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

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

ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزيـر األول
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات

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

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

ادّة 72 منه ا
- وبــمـــقــتــضـى الــقــانــون الــعــضــوي رقـم 16 - 11
ــوافق 25 غــشت الــــمـــؤرّخ في 22 ذي الــقـــعــدة عــام 1437 ا
ـراقــبـة ـســتــقـلــة  ــتــعـلق بــالــهـيــئـة الــعــلـيــا ا سـنـة 2016 وا

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

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

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

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

تضمن تعي أعضاء احلكومة  وا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

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

البلدية والوالئية.

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

بالداخلية.

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

الشعبية البلدية والوالئية.

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

الوالئية.

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

بالترشح. 

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

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

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

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

بــاسـتـمـارة اكـتـتـاب الـتـوقــيـعـات الـفـرديـة في صـالحبــاسـتـمـارة اكـتـتـاب الـتـوقــيـعـات الـفـرديـة في صـالح
ــــتـــــرشـــــحـــــ النــــتـــــخـــــاب أعـــــضــــاء اجملـــــالس ــــتـــــرشـــــحـــــ النــــتـــــخـــــاب أعـــــضــــاء اجملـــــالسقــــوائـم ا قــــوائـم ا

الشعبية البلدية والوالئية.الشعبية البلدية والوالئية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول

- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات
احمللية والتهيئة العمرانية

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



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 53 22 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1438 هـ هـ
13 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2017 م م

- وبــمــقـــتــضـى الـــقــانــون الــعــضــوي رقـم 16 - 10
ــوافق 25 غــشت الــــمـــؤرّخ في 22 ذي الــقـــعــدة عــام 1437 ا
سـنـة 2016 والـمـتـعــلـق بـنـظـام االنـتـخـابـات ال سـيـما

ادة 73 منه ا

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

االنتخابات

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

بالبلدية

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

تعلق بالوالية  وا

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

تضمن تعي الوزير األول وا

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

تضمن تعي أعضاء احلكومة  وا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

ـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد ـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا ا ـــــادا ا
ـادة 73 من الـقـانـون الـعـضـــوي كـيـفــيـات تـطـبــيق أحـكـام ا
ــــــــــؤرّخ فــي 22 ذي الــــــــقــــــــعــــــــدة عــــــــام 1437 رقـــم 16 - 10 ا
ــــــتـــــعـــــلـــق بـــــنـــــظــــــام ـــــوافــق 25 غــــــشـت ســـــنـــــــة 2016 وا ا

االنتخابـات.

ــادّة ة 2 :  : تــعــــــد اســتــمـــارات اكــتــتـــاب الــتــوقـــيــعــات ــادا ا
ــتــرشـحــ النــتــخــاب أعــضـاء الــفــرديــة في صــالح قــوائم ا
ـصـالح اجملـالس الـشــعـبـيـة الــبـلـديــة والـوالئـيـة مـن طـرف ا

كلفة بالداخلية . اخملتصة للوزارة ا

ــــصـــالح 3 :  :  يـــتم ســــحب االســـتــــمـــارات لـــدى ا ــادّة ة  ــادا ا
ـتـضـمن ـرســوم الـرئـاسي ا اخملـتـصـة لــلـواليـة بـعـد نـشـر ا
اسـتــدعـاء الــهـيــئـة االنــتـخــابــيـة النــتـخــاب أعـضــاء اجملـالس

الشعبية البلدية والوالئية.

ـدوّنة ادة 4 :  :  يجب أن يـصادق عـلى الـتوقـيـعات ا ادة ا ا
في اسـتـمـارات اكـتـتـاب الـتـوقـيـعـات الـفـرديـة لدى ضـابط

عمومي.

ـادة 5 :  : يــقــصــد "بـالــضــابط الــعــمــومي" في مــفــهـوم ـادة ا ا
رسوم : هذا ا

1 - رئيس اجمللس الشـعبي البلـدي وبتفويض منه
نــــوابه واألمــــ الـــــعــــام لــــلــــبــــلــــديــــة ومـــــنــــدوبــــو الــــبــــلــــديــــة

ندوبون اخلاصون وا

وثق 2 - ا

3 - احملضر القضائي.

ـادة 6 :  : يـجب عـلى الضـابط الـعـمومـي قبل الـقـيام ـادة ا ا
بإجراء التصديق التأكد من :

- احلــضــور الــشـخــصي لــلــمــوقّع مــصــحـوبــا بــوثــيــقـة
تثبت هويته

ه بــطـاقـة الــنـاخب أو ـوقّـع بـتـقــد - صـفــة الـنــاخب ا
شهادة تسجيله في القائمة االنتخابية.

كـــمـــا يــجب عـــلى الـــضــابـط الــعـــمــومـي الــتـــأكــد حتت
ـوقّع مسجل في القـائمة االنتـخابية مـسؤوليته من أن ا

عنية. للدائرة االنتخابية ا

ـــــادة 7 :  : يـــــجب أن تـــــقـــــدم اســـــتـــــمـــــارات اكـــــتـــــتـــــاب ـــــادة ا ا
التـوقـيعـات الفـردية مـرفقـة ببـطاقـة معـلومـاتيـة تتـضمن
وقّـع إلى رئـيس اللـجنـة اإلدارية االنـتخـابية بـيانـات ا
اخملـــتــصــة إقــلــيــمــيــا بــالــنــســبــة النــتــخــاب أعــضــاء اجملــالس
الـــشـــعــبـــيــة الـــبـــلــديـــة وإلى أحـــد رؤســاء الـــلــجـــان اإلداريــة
االنـتـخـابـيـة لـلبـلـديـات الـتـابـعـة لـلواليـة اخملـتـصـة إقـلـيـمـيا
بــالــنـســبــة النــتـخــاب أعــضـاء اجملــالس الــشـعــبــيـة الــوالئــيـة
وذلـك قــــبـل أربع وعـــــشــــرين (24) ســــاعــــة عــــلـى األقل من
انــــقــــضــــاء األجل اخملــــصـص إليــــداع قــــوائم الــــتــــرشــــيــــحــــات
ـادة 74 من الــقـانـون الــعـضـوي رقم ـنــصـوص عــلـيه في ا ا
ــــوافق 25 ــــؤرّخ في 22 ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1437 ا 16 - 10 ا

ذكور أعاله.  غشت سنة 2016 وا

وقّع علـوماتية لـقب ا يجب أن تتضمن الـبطاقــة ا
ـيـالد والعـنـوان ورقم التـسـجيل واسـمه وتـاريخ ومكـان ا
فـي الـقائمـة االنتـخابـية ورقم بـطاقة الـتعـريف الوطـنية

وقّع. أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية ا

ـراقـبـة الـتـوقـيـعـات والـتـأكـد يـقـوم رئـيس الـلـجــنـة 
من صــحـتـهــا ويـعـدّ مــحـضــرا بـذلك تـســلّم نـســخـة مـنه إلى

ؤهل قانونا ترشح ا ثل قائمة ا

في حــــالـــة عـــدم اســــتـــيــــفـــاء قــــائـــمـــة الــــتـــرشـح الـــعـــدد
ــؤهل ــمــثـل الـقــائــمــة ا ــكن  ــطــلــوب مـن الـتــوقــيــعــات  ا
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ــذكــور قــانـــونــا قــبل انـــقــضــاء أجل إيــداع االســـتــمــارات ا
أعاله أن يـــطــــلب كـــتــــابـــيــــا من رئـــيـس الـــلـــجــــنـــة اإلداريـــة
ـعنية منحـه أجال الستكمال عـدد التوقيعات االنـتخابية ا

الناقصة مرفقة ببطاقة معلوماتية محينة.

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

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

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

القضائية.

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

الفردية.

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

الشّعبيّة.

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

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

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

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

ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول

- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات
احمللية والتهيئة العمرانية

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

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

نتخبة ا

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

تعلق باألحزاب السياسية وا

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

و75 و79 منه

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

االنتخابات

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

تضمن تعي الوزير األول وا

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

تضمن تعي أعضاء احلكومة  وا

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

والوالئية

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

النــتـــخــاب أعــضـــاء الــمـــجــالـس الــشـــعــبـــيــة الــبـــلــديــة
والوالئية

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

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

الشعبية البلدية والوالئية.

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

باالستالم.


