـزاب الــسـيـاسـيـة الـتي حتـصـلت
خالل االنتخابـات احمللية األخيرة عـلى أكثر من أربعة في
اHــــائــــة (4 %) مـن األصــــوات اHــــعـــــبــــر عــــنــــهـــــا في الــــدائــــرة

 uترشح فيهاHاالنتخابية ا

- وإمـا من طـرف األحـزاب الـسـيــاسـيـة الـتي تـتـوفـر
على عشرة(10) منتخبY على األقل في اجملالس الشعبية

uعنيةHاحمللية للوالية ا

- في حــالــة تــقــد¤  قــائــمــة مــتــرشــحــY حتت رعــايــة
حـزب ســيـاسي ال يــتــوفـر عــلى أحـد الــشــرطـY اHــذكـورين
أعالهu أو حتـت رعــايـــة حـــزب ســيـــاسي يـــشـــارك ألول مــرة
في االنـتـخـابـات أو في حـالـة تـقد¤ قـائـمـة بـعـنـوان قـائـمة
(50) Yفــإنـه يـــجب أن يــدعــمــهــا عــلى األقل بــخــمــســ uحــرة
تـوقــيـعــا من نــاخـبي الــدائـرة االنــتـخــابـيــة اHـعــنـيــةu فـيــمـا

يخص كل مقعد مطلوب شغله.

ال يــســمح ألي نــاخب أن يــوقع عــلى أكـثــر من قــائــمـة
وفي حــالـة مـخـالـفـة ذلكu يـعـتـبـر الـتـوقـيع الغـيـا ويـعـرضه
للعقوبات اHنصوص عليها في اHادة 212 من هذا القانون

العضوي. 

يـتـم الـتـصــديق لــدى ضـابط عــمـومي عــلى تـوقــيـعـات
النـاخبـY مع وضع بـصمـة السـبابـة اليـسرى اجملـمعـة على
استـمارات تـقدمـها اإلدارة. ويــجب أن حتتـوي على االسم
واللقب والـعنـوان ورقم بطـاقة الـتعـريف الوطـنية أو أي
وثــــيـــقـــة رســـمــــيـــة أخـــرى تـــثــــبت هـــويـــة اHــــوقع وكـــذا رقم

تسجيله على القائمة االنتخابية. 

تـقــدم االســتــمــارات اHــســتـوفــاة الــشــروط اHــطــلــوبـة
قـانونا مرفقـة ببطاقة مـعلوماتيـة من أجل اعتمادهاu إلى

رئيس اللجنة اإلدارية االنتخابية اخملتصة إقليميا. 

يـقـوم رئــيس الـلـجـنــة اإلداريـة االنـتـخـابــيـة {ـراقـبـة
التوقيعات والتأكد من صحّتها ويعد محضرا بذلك.

حتــدد اHــمــيــزات الـتــقــنــيــة لالســتـمــارات وكــيــفــيـات
التصديق عليها عن طريق التنظيم.

اHـاداHـادّة  74 : : يـجب تـقـد¤ الـتـصـريـحـات بـالـترشـح قبل
ستY (60) يوما كاملة من تاريخ االقتراع.

75 :  : ال يــجــوز الــقــيــام بــأي إضــافــة أو إلــغـاء أو اHـاداHـادّة  
تغيير للترتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات ما عدا في

حالة الوفاة أو حصول مانع شرعي.

وفي هـــــذه احلــــــالـــــة أو تـــــلكu �ـــــنـح أجل آخـــــر إليـــــداع
(40) Yعـلى أال يـتـجـاوز هـذا األجل األربـعـ uتـرشـيح جـديــد

يوما السابقة لتاريخ االقتراع.

وإذا تــــعــــلق األمــــر بــــالــــتــــرشح ضــــمـن قــــائــــمــــة حـــزب
سياسي وفق أحكام اHادة 72 من هذا القانون العضوي أو
قــائــمـة حــرةu فـإن اكــتــتـاب الــتـوقــيــعـات اHــعـدة بــالــنـســبـة

للقائمة يبقى صاحلا.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادّة عن طـــــريق

التنظيم.

اHـاداHـادّة  76 : : ال �ــكن أيّــا كـان أن يــتـرشّح في أكــثـر من
قائمةu أو في أكثر من دائرة انتخابية.

يــــتـــعــــرّض كل من يــــخــــالف هــــذا احلـــكـم لـــلــــعـــقــــوبـــات
uادّة 202 من هذا الـقانون العضويHنصـوص عليها في اHا
فــضال عن الـــرفض بــقــوة الــقــانــون لـــقــوائم الــتــرشــيــحــات

اHعنية.

اHــــاداHــــادّة  77 :  : ال �ــــكـن الــــتــــســـــجــــيـل في نـــــفس قـــــائــــمــــة
الـتـرشـيح ألكـثـر مـن مـتـرشـحـY اثـنY (2) يـنـتـمـيـان إلى
أســرة واحــدة سـواء بــالــقـرابــة أو بــاHــصـاهــرة من الــدرجـة

الثانية.

اHـــــاداHـــــادّة  78 :  :  يــــــكـــــون رفـض أي تـــــرشــــــيـح أو قـــــائــــــمـــــة
مـــتـــرشــحـــY بــقـــرار من الـــوالي مـــعـــلال تــعـــلـــيال قـــانــونـــيــا

وصراحة.
يـجب أن يـبـلّغ هـذا الـقـرار حتت طـائـلـة الـبـطالن في
أجل عـــشـــرة (10) أيــــام كـــامــــلــــةu ابـــتــــداء من تــــاريخ إيـــداع

التصريح بالترشح.
يـــكــــون قـــرار الـــرفـض قـــابال لـــلــــطـــعن أمــــام احملـــكـــمـــة
اإلداريـة اخملــتـصـة إقـلـيـمـيـا خالل ثالثـة (3) أيـام كـامـلـة من

تاريخ تبليغ القرار.
تفصل احملـكمـة اإلدارية اخملـتصة إقـليـميـا في الطعن

في أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ رفع الطعن.
يـكـون حـكم احملـكـمـة اإلداريـة غـيـر قـابل ألي شـكل من

أشكال الطعن.
يـــبـــلّغ احلـــكـم تــلـــقـــائـــيـــا وفـــور صــدوره إلـى األطــراف

اHعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه.

اHاداHادّة  79 :  : يشتـرط في اHترشح إلى اجمللس الشعبي
البلدي أو الوالئي ما يأتي : 

- أن يـــســــتـــوفــي الــشـــروط اHــنـــصــوص عـــلــيـــهــا في
اHــادّة 3 من هــذا الـــقــانـــون الــعـــضــوي ويـــكــون مـــســجال في

uالدائرة االنتخابية التي يترشح فيها
- أن يـــكـــون بــالـــغـــا ثالثـــا وعـــشــرين (23) ســـنـــة عــلى

uاألقل يوم االقتراع
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uأن يكون ذا جنسية جزائرية -
uأن يثبت أداءه اخلدمة الوطنية أو إعفاءه منها -

- أالّ يــكــون مــحــكــومـــا عــلــيه بــحــكم نــهــائي الرتــكــاب
جـــنــــايـــة أو جـــنـــحـــة ســـالــــبـــة لـــلـــحـــريـــة ولـم يـــرد اعـــتـــبـــاره

باستثناء اجلنح غير العمدية.
القسم الثانيالقسم الثاني

األحكام اHتعلقة بانتخاب أعضاء اجملالس الشعبيةاألحكام اHتعلقة بانتخاب أعضاء اجملالس الشعبية
البلديةالبلدية

اHــاداHــادّة  80 : : يـــتــغـــيــر عـــدد أعــضـــاء اجملــالس الـــشــعـــبــيــة
الـبلديـة حسب تـغير عـدد سكـان البلـدية النـاجت عن عمـلية
اإلحــــصــــاء الـــــعــــام لــــلــــســــكــــان واإلســــكـــــان األخــــيــــرu وضــــمن

الشروط اآلتية : 
- 13 عضوا في البـلديات التي يقل عدد سكانـها عن

u10.000 نسمة

- 15 عـضوا في البـلديات التي يـتراوح عدد سـكانها
u10.000 و20.000 نسمة Yب

- 19 عـضوا في البـلديات التي يـتراوح عدد سـكانها
u20.001 و50.000 نسمة Yب

- 23 عـضوا في البـلديات التي يـتراوح عدد سـكانها
u50.001 و100.000 نسمة Yب

- 33 عـضوا في البـلديات التي يـتراوح عدد سـكانها
u100.001 و200.000 نسمة Yب

- 43 عضـوا في البـلديـات التي يـساوي عـدد سكـانها
200.001 نسمة أو يفوقه.

اHــاداHــادّة  81 : : يـــعـــتــبـــر غـــيـــر قــابـــلـــY لالنـــتــخـــابu خالل
�ـارسـة وظـائفـهم وHـدة سـنـة بعـد الـتـوقف عن الـعمل في
دائــــرة االخـــــتـــــصـــــاص حـــــيـث �ـــــارســـــون أو ســـــبق لـــــهم أن

مارسوا فيها وظائفهم : 
uالوالي -

uنتدبHالوالي ا -
uرئيس الدائرة -

uالعام للوالية Yاألم -
uفتش العام للواليةHا -

uعضو اجمللس التنفيذي للوالية -
uالقاضي -

uأفراد اجليش الوطني الشعبي -

uموظف أسالك األمن -

uخزينة البلدية Yأم -

uالي للبلديةHراقب اHا -

uالعام للبلدية Yاألم -

- مستخدمو البلدية.

القسم الثالثالقسم الثالث
األحكام اخلاصة بانتخاب أعضاء اجملالس الشعبيةاألحكام اخلاصة بانتخاب أعضاء اجملالس الشعبية

الوالئيةالوالئية

اHــاداHــادّة  82 :  : يـــتــغـــيــر عـــدد أعــضـــاء اجملــالس الـــشــعـــبــيــة
الوالئـية حسب تغـير عدد سـكان الواليـة الناجت عن عـملية
اإلحــــصــــاء الـــــعــــام لــــلــــســــكــــان واإلســــكـــــان األخــــيــــرu وضــــمن

الشروط اآلتية : 

- 35 عضوا في الواليـات التي يقل عدد سـكانـها عن
u250.000 نسمة

- 39 عضـوا في الواليـات التي يـتراوح عـدد سكـانها
u250.000 و650.000 نسمة Yب

- 43 عضـوا في الواليـات التي يـتراوح عـدد سكـانها
u650.001 و950.000 نسمة Yب

- 47 عضـوا في الواليـات التي يـتراوح عـدد سكـانها
u950.001 و1.150.000 نسمة Yب

- 51 عضـوا في الواليـات التي يـتراوح عـدد سكـانها
u1.150.001 و1.250.000 نسمة Yب

- 55 عـضوا في الـواليـات الـتي يـسـاوي عدد سـكـانـها
1.250.001 نسمة أو يفوقه.

اHــاداHــادّة  83 :  : يـــعـــتــبـــر غـــيـــر قــابـــلـــY لالنـــتــخـــابu خالل
�ـارسـة وظـائفـهم وHـدة سـنـة بعـد الـتـوقف عن الـعمل في
دائــــرة االخـــــتـــــصـــــاص حـــــيـث �ـــــارســـــون أو ســـــبق لـــــهم أن

مارسوا فيها وظائفهم : 

uالوالي -

uنتدبHالوالي ا -

uرئيس الدائرة -

uالعام للوالية Yاألم -

uفتش العام للواليةHا -

uعضو اجمللس التنفيذي للوالية -

uالقاضي -
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uأفراد اجليش الوطني الشعبي -

uموظف أسالك األمن -

uخزينة الوالية Yأم -

uالي للواليةHراقب اHا -

uالعام للبلدية Yاألم -

- رئيس مصلحة بإدارة الوالية و{ديرية تنفيذية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
األحكام اخلاصة بانتخاب أعضاء اجمللس الشعبي الوطنياألحكام اخلاصة بانتخاب أعضاء اجمللس الشعبي الوطني

اHـاداHـادّة  84 :  : يـنـتخب أعـضـاء اجملـلس الشـعـبي الـوطني
لـــعـــهــــدة مـــدتــــهـــا خـــمس (5) ســــنـــوات بـــطـــريـــقـــة االقـــتـــراع

النسبي على القائمة.

يــــســــجـل اHــــتــــرشـــــحــــون بــــالــــتـــــرتــــيب فـي كل دائــــرة
YـتــرشــحـHانــتـخــابــيــة في قـوائـم تـشــتــمل عــلى عـدد مـن ا
بـقـدر عـدد اHـقـاعـد اHــطـلـوب شـغـلـهــاu ويـضـاف إلـيـهم ثالثـة
(3) مـــتــرشـــحـــY إضــافـــيــuY مـع مــراعـــاة أحــكـــام الــقـــانــون
الــــعــــضـــوي رقم 12-03 اHــــؤرخ في 12 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2012

واHذكور أعاله.

جتــري االنـــتـــخـــابــات فـي ظــرف األشـــهـــر الــثـالثــة (3)
التي تسبق انقضاء العهدة اجلارية.

بغض الـنظر عن أحكام اHادة 26 أعالهu حتدد الدائرة
االنـتـخـابـيـة األسـاسـيـة اHـعـتـمـدة النـتـخـاب أعـضـاء اجملـلس

الشعبي الوطني حسب احلدود اإلقليمية للوالية.

Yـــــكن أن تـــــقــــسـم الــــواليـــــة إلى دائـــــرتــــ� uغـــــيـــــر أنّه
انتخابيتY أو أكـثر وفقا Hعايير الـكثافة السكانية وفي

ظل احترام التواصل اجلغرافي.

ال �ـكن أن يقل عـدد اHقـاعـد عن خمـسة (5) بالـنسـبة
Yلـلـواليــات الـتي يـقل عـدد ســكـانـهـا عن ثالثــمـائـة وخـمـسـ

ألف (350.000)  نسمة.

بــالـنــسـبـة النــتـخـابــات �ـثــلي اجلـالـيــة الـوطــنـيـة في
اخلـــارجu حتـــدد الـــدوائـــر االنـــتـــخـــابـــيـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيــة أو
الــقـــنــصـــلــيـــة وعــدد اHـــقــاعـــد اHــطـــلــوب شـــغــلـــهــا عـن طــريق

القانون.

اHاداHادّة  85 :  : في حـالة حل اجملـلس الـشعـبي الـوطنـي أو
إجـراء انـتخـابـات تـشـريعـيـة قـبل أوانهـا وتـطـبيـقـا ألحـكام
اHـادّة 147 من الـدسـتـورu جتـرى انـتـخـابـات تـشـريـعـيـة في

كلتا احلالتY في أجل أقصاه ثالثة (3) أشهر.

اHـاداHـادّة  86 : : يــتـرتب عـلى طـريــقـة االقـتـراع احملـددة في
اHـادّة 84 أعاله تــوزيع اHـقـاعـد حـسب نـسـبـة عـدد األصـوات
الـتي حتـصلت عـلـيهـا كل قـائمـة مع تـطبـيق قـاعدة الـباقي

األقوى.
ال تـؤخـذ في احلـسـبـانu عـنـد تـوزيع اHـقـاعـدu الـقـوائم
التي لم حتصل عـلى خمسة في اHائة (5 %) على األقل من

األصوات اHعبر عنها.

87 : : بــالــنــســـبــة لــكل دائــرة انــتــخــابــيــةu يــكــون اHـاداHـادّة  
اHـعــامل االنــتـخــابي الــذي يــؤخـذ في احلــســبـان فـي تـوزيع
اHـقـاعـد اHـطـلـوب شـغـلـهـاu هـو حـاصل قـسـمـة عـدد األصوات
اHعـبر عـنهـاu منـقـوصة مـنه عنـد االقتـضاء األصـوات التي
حـصلت علـيها القـوائم التي لم تصـل إلى احلد اHذكور في
الــفــقـرة 2 من اHــادّة 86 أعالهu عــلى عــدد اHــقــاعــد اHــطــلــوب

شغلها.

اHاداHادّة  88 : : يتم توزيع اHقـاعد اHطلـوب شغلها عن كل
قائمـة في إطار أحـكام اHواد 84 و86 و87 من هذا الـقانون

العضوي حسب الكيفيات اآلتية : 
1- يحـدد اHعـامل االنتخـابي في كل دائرة انـتخـابية

وفـق الــشــروط الـــمــبـــيّــنــة في اHــادّة 87 من هــذا الـــقــانــون
uالعضوي

2- حتــصـل كل قــائـــمــة عـــلى عـــدد اHــقـــاعــد بـــقــدر عــدد

uعامل االنتخابيHرات التي حصلت فيها على اHا
3 -  بـعــد تـوزيع اHـقـاعــد عـلى الـقـوائـم الـتي حـصـلت
على اHعامل االنـتخابي حسب الشروط احملددة في الفقرة
أعـالهu تـــرتب األصـــوات الــــبـــاقـــيـــة الــــتي حـــصـــلـت عـــلـــيـــهـــا
الـقــوائم الـفــائـزة {ــقـاعــد واألصـوات الـتـي حـصــلت عـلــيـهـا
القوائم غير الـفائزة بـمقاعدu حسب أهمية عدد األصوات
التي حـصـلت علـيهـا كل مـنهـاu وتوزع بـاقي اHـقاعـد حسب

هذا الترتيب.
وعنـدمـا يتـسـاوى عدد األصـوات الـتي حصـلت عـليـها
قـائـمـتان أو أكـثـرu �ـنح اHـقـعـد األخـيـر لـلـمـتـرشح األصـغر

سنا.

اHـاداHـادّة  89 : : يـتم تـوزيع اHقـاعـد على اHـتـرشحـY وفـقا
للترتيب الـوارد في كل قائمةu مع مراعاة أحكام القانون
الــــعــــضـــوي رقم 12-03 اHــــؤرخ في 12 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2012

واHذكور أعاله.

اHـــــاداHـــــادّة  90 : : في حــــــالــــــة عــــــدم حـــــصــــــول أيــــــة قــــــائــــــمـــــة
uعـلى األقل u% 5 ـائةHعـلى نـسبـة خـمـسـة في ا Yمـتـرشـحـ
مـن األصـوات اHــعــبّــر عـنــهــاu تــؤخـذ فـي احلـســبــان لــتـوزيع

.YترشحHقاعد جميع قوائم اHا
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اHــعـــامل االنـــتــخـــابي الــذي يـــؤخــذ فـي احلــســـبــان هــو
الـنـاجت عن قـسـمـة مـجـمـوع عـدد األصـوات اHـعـبّـر عـنهـا في
كل دائــرة انــتــخــابـيــة عــلى عــدد اHــقــاعــد اHــطــلــوب شــغــلــهـا

ضمن نفس الدائرة االنتخابية.

يـــتم تـــوزيع اHـــقـــاعــد عـــلـى كل قـــائــمـــة وفـــقـــا ألحـــكــام
البندين 2 و3 من اHادة 88 وأحكام اHادة 89 أعاله. 

اHــاداHــادّة  91 :  : يـــعـــتــبـــر غـــيـــر قــابـــلـــY لالنـــتــخـــابu خالل
�ـارسـة وظـائفـهم وHـدة سـنـة بعـد الـتـوقف عن الـعمل في
دائــــرة االخـــــتـــــصـــــاص حـــــيـث �ـــــارســـــون أو ســـــبق لـــــهم أن

مارسوا فيها وظائفهم : 

uالوالي -

uنتدبHالوالي ا -

uرئيس الدائرة -

uالعام للوالية Yاألم -

uفتش العام للواليةHا -

uعضو اجمللس التنفيذي للوالية -

uالقاضي -

uأفراد اجليش الوطني الشعبي -

uموظف أسالك األمن -

uخزينة الوالية Yأم -

uالي للواليةHراقب اHا -

- السفير والقنصل العام.

اHاداHادّة  92 :  : يشتـرط في اHترشح إلى اجمللس الشعبي
الوطني ما يأتي : 

- أن يسـتـوفي الـشـروط اHنـصـوص علـيـهـا في اHادّة
3 من هـذا الــقـانـون الـعـضـوي ويــكـون مـسـجال في الـدائـرة

uاالنتخابية التي يترشح فيها

- أن يــكــون بــالــغـا خــمــســا وعــشـرين (25) ســنــة عـلى
uاألقل يوم االقتراع

uأن يكون ذا جنسية جزائرية -

 uأن يثبت أداءه اخلدمة الوطنية أو إعفاءه منها -

- أالّ يــكــون مــحــكــومـــا عــلــيه بــحــكم نــهــائي الرتــكــاب
جـــنــــايـــة أو جـــنـــحـــة ســـالــــبـــة لـــلـــحـــريـــة ولـم يـــرد اعـــتـــبـــاره

باستثناء اجلنح غير العمدية.

اHـــــاداHـــــادّة  93 :  : يـــــتم الــــــتـــــصـــــريـح بـــــالـــــتـــــرشـــــيـحu حـــــسب
uـادّة 84 من هـذا الــقـانـون الـعـضـويHالـشـروط احملـددة في ا
uعلى مـستـوى الوالية YتـرشحـHعن طريق إيـداع قائمـة ا
مـن طــرف اHـتــرشـح الـذي يــتــصــدر الــقــائــمــةu أو إذا تــعـذر
عـــلـــيه ذلك مـن طـــرف اHــتـــرشـح الـــذي يــلـــيـه مــبـــاشـــرة في

الترتيب.
تـعد قائمـة اHترشحـY في استمارة تـسلّمها اإلدارة
و�ـلـؤهـا ويوقـعـهـا قـانونـا كل مـتـرشح وفـقـا لهـذا الـقـانون

العضوي.
يــلــحق بـــالــتــصــريـح بــالــتــرشـحu زيــادة عن الــشــروط
uادة 92 من هـذا الـقانـون العـضويHـنصـوص عـليـهـا في اHا

برنامج انتخابي لقوائم اHترشحY األحرار.
يسلّـم للـمصرح بـالتـرشح وصل يبـيّن تاريـخ وساعة

اإليداع.
بـالـنسـبـة لـلدوائـر االنـتـخـابيـة في اخلـارجu اHـذكورة
في اHـــــادّة 84 من هـــــذا الــــقـــــانــــون الـــــعــــضـــــويu يـــــتم إيــــداع
الـــــتـــــرشـــــيــــحـــــات وفـق نـــــفس األشـــــكـــــال لــــدى اHـــــمـــــثـــــلـــــيــــة
الــدبـلــومـاســيــة أو الـقــنـصــلـيــة اHــعـيــنـة لــهــذا الـغــرض لـكل

دائرة انتخابية.
حتـــدد اســـتــــمـــارة الـــتــــصـــريح بــــالـــتـــرشـح عن طـــريق

التنظيم.

94 : : يــــــجـب أن تــــــزكى صــــــراحــــــة كـل قــــــائــــــمـــــة اHـــــاداHـــــادّة  
مـتـرشـحY تـقـدّم إمـا حتت رعـايـة حـزب سـيـاسي أو أكـثر

وإمّا بعنوان قائمة حرةu حسب إحدى الصّيغ اآلتية : 
- إمــــــا مـن طــــــرف األحــــــزاب الـــــســـــــيـــــاســـــيــــــة الـــــتـي
حتــصــلت خــالل االنـتـــخــابــات الــتــشـريــعــيــة األخــيـرة عــلى
أكثـر من أربعة في اHائة (4 %) من األصوات اHـعبر عنها

uترشح فيهاHفي الدائرة االنتخابية ا
- وإمـا من طـرف األحـزاب الـسـيــاسـيـة الـتي تـتـوفـر
عـــــلـى عـــــشــــرة (10) مـــــنــــتــــخـــــبــــY عــــلـى األقل فـي الــــدائــــرة

uترشح فيهاHاالنتخابية ا
- وفي حالة تقـد¤ قائمة حتت رعـاية حزب سياسي
ال يــتــوفـــر فــيه أحــد الــشــرطـــY اHــذكــورين أعالهu أو حتت
رعـايــة حـزب سـيـاسـي يـشـارك ألول مـرة في االنــتـخـابـات
أو في حـالة تـقد¤ قـائمـة بعـنوان قـائمـة حرةu فـإنه يـجب
أن يـدعـمـهـاu عــلى األقلu مـائـتـان وخـمـسـون (250) تـوقـيـعـا
من نـاخـبي الـدائـرة االنـتـخـابـيـة اHـعـنـيةu فـيـمـا يـخص كل

مقعد مطلوب شغله. 
بــالــنــســبــة لـــلــدوائــر االنــتــخــابــيــة في اخلــارجu تــقــدم

 : YترشحHقائمة ا
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- إمـــا حتـت رعـــايـــة حـــزب ســـيــــاسي أو عـــدة أحـــزاب
uسياسية

- وإمـا بــعـنــوان قــائـمــة حـرةu مــدعــمـة {ــائـتي (200)
تـــوقــــيعu عــــلى األقلu عـن كل مــــقـــعــــد مـــطــــلــــوب شـــغــــله من

توقيعات ناخبي الدائرة االنتخابية اHعنية. 
ال يسـمح ألي نـاخب أن يـوقع أو يـبـصم في أكـثر من
قــائــمــةu وفي حــالـة مــخــالــفــة ذلك يــعــتـبــر الــتــوقــيع الغــيـا
ويعرّض صاحبه لـلعقوبات اHنصوص عليها في اHادّة 212

من هذا القانون العضوي.
تــــوقع االســـــتــــمــــارات مـع وضع بـــــصــــمــــة الـــــســــبــــابــــة
الــيـــســرى ويـــتم الــتـــصــديق عـــلــيـــهــا لـــدى ضــابط عـــمــومي.
ويـجب أن تـتضـمن االسم والـلّقب والـعـنوان ورقم بـطـاقة
الــتـعــريف الــوطـنــيــة أو أي وثـيــقــة رسـمــيـة أخــرى تــثـبت
هوية اHوقّع وكذا رقم تسجيله في القائمة االنتخابية. 

تـقـدم االسـتـمـارات اHـسـتـوفـيـة لـلـشـروط الـقـانـونـيـة
مرفقـة ببطـاقة مـعلومـاتية من أجـل اعتمـادها إلى رئيس
الـلــجـنــة االنـتـخــابـيــة في الـدائـرة االنــتـخــابـيـة اHــنـصـوص

عليها في اHادّة 154 من هذا القانون العضوي. 
يـــقــوم رئـــيس الـــلـــجـــنـــة اHـــذكــورة فـي الـــفــقـــرة أعاله
{ـراقـبـة الـتـوقـيـعـات والتـأكـد من صـحـتـهـا ويـعـد مـحـضرا

بذلك. 
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادّة عن طـــــريق

التنظيم.

YـــتـــرشـــحـــHــــادّة ة 95 :  : يـــنــــتـــهي أجل إيـــداع قــــوائم اHــــاداHا
ستY ( 60) يوما كاملة قبل تاريخ االقتراع.

Yــــادّة ة 96 :  : ال �ـــكـن تـــعـــديـل أي قـــائـــمـــة مــــتـــرشـــحـــHــــاداHا
مـودعـةu أو ســحـبـهـا إال في حـالــة الـوفـاة وحـسب الـشـروط

اآلتية : 
- إذا تــوفي مـــتــرشح مـن مــتــرشـــحي الـــقــائــمـــة قــبل
انـقـضـاء أجل إيـداع الـتـرشحu يـسـتـخـلف من طـرف احلزب
الــــذي يـــنـــتـــمي إلـــيـه أو حـــسب تـــرتـــيـب اHـــتـــرشـــحـــY في

uاألحرار YترشحHالقائمة إذا كان من ا
- إذا تــوفـي مــتـــرشح من مــتـــرشــحـي الــقـــائــمـــة بــعــد

انقضاء أجل إيداع الترشحu ال �كن استخالفه.
بــغض الــنــظــر عن أحــكــام اHـادّة 95 من هـذا الــقــانـون
الـعـضـويu تــبـقى قـائـمـة اHـتــرشـحـY الـبـاقـY صـاحلـة دون
إجـراء أي تــعـديـل عـلى الــتـرتــيب الــعـام لــلـمــتـرشــحـY في
القـائـمةu ويـرتب اHـترشـحـون الذين يـوجـدون في الرتـبة
األدنى في الـــرتــــبـــة الـــتي تـــعـــلـــوهـــا مـــبــــاشـــرةu {ن فـــيـــهم

اHترشحون اHستخلفون.
تـبـقى الـوثـائق الـتي أعـدت إليـداع الـقـائـمـة األصـلـية

صاحلة.

اHـاداHـادّة  97 : : ال �ــكن أيــا كـان أن يــتـرشح في أكــثـر من
قائمةu أو في أكثر من دائرة انتخابية.

uـــعــنـــيـــة بــقـــوة الــقـــانــونHفـــضال عـن رفض الــقـــوائم ا
يتعرض كل من يخالف هذه األحكام للعقوبات اHنصوص

عليها في اHادّة 202 من هذا القانون العضوي.

98 : : يــــــجـب أن يــــكـــــون رفـض أي مــــتـــــرشح أو اHــــاداHــــادّة  
قــائــمــة مــتــرشــحــuY حــسب احلــالــةu بــقــرار من الــوالي أو
رئيـس اHمـثلـية الـدبلـوماسـية أو الـقـنصـليـة معـلال تعـليال

قانونيا.
يــجـب أن يـبــلّغ قـرار الــرّفض حتت طــائــلـة الــبـطالن
خالل عـــشـــرة (10) أيـــام كــــامـــلـــةu ابـــتـــداء من تـــاريخ إيـــداع

التصريح بالترشح.
يـــكــــون قـــرار الـــرفـض قـــابال لـــلــــطـــعن أمــــام احملـــكـــمـــة
uاإلداريــة اخملــتـــصــة إقــلـــيــمــيـــا خالل ثالثــة (3) أيــام كـــامــلــة

ابتداء من تاريخ تبليغه.
يــــكـــــون قــــرار الـــــرفض قـــــابال لـــــلــــطـــــعن بــــالـــــنــــســـــبــــة
Hــتـــرشــحي الــدوائـــر االنــتــخـــابــيــة بـــاخلــارج أمــام احملـــكــمــة
uاإلداريـة بـاجلزائـر الـعـاصمـة خالل خـمـسة ( 5) أيام كـامـلة

ابتداء من تاريخ تبليغه.
تـفـصل احملـكـمـة اإلداريـة في الـطـعن خـالل خـمـسة (5)

أيام كاملةu ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن.
يـــبـــلـغ احلـــكم تـــلـــقـــائـــيـــا وفـــور صـــدوره بـــأي وســـيـــلـــة
قانـونيـة إلى األطراف اHعـنيـة وحسب احلـالةu إلى الوالي
أو رئــيس اHــمــثــلـيــة الــدبــلــومـاســيــة أو الــقــنـصــلــيــة قــصـد

تنفيذه.
يــــكـــون هـــذا احلـــكم غـــيـــر قـــابـل ألي شـــكل من أشـــكـــال

الطعن.

اHــاداHــادّة  99 : : فــي حـــالـــة رفـض تـــرشــــيـــحـــات بـــصـــدد
قـــائـــمــة مـــاu فـــإنـه يــمــكن تــقــد¤ تـرشــيـحــات جــديـدة في

أجل ال يتجاوز الشهر السابق لتاريخ االقتراع.

اHـاداHـادّة  100 : : تــسـلّـم قـوائـم الـتــرشــيــحــات اHـســتــوفــيـة
لــلـــشــروط الـــقــانـــونــيـــة بــالــنـــســبـــة لــلـــدوائــر االنـــتــخـــابــيــة
باخلارجu إلى الوزيـر اHكلف بالداخلية عن طريق الوزير

اHكلف بالشؤون اخلارجية فورا.

اHـــــاداHـــــادّة  101 :  : يـــــضـــــبط اجملـــــلـس الـــــدســـــتـــــوري نـــــتـــــائج
االنـتخـابات الـتـشريـعـية ويـعلـنـها في أجل أقـصـاه اثنـتان
وســـبـــعــون(72) ســاعـــة من تـــاريخ اســتـالم نــتـــائج الــلـــجــان
االنـتخابية للـدّوائر االنتخابـية والوالئية ولـلمقيمY في
اخلــارجu ويـبــلّــغــهــا إلى الــوزيـر اHــكــلف بــالــداخـلــيــة وعــنـد

االقتضاءu إلى رئيس اجمللس الشعبي الوطني.
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الفصلالفصل الثالث الثالث
استخالف أعضاء اجملالس الشعبية البلدية والوالئيةاستخالف أعضاء اجملالس الشعبية البلدية والوالئية

واجمللس الشعبي الوطنيواجمللس الشعبي الوطني
القسم األولالقسم األول

استخالف أعضاء اجملالس الشعبية البلدية والوالئيةاستخالف أعضاء اجملالس الشعبية البلدية والوالئية

اHـــــاداHـــــادّة  102 :  : دون اإلخـالل بـــــاألحـــــكـــــام الـــــدســـــتـــــوريـــــة
والتـشريعيـة الساريـة اHفعولu يـستخـلف أعضاء اجملالس
uأو الوفاة uالشعـبية الـبلديـة والوالئيـة بسبب االسـتقالـة
أو اإلقـــصـــاءu أو بـــســـبب حـــدوث مـــانع شـــرعي لـــهـمu وفـــقــا
ألحــكــام الـــقــانــون اHــتــعــلق بــالـــبــلــديــة أو بــالــواليــةu حــسب

احلالة.

اHاداHادّة  103 :  : إذا تعY تـعويض مجلس شعبي بلدي أو
والئي مستقـيلu أو � حلهu أو تقرر جتديده الكاملu طبقا
لألحــكــام الـقــانــونــيـة اHــعــمــول بــهــاu يــســتـدعـى الـنــاخــبـون

تسعY (90) يوما قبل تاريخ االنتخابات.
غير أنه ال �كـن أن جتري هذه االنتخابات في فترة
زمنيـة تقل عن اثني عشر (12) شهرا مـن تاريخ التجديد
الــعـــاديu وخالل هـــذه الـــفـــتــرةu تـــطـــبق األحـــكـــام اHـــتــعـــلـــقــة

بالبلدية أو الواليةu حسب احلالة.

اHـاداHـادّة  104 : : في حــالـة الـفــصل بـإلــغـاء أو بـعــدم صـحـة
عــمـلــيـات الــتـصــويتu تـعــاد االنــتـخــابـات مــوضـوع الــطـعن
ضــمن نـفس األشــكـال اHــنـصــوص عـلــيـهــا في هـذا الــقـانـون
الـــعـــضـــوي في ظـــرف خـــمـــســـة وأربـــعــY (45) يـــومـــاu عـــلى
األكـثـرu من تـاريـخ تـبـلـيغ قـرار احملـكــمـة اإلداريـة اخملـتـصـة

إقليميا.
القسم الثانيالقسم الثاني

استخالف عضو في اجمللس الشعبي الوطنياستخالف عضو في اجمللس الشعبي الوطني

اHـــــاداHـــــادّة  105 : : دون اإلخـالل بـــــاألحـــــكـــــام الـــــدســـــتـــــوريـــــة
والـتـشـريــعـيـة الـسـاريـة اHــفـعـولu يـسـتـخــلف الـنـائب بـعـد
شغور مقعـده بسبب الوفاة أو االستقالةu أو حدوث مانع
شرعي له أو اإلقـصاءu أو الـتجريـد من عهـدته االنتخـابية
أو بـسـبب قــبـوله وظــيـفـة عــضـو في احلــكـومـة أو عــضـويـة
في اجملــلس الــدســتـوريu بــاHــتـرشح اHــرتب مــبــاشـرة بــعـد
اHـترشح األخير اHنـتخب في القائـمةu للمدة اHـتبقية من
الـعهدة النيـابيةu مع مراعـاة أحكام القـانون العضوي رقم

12-03 اHؤرخ في 12 يناير سنة 2012 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة  106 : : يـصـرح مـكتـب اجملـلس الـشعـبـي الوطـني
بـــــشــــغـــــور مــــقـــــعـــــد الــــنـــــائبu ويـــــبــــلّـــــغه فـــــورا إلى اجملـــــلس
الــدســـتــوري إلعـالن حــالـــة الــشــغـــور وتــعـــيــY مـــســتـــخــلف

اHترشح.

الفصل الرابعالفصل الرابع
YنتخبHتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس األمة اHاألحكام اYنتخبHتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس األمة اHاألحكام ا

اHاداHادّة  107 : : ينتخب أعـضاء مجلس األمة اHـنتخبون
لـــعــهـــدة مــدتـــهــا ست (6) ســنــواتu ويـــجــدد نـــصف أعــضــاء

مجلس األمة اHنتخبY كل ثالث (3) سنوات.

اHاداHادّة  108 :  : ينتخب أعـضاء مجلس األمة اHـنتخبون
باألغـلبيـة حسـب وذج االقـتراع اHتـعدد األسـماء في دور
uمن طـرف هـيــئـة انـتــخـابـيـة uواحـد عـلى مــسـتـوى الـواليــة

مكونة من مجموع : 

uأعضاء اجمللس الشعبي الوالئي -

- أعضاء اجملالس الشعبية البلدية للوالية.

يــكـــون الــتــصــويت إجـــبــاريــا مــا عــدا فـي حــالــة مــانع
قاهر.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادّة عن طـــــريق
التنظيم.

اHـاداHـادّة  109 :  : تـســتـدعى الــهـيــئـة االنــتـخــابـيــة {ـرسـوم
رئاسي خمسة وأربعY (45) يوماu قبل تاريخ االقتراع. 

اHـاداHـادّة  110 : : �ـكن كل عـضـو في مـجـلس شـعـبي بـلـدي
أو والئـيu تـتــوفــر فــيه الــشــروط الــقــانــونــيــةu أن يـتــرشح

لالنتخاب جمللس األمة.

اHاداHادّة 111 :  : ال �كن أن يترشح جمللس األمة : 

- إال من بــلغ خــمـســا وثالثـY (35) ســنــة كــامــلــة يــوم
uاالقتراع

- أالّ يــكــون مــحــكــومـــا عــلــيه بــحــكم نــهــائي الرتــكــاب
uجـــنـــايـــة أو جـــنـــحـــة ســـالـــبـــة لـــلـــحـــريــة ولـم يـــرد اعـــتـــبــاره

باستثناء اجلنح غير العمدية. 

اHاداHادّة  112 : : يتم التصـريح بالترشح بـإيداع اHترشح
على مستوى الوالية نسختY (2) من استمارة التصريح
الـتي تسلّمـها اإلدارة والتي �لـؤها اHترشح ويـوقع عليها

قانونا.

uحتت رعـايـة حـزب سـياسي Yبالـنـسـبـة لـلـمتـرشـحـ
يـــجب أن يـــرفق تـــصــريـــحــهم بـــالـــتــرشح بـــشــهـــادة تــزكـــيــة

يوقعها اHسؤول األول عن هذا احلزب.

اHاداHادّة  113 :  : تسجل التـصريحات بالترشح في سجل
خاص يفتح لهذا الغرضu يدون فيه : 
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- االسم والـلقبu وعـنـد االقتـضاءu الـكـنيـة والعـنوان
uترشحHوصفة ا

uتاريخ اإليداع وساعته -

- اHالحظات حول تشكيل اHلف.

يسلّم للمصرح وصل يبيّن تاريخ وساعة اإليداع.

اHـاداHـادّة  114 :  : يــجب أن يـودع الـتــصـريح بــالـتـرشح في
أجل أقصاه عشرون (20) يوماu قبل تاريخ االقتراع.

اHـاداHـادّة  115 :  : ال �ــكن تــغـيــيــر الـتــرشح أو ســحـبه بــعـد
إيداعهu إال في حالة الوفاة أو مانع شرعي.

اHــاداHــادّة  116 : : تـــفــصل الـــلــجــنــة االنـــتــخــابــيـــة الــوالئــيــة
اHـشـكـلـة بـنـفس الـشـروط اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHـادّة 154

من هذا القانون العضوي في صحة الترشيحات.

و�كـنهـا أن ترفض بقـرار معـلل أي ترشح لم تـتوفر
فيه الشروط اHنصوص عليها في هذا القانون العضوي.

يـجـب أن يـبــلّغ قــرار الــرفض إلى اHــتــرشح في أجل
يـومـY (2) كـــامــلـــuY ابــتـــداء من تــاريـخ إيــداع الــتـــصــريح

بالترشح.

يـــكـــون قـــرار الــرفـض قـــابال لـــلــطـــعـن وفق الـــشــروط
احملددة في اHادّة 98 من هذا القانون العضوي.

اHاداHادّة 117 : : يجري االقتراع {قر الوالية.

�ـــكن الــــواليu بـــعــــد تـــرخـــيـص من الـــوزيــــر اHـــكـــلف
بــالــداخــلــيـةu أن يــصــدر قــرارا بــتـقــد¤ أو تــأخــيــر تــوقـيت

افتتاح االقتراع واختتامه.

يــنــشــر الـقــرار الــذي يــتــخــذه الـوالـي من أجل تــقـد¤
ســاعـــة افــتــتـــاح االقــتـــراع ويــعــلّق {ـــقــار الـــواليــة واجملــلس
uالــشــعــبي الــوالئي واجملــالس الــشــعــبــيــة الـبــلــديــة لــلــواليـة
وذلك خــمــسـة (5) أيــامu عــلى األكــثــرu قــبـل تـاريـخ افــتــتـاح

االقتراع.

اHــاداHــاّدة  118 : : يـــتــشــكل مـــكــتب الـــتــصــويـت من رئــيس
ونـــائـب رئـــيس ومـــســـاعــــدين اثـــنـــY وأربـــعـــة (4) أعـــضـــاء
إضافيY كلهم قضاة يعينهم وزير العدلu حافظ األختام.

يـزود مـكـتب الـتصـويت بـأمـانـة يـديـرهـا أمـY ضبط
يعينه وزير العدلu حافظ األختام.

يبـلّغ الـوزير اHـكـلف بالـداخـليـة وزيـر العـدلu حافظ
األختـامu بعـدد مكـاتب التـصويت لـكل والية خالل عـشرين

(20) يوماu قبل تاريخ االقتراع. 

YــكــونــHا Yــادّة  119 :  : يــتم إعــداد قـــائــمــة الـــنــاخــبـــHــاداHا
لـــلـــهـــيـــئــــة الـــنـــاخـــبـــة من طـــرف الـــوالـي حـــسب الـــتـــرتـــيب
األبـجـدي في شـكل قـائـمـة الــتـوقـيع الـتي تـتـضـمن أسـمـاء

الناخبY وألقابهم واجمللس الذي ينتمون إليه.
يـتم تــوزيع الـهـيـئـة الــنـاخـبـة عـلـى أسـاس أربـعـمـائـة

(400) ناخبu على األكثرu لكل مكتب تصويت. 
تــوضع قـائــمـة الــتـوقــيعu اHـعــدة قـبـل أربـعـة (4) أيـام
YــتــرشــحــHحتت تــصــرف ا uمـن تــاريخ افــتــتــاح االقــتــراع

والهيئة الناخبة.
تودع نـسـخة من قـائمـة الـتوقـيع اHصـادق عـليـها من

قبل الواليu في مكتب التصويت طوال مدة االقتراع.

اHــــاداHــــادّة  120 : : تــــوضع حتت تــــصــــرف كل نــــاخب أوراق
الــتــصــويت الــتـي يــحــدد نــصــهـا و�ــيــزاتــهــا الــتــقــنــيــة عن

طريق التنظيم.

اHـاداHـادّة  121 : : �ـكن الــنـاخب بــطـلب مــنه �ـارســة حـقه
االنتخابي عن طريق الوكالة في حالة مانع قاهر. 

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادّة عن طـــــريق
التنظيم.

اHـاداHـادّة  122 :  : يـجــري الـتــصـويت ضــمن نـفـس األشـكـال
اHـنصـوص عـليـهـا في اHواد 34 و36 و40 و42 و43 و44 و45

و46 و168 و169 من هذا القانون العضوي.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادّة عن طـــــريق
التنظيم.

اHــــاداHــــادّة  123 : : يـــــحـق لــــكـل مــــتـــــرشح أو Hـــــمـــــثــــلـه الــــذي
يــــخــــتــــاره من بــــY الــــنــــاخـــبــــuY احلــــضــــور في عــــمــــلــــيـــات

التصويت.

غــيــر أنـه ال �ــكنu في أي حــال مـن األحــوالu حــضــور
أكــثـــر من خـــمـــســة (5) �ـــثــلــY لــلـــمــتــرشــحـــY في مــكــتب

التصويت في آن واحد.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادّة عن طـــــريق
التنظيم.

اHــاداHــادّة  124 :  : {ــجـــرد اخــتــتــام االقــتـــراعu يــوقع جــمــيع
أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيع.

125 :  : يــتم فــوراu بــعــد اخــتــتــام االقــتــراعu فـرز اHـاداHـادّة  
األصوات.

يــنــظـم الـفــرز وفــقــا ألحــكــام اHــواد من 48 إلى 52 من
هذا القانون العضوي.
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اHــــاداHــــادّة  126 :  : تـــــدون نـــتــــائج الــــفـــرز فـي مـــحــــضـــر من
ثالث (3) نسخ محرر بحبر ال �حى.

يـــصــرح رئــيس مــكــتب الــتّــصـــويت عــلــنــا بــالــنــتــائج
ويـتـولى تـعــلـيـقـهـا داخل مـكـتـب الـتـصـويت {ـجـرد حتـريـر

محضر الفرز.

تـــســـلّم نـــســــخـــة من مـــحــــضـــر الـــفـــرز مــــصـــادقـــا عـــلى
uؤهل قانونـا لكل مترشحHمـثل اHإلى ا uمـطابقتـها لألصل

مقابل وصل باالستالم.

تـــســـلّم نــســـخـــة أصــلـــيــة مـن احملــضـــر فــورا إلـى �ــثل
الوالي.

وفـي حــالــة إنــشــاء أكــثــر من مــكــتب تــصــويت وبــعــد
تــدوين نـتـائج الــفـرزu يـتم جتـمــيع نـتـائج الــتّـصـويت عـلى
مسـتـوى هـذه اHـكـاتب في مـحـضـر تـركـيـز من طـرف جلـنة
مـــشــكـــلــة مـن رؤســاء اHـــكــاتـب اHــعـــنــيـــة ونــوابـــهم ومــزودة
بـأمـانــة يـديـرهـا أمـY الــضـبط األكـبـر ســنّـا من بـY أمـنـاء

الضبط لهذه اHكاتب.

تــسـلّـم نـســخـة من مــحـضــر الــفـرز وتــركـيــز الـنــتـائج
مصـادقـا على مـطابـقـتهـا لألصل إلى اHمـثل اHـؤهل قانـونا

لكل مترشحu مقابل وصل باالستالم.

وتــســلّم نـســخـة أصــلـيــة من مــحـضــر الـفــرز وتـركــيـز
النتائج فورا إلى �ثل الوالي.

تـرسل نــسـخـة من مــحـضـر الـفــرز وتـركـيــز الـنـتـائج
مـــصـــادقـــا عـــلـى مـــطـــابـــقـــتـــهـــا لألصـل إلى الـــوزيـــر اHـــكـــلف

بالداخلية ووزير العدلu حافظ األختام.

حتــدد اHــواصــفــات الـتــقــنــيــة حملــضــر الــفــرز وتــركــيـز
النتائج عن طريق التنظيم.

اHـاداHـادّة  127 :  : في حـالــة وقـوع احــتـجـاجــاتu تـدون هـذه
األخــــــيـــــرة فـي احملـــــضــــــر اHــــــذكـــــور فـي اHـــــادّة 168 من هـــــذا

القانون العضوي.

اHــاداHــادّة  128 : : تـــودع نــســـخــة من مـــحــضـــر الــفــرز و/أو
تــــركـــــيـــــز الـــــنـــــتـــــائج فـــــوراu حـــــسـب احلــــالـــــةu لـــــدى اجملـــــلس
(72)Yوسبع Yالدستوري الذي يـعلن النتائج خالل اثـنت

ساعة.

129 : : يــعــلن مــنــتــخــبــاu اHــتــرشح احلــاصل عــلى اHـاداHـادّة  
أكـــثـــر عـــدد من األصـــواتu وفـــقـــا لـــعـــدد اHـــقـــاعـــد اHـــطـــلــوب

شغلها.

وفـي حــالــة تــســاوي األصــوات احملــصل عــلــيــهــاu يــعــلن
منتخبا اHترشح األكبر سنا.

اHـاداHـادّة  130 :  : يـحق لـكل مـتـرشح أن يـحـتج عـلى نـتائج
االقتراع بتقـد¤ طعن لدى كتابة ضبط اجمللس الدستوري
في األربـع والــــــعـــــــشــــــرين (24) ســــــاعـــــــة الــــــتـي تــــــلـي إعالن

النتائج.

اHاداHادّة  131 :  : يبت اجمللس الـدستوري في الـطعون في
أجل ثالثة (3) أيام كاملة.

وإذا اعـتـبــر أن الـطـعن مــؤسس �ـكــنه {ـوجب قـرار
معـللu إمـا أن يـلغي االنـتـخاب احملـتج عـليهu وإمـا أن يـعدل
مـــحــــضـــر الــــنـــتـــائـج احملـــررu وأن يــــعـــلن نـــــهـــائــــيـــا الــــفـــائـــز

الشرعي.

فـي حــــــالــــــة إلــــــغـــــــاء االنــــــتــــــخـــــــاب من طـــــــرف اجملــــــلس
الـدسـتـوريu يـنـظم اقـتـراع من جـديـد في أجل ثـمـانـية (8)
أيــامu ابــتــداء من تــاريخ تــبــلــيغ قــرار اجملــلس الــدســتـوري

إلى الوزير اHكلف بالداخلية.

اHاداHادّة  132 : : في حالة شغـور مقعد عـضو منتخب في
مـجلس األمة بسـبب الوفاةu أو التـعيY في وظيـفة عضو
باحلـكومةu أو عـضو بـاجمللس الدسـتوريu أو االستـقالةu أو
اإلقصـاءu أو الـتجـريـد من عـهدته االنـتـخابـيـةu أو أي مانع
شرعي آخرu يتم إجـراء انتخابات جـزئية الستخالفهu مع

مراعاة أحكام الدستور.

اHـاداHـادّة  133 :  : تـنتـهي عـهـدة الـعضـو اجلـديـد في مـجلس
األمة بتاريخ انتهاء عهدة العضو اHستخلف.

134 :  : يــصــرح عن حــالــة شــغـور مــقــعــد الــعــضـو اHـاداHـادّة  
اHـنتـخب في مـجـلس األمـة من قبل مـكـتب اجملـلس. ويـبلّغ
الــتــصــريح بــالــشـــغــور فــورا وحــسب األشــكــال والــشــروط
الــــــتي يــــــحــــــددهـــــا الــــــتــــــشـــــريـع اHــــــعـــــمــــــول بـه إلى اجملــــــلس

الدستوري. 

الباب الثالثالباب الثالث
األحكام اHتعلقة بانتخاب رئيس اجلمهورية واالستشارةاألحكام اHتعلقة بانتخاب رئيس اجلمهورية واالستشارة

االنتخابية عن طريق االستفتاءاالنتخابية عن طريق االستفتاء

الفصل األولالفصل األول
األحكام اخلاصة اHتعلقة بانتخاب رئيس اجلمهوريةاألحكام اخلاصة اHتعلقة بانتخاب رئيس اجلمهورية

اHـاداHـادّة  135 :  : جتـري االنــتـخـابـات الـرئـاسـيـة في ظـرف
الــثـالثـY (30) يــــومـــا الــــســــابـــقــــة النـــقــــضـــاء عــــهــــدة رئـــيس

اجلمهورية.

136 : : تــســتــدعى الــهــيــئــة االنــتــخــابــيـة {ــوجب اHـاداHـادّة  
مـرسوم رئـاسـي في ظـرف تـسـعY (90) يـومــا قـبل تـاريخ

االقتراعu مع مراعاة أحكام اHادة 102 من الدستور.
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137 :  : يـــجــــري انـــتـــخــــاب رئـــيـس اجلـــمــــهـــوريـــة اHــاداHــادّة  
بـاالقــتـراع عـلـى اسم واحـد في دورين بــاألغـلــبـيــة اHـطــلـقـة

لألصوات اHعبر عنها.

اHـاداHـادّة  138 : : إذا لم يــحــرز أي مـتــرشح عــلى األغــلـبــيـة
اHـطلقة لـألصوات اHعبـر عنهـا في الدور األولu ينظم دور

ثان.

YـتـرشـحـHال يـشـارك في هـذا الــدور الـثـاني سـوى ا
االثـنـY الــلـذين أحـرزا أكــبـر عــدد من األصـوات في الـدور

األول.

اHــــاداHــــادّة  139 :  : يــــتـم الــــتــــصـــــريح بــــالـــــتــــرشـح لــــرئــــاســــة
اجلـمـهـورية بـإيـداع طلـب تسـجـيل لـدى اجمللس الـدسـتوري

مقابل تسليم وصل.

يـتضـمن طـلب التـرشح اسم اHـعني ولـقـبه وتوقـيعه
ومهنته وعنوانه.

يرفق الطلب {لف يحتوي على الوثائق اآلتية : 

uعنيH1 - نسخة كاملة من شهادة ميالد ا

u2 - شهادة اجلنسية اجلزائرية األصلية للمعني

3 - تـــصـــريح بــالـــشـــرف يــشـــهــد {ـــوجـــبه اHــعـــني أنه
يـتـمـتع بـاجلـنـسيـة اجلـزائـريـة األصـلـيـة فقط ولـم يسـبق له

uالتجنس بجنسية أخرى

4 - تـــصـــريح بــالـــشـــرف يــشـــهــد {ـــوجـــبه اHــعـــني أنه
uيدين باإلسالم

5 - مــــــســـــتــــــخـــــرج رقم 3 مـن صـــــحـــــيــــــفـــــة الــــــســـــوابق
uالقضائية للمعني

u6 - صورة شمسية حديثة للمعني

7 - شـــهـــادة اجلـــنــــســـيـــة اجلـــزائـــريــــة األصـــلـــيـــة لـــزوج
uعنيHا

8 - شـهـادة طـبـيـة مـسـلّـمـة لـلـمـعـني من طـرف أطـبـاء
uYمحلف

9 - تصـريح بالـشرف يشـهد عـلى تمـتع زوج اHعنـي
uباجلنسية اجلزائرية فقط

10 - شــــهـــادة اجلــــنــــســـيــــة اجلــــزائــــريـــة األصــــلــــيـــة ألب

uعنـيHا

uعنـيH11 - شهادة اجلنسية اجلزائرية األصلية ألم ا

u12 - نسخة من بطاقة الناخب للمعني

13 - تـصــريح بــالـشـرف يــشـهــد {ـوجــبه اHـعــني عـلى

اإلقامـة دون انقـطاع باجلـزائر دون سـواه مدة الـعشر (10)
ســــــنــــــواتu عــــــلى األقـلu الـــــتي تـــــســـــبق مـــــبـــــاشـــــرة إيــــداع

uترشحه
14 - شهـادة تثـبت تأدية اخلـدمة الـوطنيـة أو اإلعفاء

u1949 بالنسبة للمولودين بعد عام uمنها
15 - الـتوقيـعات اHنـصوص علـيها في اHادّة 142 من

uهذا القانون العضوي
16 - تــصـريح عــلـني لــلـمــعــني {ـمــتـلــكـاته الــعـقــاريـة

uنقولة داخل الوطن وخارجهHوا
17 - شـهادة تـثـبت اHـشـاركة فـي ثورة أول نـوفـمـبر

سـنة 1954 لـلـمـترشّـحـY اHـولـودين قـبل أول يـولـيـو سـنة
u1942

18 - شهادة تثـبت عدم تورط أبوي اHترشح اHولود

بـــعــــد أول يـــولـــيــــو ســـنـــة 1942 في أعـــمــــال ضـــد ثـــورة أول
u1954 نوفمبر سنة

19 - تعهد كتابي يوقعه اHترشح يتضمن ما يأتي :

- عــــدم اســـتـــعــــمـــال اHـــكــــونـــات األســـاســــيـــة لـــلــــهـــويـــة
الــــــوطـــــنـــــيـــــة فـي أبـــــعـــــادهـــــا الــــــثالثـــــة اإلسـالم والـــــعـــــروبـــــة

uواألمازيغية ألغراض حزبية
- احلـفـاظ عـلى الهـويـة الـوطنـيـة في أبـعادهـا الـثالثة
uاإلسالمية والعربية واألمازيغية والعمل على ترقيتها

- احــــــتـــــــرام مـــــــبــــــاد® أول نـــــــوفـــــــمــــــبـــــــر ســـــــنــــــة 1954
uوجتسيدها

uـــعــــمــــول بـــــهـــاHا Yاحـــتــــرام الــــدســــتـــور والــــقــــوانــــ -
uوااللتزام باالمتثال لـها

uصاحلة الوطنيةHتكريس مباد® السلم وا - 
- نـــبــــذ الـــعـــنف كـــوســـيـــلـــة لــــلـــتـــعـــبـــيـــر و/أو الـــعـــمل
الـسـياسي والـوصـول و/أو الـبقـاء في الـسلـطـةu والتـنـديد

uبه
- احــتـــرام احلــريــات الــفـــرديــة واجلــمــاعـــيــة واحــتــرام

uحقوق اإلنسان
- رفـض اHـــــــمــــــارســـــــات اإلقـــــــطـــــــاعــــــيـــــــة واجلـــــــهـــــــويــــــة

uواحملسوبية
uتوطيد الوحدة الوطنية -

uاحلفاظ على السيادة الوطنية -
- الــتـمــسك بــالـد�ــقـراطــيـة فـي إطـار احــتـرام الــقـيم

uالوطنية
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uتبني التعددية السياسية -
- احــتــرام الــتـــداول الــد�ــقــراطي عــلـى الــســلــطــة عن

uطريق االختيار احلر للشعب اجلزائري
uاحلفاظ على سالمة التراب الوطني -

- احترام مباد® اجلمهورية.
يــجب أن يـعـكس بـرنـامج اHــتـرشح اHـنـصـوص عـلـيه
في اHــادّة 176 من هــذا الــقــانـــون الــعــضــوي مــضــمــون هــذا

التعهد الكتابي.

140 :  : يـــودع الـــتــــصـــريح بـــالـــتــــرشح في ظـــرف اHــاداHــادّة  
اخلمـسة واألربعY (45) يـوماu على األكـثرu اHـوالية لـنشر
اHرسوم الرئاسي اHتضمن استدعاء الهيئة االنتخابية.

141 :  : يـــفـــصـل اجملـــلس الــــدســـتـــوري فـي صـــحـــة اHــاداHــادّة  
الـتـرشـيـحـات لـرئـاسـة اجلـمـهـوريـة بقـرار فـي أجل أقـصاه
عــــشــــرة (10) أيــــام كـــــامــــلــــة مـن تــــاريـخ إيــــداع الــــتـــــصــــريح

بالترشح.
يــــبـــلّغ قــــرار اجملــــلس الــــدســـتــــوري إلى اHــــعــــني فـــور

صدوره.
يــنـشــر الـقــرار في اجلـريــدة الـرســمـيــة لـلــجـمــهـوريـة

اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

142 :  : فــضال عن الــشــروط احملـددة فـي اHـادّة 87 اHـاداHـادّة  
من الـدسـتـورu وكـذا أحـكـام هـذا الـقانـون الـعـضـويu يــجب

على اHترشح أن يقدم : 
- إمــا قـائـمــة تـتـضــمن سـتــمـائـة (600) تــوقـيع فـردي
ألعـضـاء مـنتـخـبـY في مـجـالس شـعـبـيـة بـلـديـة  أو والئـية
uعلى األقل uوموزعة عبر 25 والية uانية على األقلHأو بر
- وإمـا قـائـمـة تـتـضـمن سـتـY ألف (60.000) تـوقـيع
uفي قائمة انتخابية Yمسجل Yلناخب uعلى األقل uفردي
ويــجب أن جتـــمع عــبــر 25 واليــةu عـــلى األقل. ويـــنــبــغي أالّ
يـقل الـعـدد األدنى من الـتـوقـيـعـات اHـطـلـوبـة في كل واليـة

من الواليات اHقصودة عن 1500 توقيع.
وتـدون هـذه الـتـوقـيعـات في مـطـبـوع فـردي مـصادق
عــلـيـه لـدى ضــابط عــمــوميu وتــودع هــذه اHـطــبــوعــات لـدى
اجمللـس الدسـتوري في نـفس الوقت الـذي يودع فـيه ملف

الترشحu موضوع اHادّة 139 من هذا القانون العضوي.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادّة عن طـــــريق

التنظيم.

143 :  : ال يـــحق ألي نــــاخب مـــســـجـل في قـــائـــمـــة اHــاداHــاّدة  
انتخابية أن �نح توقيعه إال Hترشح واحد فقط.

يعتـبر كل تـوقيع �ـنحه الـناخب ألكـثر من مـترشح
الغـيـاu ويـعـرض صـاحـبـه لـلـعـقـوبـات اHـنــصـوص عـلـيـهـا في

اHادّة 212 من هذا القانون العضوي.

�ـــــنع اســـــتـــــعـــــمــــال أمـــــاكـن الـــــعــــبـــــادة واHـــــؤســـــســــات
واإلدارات الــعـمـومـيـة وكل مـؤسـسـات الــتـربـيـة والـتـعـلـيم
والـــتـــكــويـن مــهـــمـــا كـــان نــوعـــهـــا لـــغــرض جـــمع تـــوقـــيـــعــات

.Yالناخب

144 : : ال يــقــبل وال يــعــتــد بــانــســحــاب اHــتــرشح اHـاداHـادّة  
بعد مـوافقـة اجمللس الـدستـوري على الـترشـيحاتu إال في
حـــالـــة حــصـــول مــانع خـــطـــيــر يـــثــبـــته اجملـــلس الــدســـتــوري
قانـوناu أو في حـالة وفـاة اHتـرشح اHـعنيu �ـنح أجل آخر
لــتــقــد¤ تـــرشــيح جــديـــدu وال �ــكن أن يــتـــجــاوز هــذا األجل

الشهر السابق لتاريخ االقتراع.

uوفي حـالـة وفــاة مـتـرشح أو حـدوث مــانع خـطـيـر له
YــتـرشـحـHبــعـد مـوافـقــة اجملـلس الـدســتـوري عـلى قــائـمـة ا
ونـشـرهــا في اجلـريـدة الــرسـمـيــة لـلـجــمـهـوريــة اجلـزائـريـة
الـد�ـقـراطــيـة الـشـعـبـيـةu يـتـم تـأجـيل تـاريخ االقـتـراع Hـدة

أقصاها خمسة عشر (15) يوما.

145 : : يــعــلن اجملــلـس الــدســتـوري نــتــائـج الـدور اHـاداHـادّة  
األول ويــعــuY عـنــد االقــتــضـاءu اHــتــرشــحـY (2) اHــدعــوين

للمشاركة في الدور الثاني.

اHــاداHــادّة  146 : : يـــحـــدد تـــاريـخ الـــدور الـــثـــاني لالقـــتـــراع
بـالـيـوم اخلـامس عـشـر (15) بـعـد إعالن اجملـلس الـدسـتـوري
Yــدة الــقــصــوى بــHعــلى أالّ تــتــعـــدى ا uنــتــائـج الــدور األول

الدورين األول والثاني ثالثY (30) يوما.

فـي حـالـة انـســحـاب أحـد اHــتـرشـحـY االثــنـY لـلـدور
الـثـانيu تـسـتـمـر الـعـمـلـيـة االنـتـخـابـيـة إلى غـايـة نـهـايـتـهـا

دون االعتداد بانسحاب اHترشح.

في حـــــــالــــــة وفـــــــاة أو حــــــدوث مـــــــانـع شــــــرعـي ألي من
اHـــــتــــرشـــــحـــــY االثــــنـــــY لــــلـــــدور الـــــثــــانـيu يــــعـــــلن اجملـــــلس
الـدسـتوري وجـوب القـيـام بكل الـعـملـيات االنـتـخابـية من
جـــديــدu وفـي هــذه احلـــالـــةu �ــدد اجملـــلس الـــدســتـــوري آجــال
تـــنــظــيم االنــتــخــابـــات اجلــديــدة Hــدة أقــصــاهــا ســتــون (60)

يوما.

اHــــــاداHــــــادّة  147 : تـــــــســـــــجـل نـــــــتـــــــائج انـــــــتـــــــخـــــــاب رئـــــــيس
اجلـمــهـوريـة بــكل مـكــتب تـصـويـت في مـحـضــر مـحـرر في

ثالث(3) نسخ أصلية على استمارات خاصة.

حتـدد اHــواصــفـات الــتــقـنــيــة لـهــذا احملــضـر عـن طـريق
التنظيم.
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اHــــاداHــــادّة  148 : : يـــــعـــــلن اجملـــــلس الـــــدســــتـــــوري الـــــنــــتـــــائج
الـنـهـائيـة لالنـتـخـابات الـرئـاسـيـة في مـدة أقصـاهـا عـشرة
(10) أيــامu اعـتــبـارا من تــاريخ اســتالمه مــحـاضــر الـلــجـان
االنـتــخـابــيـة اHـنــصـوص عــلـيــهـا فـي اHـادتـY 154 و163 من

هذا القانون العضوي.

الفصل الثانيالفصل الثاني
االستشارة االنتخابية عن طريق االستفتاءاالستشارة االنتخابية عن طريق االستفتاء

اHــاداHــادّة ة 149 :  : يـــســتـــدعى الـــنــاخــبـــون {ــوجـب مــرســوم
رئــــاسـي قــــبل خــــمــــســــة وأربــــعــــY (45) يـــــومـــــا من تـــــاريخ

االستفتاء.
يـرفق النص اHقـترح لالستفـتاء باHـرسوم الرّئاسي

اHنصوص عليه في الفقرة أعاله.

اHـاداHـادّة ة 150 :  : تـوضع حتـت تـصــرف كل نـاخب ورقــتـان
للتصويت مطـبوعتان على ورق بلونـY مختلفuY حتمل

إحداهما كلمة "نعم" واألخرى كلمة "ال".
يـــــــــصـــــــــاغ الـــــــــســــــــؤال الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر طــــــــرحــه عـــــــــلـى

الـنـاخـبـيـن كـمـا يـأتـي : 
"هل أنتم موافقون على... اHطروح عليكم ?".

حتـــدد اHـــمـــيـــزات الـــتـــقـــنـــيـــة ألوراق الـــتـــصـــويت عن
طريق التنظيم.

اHــاداHــادّة  151 : : تـــتم عـــمــلـــيـــات الــتـــصــويـت والــنـــزاعــات
ضــــمـن الــــشــــروط احملــــددة في اHــــادتــــY 160 و172 من هـــــذا

القانون العضوي.
يـعـلـن اجملـلس الـدسـتـوري نـتــائج االسـتـفـتـاء في مـدّة
أقــــصــــاهــــا عــــشــــرة (10) أيــــامu ابـــــتــــداء من تــــاريـخ اســــتالم
YادتHنـصوص علـيهـا في اHمـحاضر الـلجـان االنتخـابيـة ا

154 و163 من هذا القانون العضوي.

البابالباب الرابع الرابع
األحكام اخلاصة باللجان االنتخابيةاألحكام اخلاصة باللجان االنتخابية

الفصل األولالفصل األول
اللجنة االنتخابية البلديةاللجنة االنتخابية البلدية

القسم األولالقسم األول
تشكيل اللجنةتشكيل اللجنة

اHـاداHـادّة ة 152 :  : تـتـشكّل الـلـجـنة االنـتـخابـيـة البـلـدية من
قــاضu رئــيــســاu يــعــيـنـه رئـيـس اجملــلس الــقـضــائي اخملــتص
إقليمياu ونائب رئيس ومساعدين اثنuY يعينهم الوالي
من بY ناخبي البـلديةu ماعدا اHتـرشحY واHنتمY إلى
أحزابـهم وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة. 
يـــعـــلق الـــقـــرار اHـــتـــضـــمن تـــعـــيـــY أعـــضـــاء الـــلـــجـــان
االنتخابية البلدية فورا {قر الوالية والبلديات اHعنية.

القسم الثانيالقسم الثاني
دور اللجنة االنتخابية البلديةدور اللجنة االنتخابية البلدية

اHــاداHــادّة  153 : : تـــقـــوم الـــلـــجـــنـــة االنـــتـــخـــابـــيـــة الـــبـــلـــديــة
اجملتمـعة {قـر البلـديةu وعـند االقتـضاءu {قـر آخر رسمي
معلومu بإحصاء نتـائج التصـويت احملـصل عـليها فـي كـل
مـكاتب التـصويت عــلى مسـتوى البـلديــةu وتسـجـيـلـهـا
YـمثـلHبحـضور ا uفي محـضـر رسمي في ثالث (3) نـسخ

.YترشحHأو قوائم ا Yقانونا للمترشح YؤهلHا

ال �ــــكنu بــــأي حـــال مـن األحـــوالu تـــغــــيـــيــــر الـــنــــتـــائج
اHسجلة في كل مكتب تصويت واHستندات اHلحقة بـها.

يـوقع مــحـضـر اإلحــصـاء الــبـلـدي لألصــوات الـذي هـو
وثــيـقــة تـتــضـمـن جـمــيع األصـوات مـن قـبل جــمـيع أعــضـاء

اللجنة االنتخابية البلدية.

تـــتـــوزع الــنـــسـخ األصـــلــيـــة الـــثالث (3) اHـــذكــورة في
الفقرة األولى أعالهu كما يأتي : 

- نسخة ترسل فـورا إلى رئيس اللجنة االنتخابية
الوالئـية اHـنـصوص عـلـيهـا في اHادّة 154 من هذا الـقـانون

uالعضوي

- نـسخـة يعـلقـها رئـيس اللـجنـة االنتـخابـية الـبلـدية
{ــقــر الـبــلــديــة الـتي جــرت بـــهـا عــمــلـيــة اإلحــصـاء الــبــلـدي

uوحتفظ بعد ذلك في أرشيف البلدية uلألصوات

- نسخة تسلّم فورا إلى �ثل الوالي.

uوبــالــنـســبــة النــتــخــاب اجملــالس الــشــعــبــيــة الــبــلــديـة
تــتــولى الــلــجــنــة االنــتــخــابــيــة الــبــلــديــة اإلحــصــاء الــبــلــدي
لـألصــواتu وتــقــوم عــلى هــذا األســاسu بــتــوزيع الـــمــقــاعــد
طـــبـــقــــا ألحـــكـــام اHـــواد 66 و67 و68 و69 من هـــذا الــــقـــانـــون

العضوي.

تــســلّم نــســخــة مــصــادقــا عـلـى مـطــابــقــتــهــا لألصل من
مـحـضـر الـلجـنـة االنـتخـابـيـة الـبلـديـة فـورا و{ـقر الـلـجـنة
من قبـل رئيـسـهاu إلى اHـمـثل اHؤهل قـانـونا لـكل مـترشح
أو قائـمـة مـترشـحـY مـقابل وصل بـاالسـتالم. وتـدمغ هذه
الـنـسـخـة عـلى جـمـيع صـفـحـاتــهـا بـخـتم نـدي يـحـمل عـبارة

"نسخة مصادق على مطابقتها لألصل".

يودع كل مـترشح أو قـائمـة مترشـحY لـدى اHصالح
اخملـــتــصــة في الــواليــة قـــائــمــة �ــثــلــيــهـم اHــؤهّــلــY قــانــونــا
السـتالم نـسـخـة من مـحـضـر الـلـجـنـة االنـتـخـابـيـة الـبـلـديـة
اHـتـعــلق بـاإلحـصـاء الــبـلـدي لألصــوات خالل الـعـشـرين(20)

يوما الكاملة قبل تاريخ االقتراع.
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يــجب أن تـتـضـمن هـذه الـقـائـمـة كل عـنـاصـر الـهـويـة
بالنسبة للشخص اHؤهل.

كـمـا �ـكن تـقـد¤ قائـمـة إضـافـيـة في أجل عـشرة (10)
أيـام قـبل يــوم االقـتـراع وبـنــفس الـشـروط لــلـتـعـويض في

حالة غياب اHمثل اHؤهل.
وتسـلّم كـذلك نسـخـة مصـادق عـلى مطـابقـتـها لألصل
من احملــــضــــر اHـــذكــــور أعالهu إلى �ــــثل الــــهـــيــــئـــة الــــعـــلــــيـــا

اHستقلة Hراقبة االنتخابات.
حتــدد اHـواصـفــات الـتــقـنـيــة حملـضــر اإلحـصـاء الــبـلـدي

لألصوات عن طريق التنظيم.

الفصلالفصل الثاني الثاني
اللجنة االنتخابية الوالئيةاللجنة االنتخابية الوالئية

القسم األولالقسم األول
تشكيل اللجنةتشكيل اللجنة

اHاداHادّة  154 : : تتشـكل اللـجنـة االنتـخابـية الـوالئية من
uثالث (3) قـــضـــاة من بــــيـــنـــهم رئـــيس بـــرتـــبـــة مـــســـتـــشـــار
وأعـــضــاء إضــافـــيــuY يــعـــيــنـــهم كــلّـــهم وزيــر الـــعــدلu حــافظ

األختام.
جتـتــمع الــلـجــنــة االنـتــخـابــيــة الـوالئــيـة {ــقــر اجملـلس

القضائي.

Yــادّة  155 :  : في حــالــة تــقـــســيم الــواليــة إلى دائــرتــHــاداHا
انــتـــخــابـــيـــتــY أو أكـــثــرu تـــنـــشــأ عـــلى مـــســتـــوى كل دائــرة
انــتــخـابــيــة جلــنـة انــتــخـابــيــة بـنــفس الــشـروط اHــنــصـوص

عليها في اHادّة 154 أعاله.
صالحيات هـذه اللجنة هي تلك احملددة في اHادّة 156

من هذا القانون العضوي.

القسم الثانيالقسم الثاني
دور اللجنة االنتخابية الوالئيةدور اللجنة االنتخابية الوالئية

اHاداHادّة  156 :  : تعاين وتركـز وجتمع اللجنـة االنتخابية
الــوالئــيــة الــنــتــائج الــنــهـائــيــة الــتي ســجــلــتــهــا وأرســلــتــهـا

اللجان االنتخابية البلدية.
uوبــالــنـســبــة النــتـخــاب اجملــالس الــشـعــبــيـة الــوالئــيـة
تقوم بتـوزيع اHقاعدu طبـقا ألحكام اHواد 66 و67 و68 و69

من هذا القانون العضوي.

اHـــــاداHـــــادّة  157 : : �ـــــكن الـــــطـــــعـن في قـــــرارات الـــــلـــــجـــــنـــــة
االنـــتــخـــابـــيـــة الـــوالئــيـــة أمـــام احملـــكـــمــة اإلداريـــة اخملـــتـــصــة

إقليميا.

اHـاداHـادّة  158 :  : بــالــنــســبـة النــتــخــاب اجملـالـس الـشــعــبــيـة
الــبـــلــديــة والـــوالئــيـــةu يـــجب أن تــنـــتــهي أشـــغــال الــلـــجــنــة
االنتـخابـية الـوالئيـة خالل ثمـان وأربعY (48) سـاعة على
األكــثــرu ابــتـداء مـن سـاعــة اخــتــتـام االقــتــراع. وتــعــلن هـذه
الــلـجــنـة الــنـتــائج وفق أحـكــام اHـادّة 170 من هـذا الــقـانـون

العضوي.
تــســلّم نـــســخــة أصــلـــيــة من احملــضـــر فــوراu إلى �ــثل

الوالي.
تــســلّم نــســـخــة مــصــادق عــلى مــطــابـــقــتــهــا لألصل من
uمحـضر الـلجنـة االنتـخابـية الـوالئية فـورا و{قـر اللـجنة
إلـى اHـــمـــثـل اHـــؤهل قــــانـــونـــا لــــكل مـــتــــرشح مـــقــــابل وصل
بــاالسـتالم. وتــدمغ هــذه الـنــســخـة عــلى جــمـيع صــفــحـاتـــهـا
بخـتم نـدي يـحمل عـبـارة "نسـخـة مـصادق عـلى مـطـابقـتـها

لألصل".
وتسـلّم كـذلك نسـخـة مصـادق عـلى مطـابقـتـها لألصل
من احملــــضــــر اHـــذكــــور أعالهu إلى �ــــثل الــــهـــيــــئـــة الــــعـــلــــيـــا

اHستقلة Hراقبة االنتخابات.
تــرسل نــســخــة مــصــادق عــلى مــطــابـقــتــهــا لألصل من
احملـــضــر اHـــذكــور أعالهu إلـى الــوزيـــر اHــكـــلف بــالـــداخــلـــيــة

ووزير العدلu حافظ األختام.

اHــــاداHــــادّة  159 :  : بــــالـــنــــســــبـــة النــــتــــخـــاب أعــــضـــاء اجملــــلس
الـــشـــعـــبي الـــوطـــنيu يــــجب أن تـــنـــتـــهي أشـــغـــال الـــلـــجـــنــة
Yاالنتخابية الـوالئية أو الدائرة االنتخابية خالل االثنت
والـســبـعـY (72) ســاعــة اHــوالــيــة الخــتــتــام االقــتــراعu عــلى
األكــثـر. وتــودع مــحــاضــرهـا فــورا في ظــرف مــخــتــوم لـدى

أمانة ضبط اجمللس الدستوري. 
تــســلّم نـــســخــة أصــلـــيــة من احملــضـــر فــوراu إلى �ــثل

الوالي.
تــســلّم نــســـخــة مــصــادق عــلى مــطــابـــقــتــهــا لألصل من
uو{قر الـلجنة uمحضـر اللجنـة االنتخابـية الوالئيـة فورا
إلـى اHـــمـــثـل اHـــؤهل قــــانـــونـــا لــــكل مـــتــــرشح مـــقــــابل وصل
بــاالسـتالم. وتــدمغ هــذه الـنــســخـة عــلى جــمـيع صــفــحـاتـــهـا
بخـتم نـدي يـحمل عـبـارة "نسـخـة مـصادق عـلى مـطـابقـتـها

لألصل".
وتسـلّم كـذلك نسـخـة مصـادق عـلى مطـابقـتـها لألصل
من احملــــضــــر اHـــذكــــور أعالهu إلى �ــــثل الــــهـــيــــئـــة الــــعـــلــــيـــا

اHستقلة Hراقبة االنتخابات.
تــرسل نــســخــة مــصــادق عــلى مــطــابـقــتــهــا لألصل من
احملـــضــر اHـــذكــور أعالهu إلـى الــوزيـــر اHــكـــلف بــالـــداخــلـــيــة

ووزير العدلu حافظ األختام.
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uـادّة  160 :  : بـالــنـسـبـة النـتـخــاب رئـيس اجلـمـهـوريـةHـاداHا
تكلف اللجنة االنـتخابية الوالئية بـجمع نتائج البلديات
uوالـــقــيـــام بــاإلحـــصــاء الــعـــام لألصــوات uالـــتــابـــعــة لـــلــواليــة

ومعاينة النتائج النتخاب رئيس اجلمهورية.

Yيــــجب أن تــنـــتــهـي أشــغـــال الــلـــجــنـــة خالل االثــنـــتــ
والـســبـعـY (72) ســاعــة اHــوالــيــة الخــتــتــام االقــتــراعu عــلى
األكـثــر. وتـودع مــحـاضــرهـا فــوراu في ظــرف مـخــتـوم لـدى

أمانة ضبط اجمللس الدستوري.

تــســلّم نـــســخــة أصــلـــيــة من احملــضـــر فــوراu إلى �ــثل
الوالي.

وتسـلّم كـذلك نسـخـة مصـادق عـلى مطـابقـتـها لألصل
من مــحـضــر الــلـجــنــة االنــتـخــابــيـة الــوالئــيـة فــوراu و{ــقـر
الــلــجـنــةu إلى اHــمـثل اHــؤهل قــانـونــا لــكل مـتــرشح مــقـابل
وصل بـــــاالســــتـالم. وتــــدمـغ هــــذه الـــــنـــــســــخـــــة عــــلـى جــــمـــــيع
صـفحـاتــها بـخـتم نـدي يحـمل عـبارة "نـسـخة مـصـادق على

مطابقتها لألصل".
وتــسـلّم نــســخـة مــصـادق عــلى مـطــابـقــتــهـا لألصل من
احملـضـر اHـذكـور أعالهu إلـى �ـثل الـهـيـئـة الـعـلـيـا اHـسـتـقـلة

Hراقبة االنتخابات.

تــرسل نــســخــة مــصــادق عــلى مــطــابـقــتــهــا لألصل من
احملـــضــر اHـــذكــور أعالهu إلـى الــوزيـــر اHــكـــلف بــالـــداخــلـــيــة

ووزير العدلu حافظ األختام.

Yـادّة  161 :  : يـودع كل مـتــرشح أو قـائــمـة مـتــرشـحـHـاداHا
لـــدى اHــصــالح اخملــتـــصــة في الــواليــة خـالل الــعــشــرين (20)
YــمـــثـــلــHقــائـــمـــة ا uيــومـــا الـــكــامـــلـــة قــبـل تــاريخ االقـــتـــراع
اHــؤهّـــلــY قــانـــونــا الســـتالم نــســخـــة من مــحـــضــر الــلـــجــنــة

االنتخابية الوالئية اHتعلق بتركيز النتائج. 

يــجب أن تـتـضـمن هـذه الـقـائـمـة كل عـنـاصـر الـهـويـة
بالنسبة للشخص اHؤهل.

كـمـا �ـكن تـقـد¤ قائـمـة إضـافـيـة في أجل عـشرة (10)
أيـامu قـبل يـوم االقـتـراع وبـنـفس الـشـروط لـلتـعـويض في

حالة غياب اHمثل اHؤهل.

القسم الثالثالقسم الثالث
اللجنة االنتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصليةاللجنة االنتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية

162 : : تــنــشــأ جلــان انــتــخــابــيــة دبــلــومــاســيـة أو اHـاداHـادّة  
uقـنـصـلـيـة يـحــدد عـددهـا وتـشـكـيـلـتـهــا عن طـريق الـتـنـظـيم
إلحـــصـــاء الـــنــتـــائـج احملـــصل عـــلـــيـــهــا فـي مـــجـــمــوع مـــكـــاتب
الــتـــصــويت في الـــدوائــر االنــتـــخــابــيـــة الــدبــلـــومــاســيــة أو

القنصلية.

القسم الرابعالقسم الرابع
اللجنة االنتخابية للمقيمY في اخلارجاللجنة االنتخابية للمقيمY في اخلارج

163 : : تــنــشــأ جلـنــة انــتــخــابــيــة لــلــمــقــيـمــY في اHـاداHـادّة  
اخلـارج مكونة بـنفس الشروط اHـنصوص علـيها في اHادّة
154 مـن هـــذا الـــقـــانــــون الـــعـــضـــويu قــــصـــد جـــمع الــــنـــتـــائج

الــــنــــهـــــائــــيــــة اHـــــســــجـــــلــــة من قـــــبل جـــــمــــيع جلـــــان الــــدوائــــر
الدبلوماسية أو القنصلية.

يـــســـتــعـــيـن أعـــضــاء هـــذه الـــلــجـــنـــة بــمـــوظـــفــيـن
اثــنـيـن (2) يـتــم تـعــيــيـنــهــمـا بــقــرار مشــــتــرك بــيـن
الـــــوزيــــر الـــــمــــكـــــلـف بـــــالــــداخـــــلــــيـــــة والــــوزيـــر اHــــكـــلف

بالشؤون اخلارجية.

جتــتـمع الــلـجـنــة االنـتــخـابـيــة لـلـمــقـيــمـY في اخلـارج
{قر مجلس قضاء اجلزائر.

Yيــــجب أن تــنـــتــهـي أشــغـــال الــلـــجــنـــة خالل االثــنـــتــ
والـســبــعـY(72) ســاعـــة اHــوالـــيــة الخـــتــتـــام االقــتـــراع عــلى
األكــثــرu وتــدون في مـــحــاضــر من ثالث (3)  نــسـخ. وتـودع
مـــحــاضـــرهــا فـــوراu في ظـــرف مــخـــتــوم لـــدى أمــانـــة ضــبط

اجمللس الدستوري.

حتـــفظ نـــســـخـــة مـن مـــحـــضـــر جتـــمـــيع الـــنـــتـــائج لـــدى
اللـجـنة االنـتـخابـيـة الوالئـيـة أو جلنـة الـدائرة االنـتـخابـية
أو لـدى اللـجـنة االنـتـخابـيـة لـلمـقـيمـY في اخلـارجu حسب

احلالة.

تـرسل نـسـخـة من نـفس احملـضـر إلـى الوزيـر اHـكـلف
بالداخلية.

تــســلّم نــســـخــة مــصــادق عــلى مــطــابـــقــتــهــا لألصل من
مـــحـــضـــر الـــلـــجـــنـــة االنـــتـــخــــابـــيـــة لــلـــمـــقـــيـــمـــيـن فـي
الــخـارج فـوراu وبـمــقـر اللــجـنـةu إلـى اHـمـثـل الـمـؤهل
قــانـونــا لــكل مــتــرشح أو قـائــمــة مــتـرشــحــY مـقــابل وصل
بــاالسـتالمu وتــدمغ هــذه الـنــســخـة عــلى جــمـيع صــفــحـاتـــهـا
بخـتم نـدي يـحمل عـبـارة "نسـخـة مـصادق عـلى مـطـابقـتـها

لألصل".

تــرسل نــســخــة مــصــادق عــلى مــطــابـقــتــهــا لألصل من
احملــضــر اHـذكــور أعـاله فــوراu إلى رئــيس الــهــيــئــة الــعــلــيـا

اHستقلة Hراقبة االنتخابات.

تـرسـل نـسـخــة مـصـادق عـلـى مطــابـقـتـهـا لألصـل
مـن الــمــحـضــر الــمــذكـور أعاله إلى وزيـر الـعـدلu حافظ

األختام.



25 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3250
28 غشت سنة  غشت سنة 2016 م م

البابالباب اخلامس اخلامس
األحكام اHتعلقة {راقبة عمليات التصويت واHنازعاتاألحكام اHتعلقة {راقبة عمليات التصويت واHنازعات

االنتخابيةاالنتخابية

الفصل األولالفصل األول
مسؤولية األعوان اHكلفY بالعمليات االنتخابيةمسؤولية األعوان اHكلفY بالعمليات االنتخابية

وحيادهموحيادهم

اHــاداHــادّة  164 : : جتــري االســتــشـــارات االنــتــخـــابــيــة حتت
مــســؤولـيــة اإلدارة الـتي يــلـتــزم أعــوانـهــا الـتــزامـا صــارمـا

.YترشحHباحلياد إزاء األحزاب السياسية وا

يــجب أن تـتم دراســة مــلـفــات الـتــرشح لالنــتـخــابـات
uفـي ظـل االحتـرام الـصـارم ألحـكـام هذا الـقـانـون الـعـضوي
ال سيما تـلك اHتعـلقة بالـوثائق اHكـونة للمـلفات اHـطلوبة
قـانـونــا واحـتـرام األحـكـام اHـتـعـلـقــة بـحـاالت عـدم الـقـابـلـيـة

لالنتخاب.

يـجـب عـلى كل عـون مـكـلف بـالــعـمـلـيـات االنـتـخـابـيـة
أن �ــــتـــــنع عـن كل ســـــلــــوك أو مـــــوقف أو عـــــمل مـن شــــأنه

اإلساءة إلى نزاهة االقتراع ومصداقيته.

�ــنع اســتــعـمــال أمالك أو وســائل اإلدارة أو األمالك
الـعــمــومــيـة لــفــائـدة حــزب ســيــاسي أو مـتــرشح أو قــائــمـة

.Yمترشح

اHـــــاداHـــــادّة  165 :  : يــــــكـــــون أعــــــضـــــاء مــــــكـــــتـب الـــــتــــــصـــــويت
مــســؤولــY عـن جــمــيع الــعـــمــلــيــات اHــســنـــدة إلــيــهمu وفــقــا

ألحكام هذا القانون العضوي.

الفصل الثانيالفصل الثاني
األحكام اHتعلقة {راقبة العمليات االنتخابيةاألحكام اHتعلقة {راقبة العمليات االنتخابية

اHاداHادّة  166 : : �كن اHترشـحuY {بادرة مـنهمu حضور
عــمـلـيـات الـتـصــويت والـفـرز أو تـعـيــY من �ـثـلـهمu وذلك

في حدود :

uثل واحد في كل مركز تصويت� -

- �ثل واحد في كل مكتب تصويت.

ال �ــكنu في أي حــال من األحــوالu حـضــور أكــثـر من
خمسة (5) �ثلY في مكتب التصويت في آن واحد.

167 : : في حـــالــــة وجـــود أكــــثـــر من خــــمـــســـة (5) اHــاداHــادّة  
YــمــثــلـHا Yيــتم تــعــيــ uYأو قــوائم مــتــرشــحـ Yمــتــرشــحــ
بـالتوافق بY اHتـرشحY أو �ثـليهم اHؤهـلY قانوناu أو
إن تـــعـــذر ذلـك عن طـــريـق الـــقـــرعـــة فـي إطـــار اHـــشـــاورات

اخملصصة لهذا الغرض.

يـــــــجــب أن يــــــضـــــــمـن هــــــذا الــــــتــــــعــــــيــــــY تـــــــمــــــثــــــيال
لـــلـــمـــتــرشــــحــY أو قـــوائـم اHــتــرشـــحــY يـــشــمل مـــجــمــوع
مـكــاتب الــتـصــويتu وال �ــكن أن يــتـرتـب عـلــيهu بــأي حـال
من األحوالu تعيY أكثر من خمسة (5) �ثلY في مكتب
تصـويتu وأن ال يكون Hـترشح أو قـائمة مـترشحـY أكثر

من �ثل واحد في مكتب التصويت. 
Yيـتم تـعـيـ uـتـنـقـلـةHـكـاتب الـتـصـويت اH وبـالـنـسـبـة
�ــثــلــY اثــنـY (2) منu ومن بـــuY اHــمـــثــلــY اخلـــمــســة (5)
اHـــؤهــلـــY قــانـــونـــاu وفــقـــا لــهـــذه اHــادّةu حلـــضــور عـــمــلـــيــات

.Yالتصويت والفرز بصفة مالحظ

اHــــاداHــــادّة  168 :  : يـــــحق لــــكـل مــــتـــــرشح أو �ـــــثــــلـه اHــــؤهل
قـانـونـاu في نــطـاق دائـرته االنـتـخـابــيـةu أن يـراقب جـمـيع
عمـليـات الـتصـويتu وفـرز األوراقu وتعـداد األصوات في
جــمــيع الـــقــاعــات الـــتي جتــري بـــهـــا هــذه الــعـــمــلــيــاتu وأن
يـسـجل في احملـضــر كل اHالحـظـات أو اHـنــازعـات اHـتـعـلـقـة

بسير العمليات.

اHـاداHـادّة  169 : : يـودع كل مـتـرشح لـدى اHـصـالح اخملـتـصة
في الـوالية قـائمـة األشخـاص الذين يـؤهلـهمu طبـقا ألحـكام
اHــــواد 166 و167 و168 أعـالهu خالل الـــعــــشـــرين (20) يـــومـــا

الكاملة قبل تاريخ االقتراع.
يــجب أن تـتـضـمن هــذه الـقـائـمـة كل عــنـاصـر الـهـويـة
بــــالـــنــــســـبــــة لـــلــــشـــخص اHــــؤهلu والــــتي �ـــكـن كل ســــلـــطـــة
مخـتـصة أن تـطـلـبهـاu وال سـيـما أعـضـاء مكـتب الـتـصويت
ومـــســـؤول مــــركـــز الـــتــــصـــويت الــــذي وجـــهت لـه نـــسخ من

القوائم اHودعة.
كـمـا �ـكن تـقـد¤ قائـمـة إضـافـيـة في أجل عـشرة (10)
أيـامu قـبل يـوم االقـتـراع وبـنـفس الـشـروط لـلتـعـويض في

حالة غياب اHراقبY في مكتب أو مركز التصويت.

الفصل الثالثالفصل الثالث
األحكام اHتعلقة باHنازعات االنتخابيةاألحكام اHتعلقة باHنازعات االنتخابية

170 :  : بــــالـــنـــســـبــــة النـــتـــخـــاب أعــــضـــاء اجملـــالس اHــاداHــادّة  
الــــشــــعـــبــــيــــة الــــبــــلـــديــــة والــــوالئــــيـــةu لــــكـل نـــاخـب احلق في
االعــــتــــراض عــــلى صــــحــــة عــــمـــلــــيــــات الــــتــــصـــويـت بــــإيـــداع

احتجاجه في اHكتب الذي صوت به.
يـدون هـذا االحـتـجـاج في مـحـضـر مـكتـب الـتصـويت
الذي عبر فـيه الناخب عن صوتهu ويرسل مع احملضر إلى

اللجنة االنتخابية الوالئية.
تـبت الـلجـنـة االنتـخـابيـة الـوالئيـة في االحـتجـاجات
اHـقـدمة لـهـا وتـصـدر قـراراتهـا في أجل أقـصـاه خـمـسة (5)
أيـــامu ابـــتـــداء من تــــاريخ إخـــطـــارهـــا بـــاالحــــتـــجـــاج وتـــبـــلغ

قراراتها فورا.
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تـكـون قـرارات الـلـجــنـة قـابـلـة لـلـطـعن في أجل ثالثـة
(3) أيامu ابـتداء من تاريخ تـبلـيغهـاu أمام احملكـمة اإلدارية
اخملـتصـة إقـليـمـيا الـتي تـبت فـيهـا في أجل أقـصاه خـمـسة

(5) أيام.
احلـــكم الـــصــادر عن احملـــكــمـــة اإلداريــة غــيـــر قــابل ألي

شكل من أشكال الطعن.

اHاداHادّة  171 : : لـكل مترشح لالنـتخابـات التشـريعية أو
حـــزب ســيـــاسي مــشـــارك في هــذه االنـــتــخـــابــاتu احلق في
االعتراض على صحـة عمليات التصويت بتقد¤ طلب في
شــكل عــريـــضــة عــاديـــة يــودعــهــا لـــدى كــتــابــة ضـــبط اجملــلس
الدسـتـوري خالل الـثـمـاني واألربـعY (48) سـاعـة اHـوالـية

إلعالن النتائج.
يـشــعـر اجملـلس الـدسـتـوري اHـتـرشّـح اHـعـلن مـنـتـخـبـا
الذي اعترض على انـتخابه ليقدم مالحـظات كتابية خالل

أجل أربعة (4) أيامu ابتداء من تاريخ التبليغ.
uبـعـد انـقـضـاء هـذا األجل uيـفـصل اجملـلس الـدسـتـوري
فـي الــــطـــــعن خـالل ثالثــــة (3) أيــــام. وإذا تـــبــــY أن الــــطـــعن
يـستند إلـى أساسu فإنه �كـنه أن يصدر قـرارا معلال إما
بـإلغـاء االنـتخـاب اHـتـنازع فـيه أو بـإعادة صـيـاغة مـحـضر

النتائج اHعد وإعالن اHترشح اHنتخب قانونا.
يـبــلّغ الـقــرار إلى الـوزيــر اHـكــلف بـالــداخـلــيـةu وكـذا

إلى رئيس اجمللس الشعبي الوطني.

اHــــاداHــــاّدة  172 : : يـــــحق لــــكـل مــــتـــــرشح أو �ـــــثــــلـه اHــــؤهل
قـانـونـا في حـالة االنـتـخـابـات الـرئـاسـيةu وألي نـاخبu في
حـالـة االستـفـتاءu أن يـطـعن في صحـة عـملـيـات التـصويت
بــإدراج احـتـجــاجه في مـحــضـر الـفــرز اHـوجــود في مـكـتب

التصويت.
يــخـــطــر اجملــلس الـــدســتــوري فــورا بــــهــذا االحــتــجــاج

للنظر فيه.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.
الباب السادسالباب السادس

احلملة االنتخابية واألحكام اHاليةاحلملة االنتخابية واألحكام اHالية
الفصل األولالفصل األول

احلملة االنتخابيةاحلملة االنتخابية

اHـاداHـادّة  173 : بـاســتـثــنـاء احلـالــة اHـنـصــوص عـلــيـهـا في
اHــــادّة 103 (الــــفـــــقــــرة 3) مـن الــــدســـــتــــورu تـــــكــــون احلـــــمــــلــــة
االنتـخـابيـة مـفتـوحـة قبل خـمـسة وعـشرين (25) يـوما من
تـاريخ االقــتــراعu وتـنــتــهي قــبل ثالثـة (3) أيــام من تــاريخ

االقتراع.

وإذا أجــــــــري دور ثـــــــان لـالقــــــــتــــــــراعu فـــــــإن احلــــــــمــــــــلـــــــة
االنـتــخـابــيـة الــتي يـقــوم بــهــا اHـتــرشـحــون لـلـدور الــثـاني
تــفـــتح قـــبل اثـــني عـــشــر ( 12) يــومـــا من تـــاريخ االقـــتــراع

وتنتهي قبل يومY (2) من تاريخ االقتراع.

اHــاداHــادّة  174 : : ال �ـــكن أيــا كــان مـــهــمــا كــانـت الــوســيــلــة
وبأي شكل كانu أن يقـوم باحلملة خارج الفترة اHنصوص

عليها في اHادّة 173 من هذا القانون العضوي.

اHــاداHــادّة  175 :  : �ــنع اســـتــعــمــال الــلــغـــات األجــنــبــيــة في
احلملة االنتخابية.

اHـاداHـادّة  176 :  : أثـنــاء احلــمــلـة االنــتــخـابــيــةu يـتــعــY عـلى
اHــــتـــرشــــحــــY بـــعــــنـــوان األحــــزاب الــــســـيــــاســـيــــة الــــتـــقــــيـــد
بــبــرامـجــهم احلــزبــيـة وعــلى اHــتــرشـحــY األحــرار الـتــقــيـد

ببرامجهم االنتخابية.

فـي كل األحــوالu يــتــعـــيّن عــلى اHـــتــرشّــحــY احــتــرام
أحكام الدستور.

اHـاداHـادّة  177 : : يـكـون لـكل مـتـرشح لـالنـتـخـابـات احملـلـيـة
أو الـــتــشـــريــعـــيـــة أو الــرئـــاســيـــةu قـــصــد تـــقــد¤ بـــرنـــامــجه
لــــلـــنـــاخـــبــــuY مـــجـــال عـــادل فـي وســـائل اإلعـالم الـــوطـــنـــيـــة
الـــســـمـــعـــيــة الـــبـــصـــريـــة اHـــرخّص لـــهـــا بــاHـــمـــارســـة طـــبـــقــا

للتّشريع والتّنظيم اHعمول بهما.

تــكــون مـــدة احلــصص اHـــمــنــوحـــة مــتــســـاويــة بــY كل
متـرشح وآخر لالنتخـابات الرئـاسيةu وتخـتلف بالـنسبة
إلى االنـتـخـابـات احملـلـيـة والـتـشـريـعـيـةu تـبـعـا ألهـمـيـة عدد
اHـتـرشـحـY الـذين يـرشــحـهم حـزب سـيـاسي أو مـجـمـوعـة

أحزاب سياسية.

يــسـتــفـيــد اHـتــرشـحــون األحــرار اHـتــكـتــلـون {ــبـادرة
uـــادّةHمـن نـــفـس الـــتــــرتــــيـــبــــات الــــواردة في هــــذه ا uمـــنــــهم

وحسب الشروط نفسها.

تــسـتــفـيـد األحــزاب الـســيـاسـيــة الـتي تــقـوم بـاحلــمـلـة
االنــتــخـــابــيــة في إطـــار االســتــشـــارات االســتـــفــتـــائــيــة من
مـــجــــال عــــادل في وســــائل اإلعـالم الـــوطــــنــــيـــة الــــســــمـــعــــيـــة
الـــبـــصـــريـــة اHـــرخّص لـــهـــا بـــاHـــمـــارســـة طـــبـــقـــا لـــلـــتّـــشـــريع

والتّنظيم اHعمول بهما.

حتــدد كـيـفــيـات وإجـراءات اســتـعـمــال وسـائل اإلعالم
الوطنية السمـعية البصرية اHرخّص لها باHمارسة طبقا

للتّشريع والتّنظيم اHعمول بهما.

حتــدد كــيــفــيــات اإلشـهــار األخــرى لــلــتــرشــيــحــات عن
طريق التنظيم.
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اHـاداHـادّة  178 : : يـتـعـY عـلى كل وسـائل اإلعالم الـوطـنـيـة
الـــســـمـــعـــيــة الـــبـــصـــريـــة اHـــرخّص لـــهـــا بــاHـــمـــارســـة طـــبـــقــا
لـلـتّشـريع والـتّـنظـيم اHـعـمول بـهـماu اHُـشـاركـة في تغـطـية
احلملة االنتخـابيةu ضمان التوزيع العادل للحيز الزمني

.YترشحHالستعمال وسائل اإلعالم من طرف ا

تــضـمن ســلـطــة الـضــبط الـســمـعي الــبـصــري احـتـرام
أحكام هذه اHادة.

اHــــاداHــــادّة  179 : : تـــــنــــظـم الــــتـــــجــــمـــــعــــات واالجـــــتــــمـــــاعــــات
الــعــمــومــيــة االنــتـخــابــيــة طــبــقــا ألحـكــام الــقــانــون اHــتـعــلق

باالجتماعات والتظاهرات العمومية.

اHاداHادّة  180 :  : �نع طـيـلة احلـملـة االنـتخـابيـة اسـتعـمال
أي طريقة إشهارية جتارية لغرض الدعاية االنتخابية.

اHـاداHـادّة  181 : : �ــنع نــشـر وبث ســبـر اآلراء واســتـطالع
نــــوايــــا الـــــنــــاخـــــبــــY في الـــــتــــصـــــويت وقـــــيــــاس شــــعـــــبــــيــــة
اHــــتـــرشـــحـــY قــــبل اثـــنـــتــــY وســـبـــعـــY (72) ســــاعـــــة عــــلى
اHــسـتـوى الــوطـنيu وخــمـسـة (5) أيــام بـالـنــسـبــة لـلـجــالـيـة

اHقيمة باخلارجu من تاريخ االقتراع.

182 :  : تــــخـــصـص داخل الــــدوائـــر االنــــتـــخــــابـــيـــة اHــاداHــادّة  
أمـاكن عــمـومــيـة إللــصــاق الـتــرشـيــحـات تــوزع مـســاحـتــهـا

بالتساوي.

�ـــــنـع اســـــتــــعـــــمـــــال أي شـــــكـل آخــــر لـإلشـــــهـــــار خــــارج
اHساحات اخملصصة لهذا الغرض.

يسهر الوالي على تطبيق األحكام اHذكورة أعاله.

اHـاداHـادّة  183 :  : �ـنع اســتـعـمــال اHـمــتـلـكــات أو الـوسـائل
الـتابـعة لـشخص مـعـنوي خـاص أو عمـومي أو مؤسـسة أو
هيـئـة عـمومـيـة إال إذا نـصت األحـكام الـتـشـريعـيـة صـراحة

على خالف ذلك.

اHــــــاداHــــــادّة  184 : : �ــــــنـع اســــــتـــــــعــــــمــــــال أمـــــــاكن الـــــــعــــــبــــــادة
واHـؤسـســات واإلدارات الـعــمـومـيــة ومـؤســسـات الـتــربـيـة
uوالــتـــعــلـــيم والــتـــكــويـن مــهــمـــا كــان نـــوعــهـــا أو انــتـــمــاؤهــا

ألغراض الدعاية االنتخابيةu بأي شكل من األشكال.

اHـاداHـادّة  185 : : يــجب عـلى كل متـرشح أن �ـتنع عن كل
Yحـركـة أو موقف أو عـمل أو سـلوك غـيـر مشـروع أو مـه
أو شــائن أو غــيــر قــانــوني أو ال أخالقـيu وأن يــسـهــر عــلى

حسن سير احلملة االنتخابية.

اHــــاداHــــادّة  186 :  : يــــحـــظــــر االســــتـــعــــمــــال الـــســــيئ لــــرمـــوز
الدولة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
أحكام ماليةأحكام مالية

اHاداHادّة  187 : : تعفـى اإلجراءات والقـرارات والسجالت
اHــتــعــلــقــة بــاالنــتــخــابــات من رســوم الــدمــغــة والــتــســجــيل

واHصاريف القضائية.

188 :  : تـــعـــفى مـن الـــتــخـــلـــيـصu أثـــنـــاء الـــفـــتــرة اHــاداHــادّة  
االنـــتـــخـــابـــيـــةu بـــطـــاقـــات الــنـــاخـــبـــY وأوراق الـــتـــصـــويت

واHناشير اHتعلقة باالنتخابات في هيئات الدولة.

اHاداHادّة  189 : : تتحمل الـدولة النفقات اخلاصة {راجعة
الــقـــوائم االنــتـــخــابـــيـــة وبــطـــاقــات الـــنــاخـــبــY والـــنــفـــقــات
الــنـــاجــمــة عن تـــنــظــيـم االنــتــخـــابــاتu بــاســـتــثــنـــاء احلــمــلــة
االنــتــخــابــيــة اHــنــصــوص عــلـى كــيــفــيــات الــتــكــفل بـــهــا في

اHادتY 193 و195 من هذا القانون العضوي.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادّة عن طـــــريق
التنظيم.

اHـــــاداHـــــادّة  190 : : يــــتـم تـــــمـــــويل احلـــــمـالت االنـــــتـــــخـــــابـــــيــــة
بواسطة موارد صادرة عن : 

uمساهمة األحزاب السياسية -
- مــسـاعــدة مـحــتــمـلــة من الـدولــةu تــقـدم عــلى أسـاس

uاإلنصاف
- مداخيل اHترشح.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادّة عن طـــــريق
التنظيم.

اHـاداHـادّة  191 : : يـحـظــر عـلى كل مــتـرشح ألي انـتــخـابـات
وطــنـــيــة أو مــحــلــيـــة أن يــتــلــقـى بــصــفــة مـــبــاشــرة أو غــيــر
uهـبـات نـقـديـة أو عـيـنـيـة أو أي مـسـاهـمـة أخرى uمـبـاشـرة
مــهـــمــا كــان شـــكــلـــهــاu مـن أي دولــة أجــنـــبــيـــة أو أي شــخص

طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.

اHــــاداHــــادّة  192 : : ال �ــــكـن أن تــــتـــــجــــاوز نــــفـــــقــــات حـــــمــــلــــة
اHــــــتـــــرشح لـالنـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــرئــــــاســـــيـــــة مـــــائـــــة مـــــلـــــيـــــون

دينار(100.000.000 دج) في الدور األول.

ويــــرفـع هــــذا اHــــبــــلـغ إلى مــــائــــة وعــــشـــــرين مــــلــــيــــون
دينار(120.000.000 دج) في الدور الثاني.

اHـاداHـادّة  193 : : لـكل اHـتـرشـحـY لالنـتخـابـات الـرئـاسـية
احلق في حــدود الــنـفــقــات احلــقـيــقــيــة في تــعـويـض جـزافي

قدره عشرة في اHائة (10 %).
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عــنـدمـا يـحــرز اHـتـرشــحـون لالنـتــخـابـات الــرئـاسـيـة
عـلى نـسبـة تـفـوق عـشـرة بـاHـائة u(% 10) وتـقل أو تـساوي
عشرين في اHائة (20 %) من األصوات اHعـبّر عنهاu يرفع
هذا التـعويض إلى عشرين في اHائة (20 %) من النفقات

اHصروفة حقيقة وضمن احلد األقصى اHرخص به.

وتـــــرفــع نــــســـــبـــــة الــــتـــــعـــــويـض إلــى ثـالثـــــيـن فـي
اHـائة (30 %) بـالـنـسبـة لـلـمـترشح الـذي حتـصل عـلى أكـثر

من عشرين في اHائة (20 %) من األصوات اHعبّر عنها.

وال يـتـم الـتـعـويض إال بـعـد إعالن اجملـلس الـدسـتـوري
النتائج.

اHــــاداHــــادّة  194 : : ال �ــــكـن أن تــــتـــجــــاوز نــــفــــقــــات احلــــمــــلـــة
االنـتـخـابـيـة لـكل قـائـمـة في االنـتخـابـات الـتـشـريـعـيـة حدا
أقـصـاه ملـيـون وخمـسـمائـة ألف ديـنار(1.500.000 دج) عن

كل مترشح.

اHــاداHــادّة  195 :  : �ـــكن قـــوائم اHــتـــرشــحـــY لالنــتـــخــابــات
الـتـشريـعـية الـتي أحـرزت عشـرين في اHـائة (20 %) عـلى
األقلu من األصـوات اHـعبّـر عـنـهاu أن حتـصل عـلى تـعويض
بــنـسـبــة خـمـســة وعـشـريـن في اHـائـة (25 %) من الـنــفـقـات
اHصروفة حـقيقة وضمـن احلد األقصى اHرخص به. و�نح
هـذا التـعـويض إلى احلـزب الـسـيـاسي الـذي أودع الـترشح

حتت رعايته.

وال يــــتم تــــعـــويض الــــنـــفــــقـــات إال بــــعـــد إعـالن اجملـــلس
الدستوري النتائج.

اHاداHاّدة  196 :  : ينبغي على كل مترشح النتخاب رئيس
اجلمهـورية أو قائـمة اHترشـحY لالنتخـابات التشـريعية
أن يقوم بـإعداد حـساب حـملة يـتضـمن مجـموع اإليرادات
اHـــتـــحـــصل عـــلـــيـــهـــا والـــنـــفـــقـــات احلــقـــيـــقـــيـــةu وذلك حـــسب

مصدرها وطبيعتها.

يسلّم هذا احلـساب اHقدم من قبل مـحاسب خبير أو
محافظ حسابات إلى اجمللس الدستوري. 

يـــنـــشـــر حـــســـاب رئـــيس اجلـــمـــهـــوريـــة اHـــنـــتـــخب في
اجلـريـدة الــرسـمـيـة لـلـجـمـهـوريــة اجلـزائـريـة الـد�ـقـراطـيـة

الشعبية.

تودع حسابات اHترشحY لدى اجمللس الدستوري.

وفـي حــالـــة رفض حـــســاب احلـــمـــلــة االنـــتــخـــابـــيــة من
طـرف اجملـلس الــدسـتــوريu ال �ـكن الــقـيـام بــالـتـعــويـضـات
اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHـادتY 193 و195 من هـذا الـقـانـون

العضوي.

الباب السابعالباب السابع
أحكام جزائيةأحكام جزائية

اHـاداHـادّة  197 : : يـعـاقب بـاحلبـس من ثالثة (3) أشـهر إلى
ثالث (3) ســـنــوات وبــغــرامــة من 4.000 دج إلى 40.000 دج
كل من سـجل نــفـسه في أكـثـر مـن قـائـمـة انـتــخـابـيـة حتت
أسـمــاء أو صـفـات مـزيـفـة أو قـامu عـنـد الـتـسـجـيلu بـإخـفـاء
حالة من حاالت فقدان األهلية التي ينص عليها القانون.

198 : : كل تــزويــر فـي تــســلــيم أو تــقــد¤ شــهــادة اHـاداHـادّة  
تـسـجــيل أو شـطب من الــقـوائم االنـتـخــابـيـة يـعــاقب عـلـيه
بـــــاحلــــــبـس من ســــــتـــــة (6) أشــــــهـــــر إلـى ثالث (3) ســــــنـــــوات

وبغرامة من 6.000 دج إلى60.000 دج.

ويعاقب على احملاولة بنفس العقوبة.

اHـاداHـادّة  199 :  : يـعـاقب بـالــعـقـوبـة اHـنـصــوص عـلـيـهـا في
اHــادّة 198 من هـــذا الــقـــانـــون الــعـــضــويu كـل من يــعـــتــرض
سـبـيل عـمـلـيـات ضبـط القـوائم االنـتـخـابـيـة أو يـتـلف هذه
الـقـوائم أو بـطـاقـات الــنـاخـبـY أو يـخـفــيـهـا أو يـحـولـهـا أو

يزورها.

وفي حــالـة ارتــكــاب هـذه اخملــالـفــة من طــرف األعـوان
اHكلفY بالعمليات االنتخابيةu تضاعف العقوبة.

اHـاداHـادّة  200 : : يـعـاقب بـاحلبـس من ثالثة (3) أشـهر إلى
uثالث( 3) ســنـوات وبــغــرامـة من 6.000 دج إلى 60.000 دج
كل مـن ســـجل أو حــــاول تـــســــجـــيـل شـــخص أو شــــطب اسم
شـخص في قائـمة انـتـخابـية بـدون وجه حقu وباسـتعـمال

تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة.

uذكورة أعالهHكما �كن احلـكم على مرتكب اجلـنحة ا
باحلرمان من �ـارسة حقوقه اHدنـية Hدة سنتY (2) على

األقلu وخمس (5) سنوات على األكثر.

اHـاداHـادّة  201 :  : يـعـاقب بـاحلبـس من ثالثة (3) أشـهر إلى
uثالث (3) ســنـوات وبــغــرامـة من 4.000 دج إلى 40.000 دج
كل من فـقد حـقه في الـتـصـويت إمـا إثر صـدور حـكم عـليه
وإمـا بــعـد إشــهـار إفالسه ولـم يـرد إلـيـه اعـتــبـارهu وصـوت

عمداu بناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه.

اHـاداHـادّة  202 : : يـعـاقب بـاحلبـس من ثالثة (3) أشـهر إلى
uثالث (3) ســنـوات وبــغــرامـة من 4.000 دج إلى 40.000 دج
كل مـن صــوت إمــا {ـــقــتــضى تـــســجــيـل مــحــصل عـــلــيه في
احلـاالت اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHـادّة 197 من هـذا الـقـانـون

العضويu وإما بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل.
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ويعاقب بنفس العقوبة : 

- كـل من اغـتـنم فــرصـة تـسـجــيل مـتـعـدد لــلـتـصـويت
uأكثر من مرة

- كل من قـام بترشـيح نفـسه في أكـثر من قـائمة أو
في أكثر من دائرة انتخابية في اقتراع واحد.

اHـاداHـادّة  203 :  : يــعـاقـب بـاحلــبس مـن خـمس (5) سـنـوات
إلى عـــــشــــر(10) ســــنـــــوات وبـــــغــــرامـــــة من 100.000 دج إلى
500.000 دج كل مـن كـــان مـــكــلـــفـــا فـي اقـــتــراع إمـــا بـــتـــلـــقي

األوراق اHــتــضــمــنــة أصــوات الــنــاخــبــY أو بــحــســابـــهـا أو
بفرزها وقام بإنقاص أو زيادة في احملضر أو في األوراق

أو بتشويهها أو تعمد تالوة اسم غير االسم اHسجل.

204 : : يـعـاقب باحلـبس من سـتة (6 ) أشـهر إلى اHاداHادّة  
uثالث (3) ســنـوات وبــغــرامـة من 4.000 دج إلى 40.000 دج
كل من دخـل قــاعــة االقـــتــراع وهــو يـــحــمل سالحـــا بــيــنــا أو
مـخـفــيـاu بـاســتـثـنــاء أعـضـاء الـقــوة الـعـمــومـيـة اHــسـخـرين

قانونا.

اHــاداHــادّة  205 :  : يــعـــاقب كل من حــصـل عــلى األصــوات أو
حـولـهــا أو حـمل نــاخـبـا أو عــدة نـاخـبــY عـلى االمــتـنـاع عن
التـصويت مستـعمال أخبـارا خاطئـة أو إشاعات افـترائية
أو مناورات احتيالية أخرىu باحلبس من ثالثة (3) أشهر
إلـى ثـالث (3) ســــــــنــــــــوات وبــــــــغـــــــرامـــــــة من 6.000 دج إلــى

60.000 دج. 

اHـاداHـادّة  206 :  : يـعــاقب بــاحلـبس من ســتـة(6) أشـهـر إلى
ســــــنـــــــتــــــY (2) وبــــــــــغـــــــــرامــــــــــة من 3.000 دج إلـى 30.000 دج
وبحرمانه من حـق االنتخاب والتـرشح Hدة سنة (1) على
األقلu وخمس (5) سنواتu عـلى األكثرu كل من عـكر صفو
أعـمـال مـكـتب تـصـويت أو أخل بـحق الـتـصـويت أو حـريـة
التـصـويت أو مـنع مـتـرشـحـا أو من �ـثـله قـانـونـا حـضور

عملية التصويت.
وإذا ارتـبط ارتكـاب األفـعـال اHـنصـوص عـلـيـها أعاله
بحمل سالحu يعـاقب مرتكبهـا باحلبس من ستة (6) أشهر
إلــى ثـالث (3) ســـــــــنــــــــوات وبـــــــغــــــــرامــــــــة من 4.000 دج إلـى

40.000 دج.

وإذا ارتــكــبت األفــعــال اHــذكــورة في الــفــقــرتــY 1 و2
أعالهu إثـــر خــطـــة مــدبـــرة في تــنـــفــيـــذهــا فـي دائــرة أو عــدة
دوائـر انـتخـابـيةu يـعـاقب مـرتكـبـها بـاحلـبس من خمس (5)
سـنـوات إلى عـشـر (10) سـنـوات وبـغـرامـة من 100.000 دج

إلى 500.000 دج.

اHـاداHـادّة  207 :  : يــعــاقب بــاحلــبس من ســنـة (1) إلى ثالث
(3) ســــنــــوات وبـــغــــرامــــة من 4.000 دج إلى 40.000 دجu كل
من امــتـنع عن وضـع حتت تـصــرف اHـمــثل اHــؤهل قـانــونـا
لـكل مــتـرشح أو قـائـمـة مــتـرشـحـuY الـقـائــمـة االنـتـخـابـيـة
الـبـلـديـة أو نـسـخــة من مـحـضـر فـرز األصـوات أو مـحـضـر
اإلحــصــاء الــبــلــدي لألصــوات أو احملــضــر الــوالئي لــتــركــيـز

النتائج.
 كـــــمــــــا �ـــــكن أن يـــــحــــــكم عـــــلـــــيـه بـــــاحلـــــرمـــــان مـن حق

االنتخاب أو الترشح Hدة ال تتجاوز خمس (5) سنوات.
ويعاقـب بنـفس العـقوبة كـل مترشـح أو �ثل قـائمة
مـترشحY يستـعمل القائمـة االنتخابيـة البلدية ألغراض

مسيئة.

اHـــــاداHـــــادّة  208 : : تـــــطـــــبـقu حـــــسـب احلـــــالـــــةu الــــــعـــــقـــــوبـــــات
اHــــنــــصــــوص عــــلـــــيــــهــــا في اHــــادتــــY 144 و148 من قـــــانــــون
الـعـقـوبـاتu عـلى كل من أهـان عـضـو مـكـتب الـتـصـويت أو
عـــدة أعـــضـــاء مـــنه أو اســــتـــعـــمل ضـــدهـم عـــنـــفـــا أو تـــســـبب
بـوسـائل التـعدي والـتهـديـد في تأخـير عـمـليـات االنتـخاب

أو حال دونها.

اHـاداHـادّة  209 :  : يــعـاقـب بـاحلــبس مـن خـمس (5) سـنـوات
إلى عـــــشــــر(10) ســــنـــــوات وبـــــغــــرامـــــة من 100.000 دج إلى
500.000 دجu كـل من قــــام بـــاخــــتـــطــــاف صـــنــــدوق االقـــتـــراع

احملتوي على األصوات اHعبر عنها والتي لم يتم فرزها.
وإذا وقع هــــذا االخـــتــــطــــاف من قــــبل مــــجــــمـــوعــــة من
األشخـاص وبعنـفu تكـون العقـوبة الـسجن مـن عشر (10)
سـنـوات إلى عـشـرين (20) سـنـة وبـغـرامة من 500.000 دج

إلى 2.500.000 دج.

اHـاداHـادّة  210 :  : يــعـاقـب بـاحلــبس مـن خـمس (5) سـنـوات
إلـى عــــشـــر (10) ســــنــــوات وبــــغــــرامــــة من 100.000 دج إلى
500.000 دجu كـل إخالل بـاالقــتـراع صــادر إمـا عن أي عــضـو

مـن أعـــضـــاء مـــكـــتـب الـــتـــصـــويت أو عـن أي عـــون مـــســـخـــر
مكلف بحراسة األوراق التي يتم فرزها.

اHــــاداHــــادّة  211 :  : يــــعـــاقـب بـــاحلــــبس مـن ســـنــــتـــY (2) إلى
عــــــــشـــــــر (10) ســــــــنــــــــوات وبـــــــغــــــــرامــــــــة من 200.000 دج إلـى
1.000.000 دجu كل مـن قـدم هــبــاتu نـقــدا أو عــيـنــاu أو وعـد

بـــتـــقـــد�ـــهـــاu وكـــذلـك كل من وعـــد بــــوظـــائف عـــمـــومـــيـــة أو
خـاصـةu أو مـزايـا أخـرى خـاصـةu قـصـد الـتـأثـيـر عـلى نـاخب
أو عـدة ناخـبـY عـنـد قـيـامـهم بـالـتـصـويتu وكل من حـصل
أو حــــاول احلــــصــــول عــــلـى أصــــواتــــهمu ســــواء مــــبــــاشــــرة أو
بـواسـطـة الـغـيـرu وكل من حـمل أو حـاول أن يـحـمل نـاخـبـا
أو عـــدة نـــاخـــبـــY عـــلى االمـــتــــنـــاع عن الـــتـــصـــويت بـــنـــفس

الوسائل.
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وتـطــبق نــفس الـعــقـوبــات عــلى كل من قــبل أو طـلب
نفس الهبات أو الوعود.

غـيـر أنه يــعـفى من هـذه الـعــقـوبـةu كل من ارتـكب أو
شـارك في األفـعــال اHـنـصــوص عـلـيـهــا في هـذه اHـادة الـذي
يــقـوم قـبل مــبـاشــرة إجـراءات اHـتــابـعـة بــإبالغ الـســلـطـات

اإلدارية أو القضائية بها.

وتــــخـــــفض الـــــعــــقـــــوبـــــة إلى الـــــنــــصف إذا � تـــــبـــــلــــيغ
السلطات اHعنية بعد مباشرة إجراءات اHتابعة.

اHـاداHـادّة ة 212 :  : يـعـاقب بـاحلـبس من سـتـة (6) أشـهـر إلى
ســــنــــة ( 1) وبــــغــــرامــــة من 50.000 دج إلى 200.000 دجu كل
مـن يــخــالف أحــكــام اHــواد 73 و94 و143 من هــذا الــقــانــون

العضوي.

اHـاداHـادّة ة 213 :  : يـعـاقب بـاحلبـس من ثالثة (3) أشـهر إلى
ســـنـــة (1) وبـــغـــرامـــة من 3.000 دج إلى 30.000 دجu كل من
حـمل نـاخـبـا أو أثـر عـلـيه أو حـاول الـتـأثـيـر عـلى تـصويـته
مـســتـعـمـال الـتـهــديـد ســواء بـتــخـويــفه بـفــقـدان مـنــصـبه أو

بتعريضه هو وعائلته أو أمالكه إلى الضرر.

وإذا كـــــانت الـــــتـــــهــــديـــــدات اHــــذكـــــورة أعـاله مــــرفـــــقــــة
بـــالــــعـــنف أو االعــــتـــداء تـــضــــاعف الـــعــــقـــوبـــةu دون اإلخالل
بالعقوبات األشد اHنصوص عليها في قانون العقوبات.

اHـــــاداHـــــادّة ة 214 :  : يـــــعـــــاقـب بــــغـــــرامـــــة من 400.000 دج إلى
800.000 دج وبـحـرمـانه من حق الــتـصـويت وحق الـتـرشح

Hـدة خمس (5) سنوات عـلى األكثرu كل من يـخالف أحكام
اHادتY 175 و176 من هذا القانون العضوي.

اHــــاداHــــادّة ة 215 : : يـــعـــاقـب بـــاحلـــبس من ســـنـــتـــY (2)  إلى
خـــــــــمـس (5) ســــــــنــــــــوات وبـــــــــغــــــــرامـــــــة من 50.000 دج إلـى
200.000 دجu كل من يخـالف األحـكام اHـنصـوص عـليـها في

اHادتY 183 و184 من هذا القانون العضوي.

اHـاداHـادّة ة 216 :  : يـعاقـب باحلـبس من خـمـسة (5) أيـام إلى
سـتـة (6) أشــهـر وبــغــرامـة من 6.000 دج إلى 60.000 دج أو
بــــإحــــدى هــــاتـــY الــــعــــقــــوبــــتـــuY كـل من يــــخــــالف األحــــكـــام
اHنصوص عليها في اHادّة 185 من هذا القانون العضوي.

اHـاداHـادّة ة 217 :  : يــعـاقـب بـاحلــبس مـن خـمس (5) سـنـوات
إلـى عــــشـــر( 10) ســــنــــوات وبــــغــــرامــــة من 100.000 دج إلى
500.000 دجu كل من يخـالف األحـكام اHـنصـوص عـليـها في

اHادّة 186 من هذا القانون العضوي.

اHـاداHـادّة  218 :  : يـعـاقب بـاحلـبس من سـنة (1) إلى خـمس
(5) سـنـوات وبــغـرامـة من 40.000 دج إلى 200.000 دجu كل
من يـخــالف األحــكــام اHـنــصــوص عــلـيــهــا في اHـادّة 191 من

هذا القانون العضوي.

219 : : يـــــــعــــــاقب بـــــــغــــــرامــــــة من 40.000 دج إلى اHـــــاداHـــــادّة  
200.000 دج وبـحـرمـانه من حق الــتـصـويت وحق الـتـرشح

Hدة ست (6) سـنوات عـلى األكثـرu كل من يخـالف األحكام
اHنصوص عليها في اHادّة 196 من هذا القانون العضوي.

اHاداHادّة  220 :  : يعـاقب باحلـبس من عشرة (10) أيام إلى
شـــهـــرين (2) وبـــغـــرامـــة من 40.000 دج إلى 200.000 دج أو
بـإحــدى هــاتـY الــعــقـوبــتــuY كل شــخص يـرفـض االمـتــثـال
لقـرار تـسـخيـره لـتـشكـيل مـكـتب الـتصـويت أو Hـشـاركته

في تنظيم استشارة انتخابية.

221 : : يــــــــعـــــــاقب بـــــــغــــــرامــــــة من 2.000 دج إلى اHـــــاداHـــــادّة  
20.000 دجu كـل مـن يــــــخـــــــالـف أحـــــــكـــــــام اHــــــادّة 12 من هــــــذا

القانون العضوي.

اHــــاداHــــادّة  222 : : ال �ــــكنu بــــأي حــــال من األحــــوالu إذا مــــا
صـدر حـكم باإلدانـة من اجلهـة الـقضـائيـة اخملتـصـةu تطـبيـقا
لــهـــذا الــقــانــون الــعــضــويu إبــطـــال عــمــلــيــة االقــتــراع الــذي
أثـبتت الـسلـطة اخملـتـصة صـحته إالّ إذا تـرتب على الـقرار
الــقـــضــائي أثـــر مــبــاشـــر عــلى نــتـــائج االنــتـــخــاب أو كــانت
العقوبـة صادرة تطبيقا ألحكام اHادّة 211 من هذا القانون

العضوي.

اHـــــاداHـــــادّة  223 : : إذا ارتـــــكـب مـــــتــــــرشـــــحــــــون اخملـــــالــــــفـــــات
اHــنــصــوص عــلــيــهــا في أحــكــام اHـواد 204 و205 و206 و207
و209 و211 من هذا القانون العضويu تضاعف العقوبة.

الباب الثامنالباب الثامن
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHــــاداHــــادّة  224 : : تــــلــــغى جــــمــــيـع األحـــكــــام اخملــــالــــفــــة لــــهـــذا
الـقانـون العـضويu ال سـيـما الـقانـون العـضوي رقم 01-12
اHؤرخ في 18 صفر عام 1433 اHوافق 12 يناير سنة 2012

واHتعلق بنظام االنتخابات.

اHاداHادّة  225 :  : ينشر هذا القانون العضوي في اجلريدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 22 ذي الـقــعـدة عـام 1437 اHـوافق
25 غشت سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة



25 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3850
28 غشت سنة  غشت سنة 2016 م م

رأي رقم  رأي رقم  03/ ر.ق.ع/م.د// ر.ق.ع/م.د/ 16 مــــؤرخ فــي  مــــؤرخ فــي 8 ذي الــقــعـــدة ذي الــقــعـــدة
يـــتـــعـــلق  uيـــتـــعـــلق u2016 ــــوافــق 11 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــةHــــوافــق  اH1437 ا عــــام عــــام 
{راقـبة مـطابـقة القـانون الـعضـوي اHتـعلق بـالهـيئة{راقـبة مـطابـقة القـانون الـعضـوي اHتـعلق بـالهـيئة

العليا اHستقلة Hراقبة االنتخاباتu للدستور.العليا اHستقلة Hراقبة االنتخاباتu للدستور.
ــــــــــــــــــــــــــــ

uإنّ اجمللس الدستوري
- بــــنــــاء عــــلى إخــــطــــار رئــــيس اجلــــمــــهـــوريــــة اجملــــلس
الـدسـتــوريu طـبـقـا ألحــكـام اHـادتـY 141 (الــفـقـرة 2) و 186
(الفقرة 2) من الدستـورu بالرسالة اHؤرخة في 23 يوليو
سنة 2016 واHسجلة بـاألمانة العامة لـلمجلس الدستوري
بـتاريخ  24 يـولـيـو سـنة 2016 حتت رقم 06 قـصـد مـراقـبة
مــطـــابــقــة الـــقــانــون الـــعــضــوي اHـــتــعــلـق بــالــهـــيــئــة الـــعــلــيــا

uللدستور uراقبة االنتخاباتH ستقلةHا
- وبنـــاء عـلــى الدسـتـــورu ال سيـمـا اHواد 136 و138
و 141 و182 و186 (الــفـقـرة 2) و189 (الــفـقـرة األولى) و191

u194و 193 و
- و{ـقـتــضى الـنـظـام اHـؤرخ في 28 جـمـادى الـثـانـيـة
عـام 1437 اHـوافق 6 أبـريل سـنة 2016  احملـدد لـقـواعـد عمل

 uاجمللس الدستوري
uقررHوبعد االستماع إلى العضو ا -

في الشـكل :في الشـكل :
- اعــتـبــارا أن الـقــانـون الــعـضــوي اHــتـعــلق بـالــهـيــئـة
uمـوضـوع اإلخـطار uـراقـبـة االنـتـخـابـاتH ـسـتـقـلـةHالـعـلـيـا ا
أودع مـشروعـه الوزيـر األول لـدى مـكـتب اجملـلس الـشـعبي
الـوطـنيu بـعــد أخـذ رأي مـجـلس الـدولــةu وفـقـا لـلـمـادة 136

 u(الفقرة 3) من الدستور
uموضوع اإلخطار uواعتبارا أن الـقانون العضـوي -
اHـعروض عـلى اجمللس الـدستـوري قصـد مراقـبة مـطابـقته
لـلــدسـتـورu كـان مــشـروعه مـوضـوع مــنـاقـشـة وفــقـا لـلـمـادة
138 مـن الــدســـتـــور من طـــرف اجملـــلس الـــشـــعــبـي الــوطـــني

ومــجــلس األمـةu وحــصل وفــقــا لـلــمـادة 141 (الــفــقـرة 2) من
الـدســتـــور عــلــى مـصــادقـــة اجملــلــس الـشــعـبــي الــوطـنــي
في جــــلــــســـتـه اHـــنــــعـــقــــدة بــــتـــاريخ  25 رمــــضــــان عـــام 1437
اHـوافق 30 يـونـيـو سـنـة u2016 ومـجـلس األمـة في جـلـسـته
اHــنــعــقــدة بـتــاريخ 14 شــوال عــام 1437 اHـوافق 19 يــولــيـو
سـنة 2016 خالل دورة الـبرHـان الـعـاديـة اHفـتـوحـة بـتاريخ
u2016 وافق 2 مارس سنةH22 جمادى األولى عام 1437 ا

- واعـــتــبــارا أن إخــطـــار رئــيس اجلــمـــهــوريــة اجملــلس
الـدســتـوري Hــراقـبـة مــطـابــقـة الـقــانـون الـعــضـوي اHــتـعـلق
بالـهـيـئـة الـعـلـيا اHـسـتـقـلـة Hـراقـبة االنـتـخـابـاتu جـاء وفـقا

ألحكام اHادة 186 (الفقرة 2) من الدستور.

في اHـوضـــوع :في اHـوضـــوع :

uأوال : أوال : فــيـــمــا يــخص تـــأشــيــرات الـــقــانــون الـــعــضــوي
موضوع اإلخطار :

1. فـــيــــمـــا يـــخـص عـــدم االســـتــــنـــاد إلى اHـــادة 174 من
الــدســتـور ضــمن تــأشــيـرات الــقــانـون الــعــضـويu مــوضـوع

اإلخطار :

- اعــتـــبــارا أن اHــادة 174 من الـــدســتـــور تــشـــيــر إلى
uالـقـضاة Yقـرار اجملـلس األعـلى للـقـضـاء في موضـوع تـعـي

uونقلهم وسير سلّمهم الوظيفي

- واعتبـارا أن نصف تشـكيلة الـهيئـة العليـا يتكوّن
من قـــضـــاة يـــقــــتـــرحـــهم اجملـــلس األعـــلـى لـــلـــقـــضـــاء لـــرئـــيس
اجلــمــهــوريــة قــصــد تـعــيــيــنــهمu ومن ثم تــعــتــبــر هــذه اHـادة
ســنـــدا دســتـــوريــا أســاســـيــا لــلـــقــانـــون الــعــضـــوي مــوضــوع
Yوعدم إدراجهـا ضمن تأشيراته يعد سهوا يتع uاإلخطار

تداركه.

2. . فـــيــــمـــا يـــخـص عـــدم االســـتــــنـــاد إلى اHـــادة 191 من
الــدســتـور ضــمن تــأشــيـرات الــقــانـون الــعــضـويu مــوضـوع

اإلخطار :

- اعـــتــــبـــارا أن اHـــادة 191 مـن الـــدســــتـــور تــــنص في
فــقــرتــهــا األولى : "إذا ارتــأى اجملــلـس الــدســتــوري أن نــصـا
تـشـريـعــيـا أو تـنـظـيـمــيـا غـيـر دسـتـوريu يــفـقـد هـذا الـنص
أثــره ابـتــداء من يـوم قــرار اجملـلس"u وفـي فـقــرتـهـا 3 : "أن
آراء اجملـلس الدسـتـوري وقراراته نـهائـيـة وملـزمة جلـميع

السلطات العمومية والسلطات اإلدارية والقضائية".

- واعــتــبـــارا أن هــذه اHــادة تــشـــكل ســنـــدا دســتــوريــا
uموضوع اإلخطار uأساسيا للقانون العضوي

- واعـــتـــبـــارا بـــالــــنـــتـــيـــجـــةu أن عـــدم إدراجـــهـــا ضـــمن
تأشيرات القـانون العضويu موضوع اإلخطارu يعد سهوا

يتعY تداركه. 

3. . فيـمـا يخص عـدم االستـناد إلى اHـادتY 204 و205
من الدستور ضمن تـأشيرات القانـون العضويu موضوع

اإلخطارu مأخوذتY معا الحتادهما في اHوضوع :

- اعـتـبارا أن اHـادتـY تـشيـران إلى اجملـلس الـوطني
uاالقتصادي واالجتماعي ودوره ومهامه

- واعــتـبــارا أن نـصف أعــضـاء الــهـيــئـة الــعـلــيـا الـذي
يــتــشـــكل من الــكــفــاءات اHــســتــقـــلــة يــقــتــرح من قــبل جلــنــة
خــــاصــــة يــــرأســــهــــا رئــــيس اجملــــلس الــــوطــــنـي االقــــتــــصـــادي


