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              ،،22001122        يناير سنةيناير سنة      1122      الموافقالموافق      11443333      صفر عامصفر عام        1188      مؤرخ فيمؤرخ في        0011    --    1122      رقمرقم      قانون عضويقانون عضوي
    ..  بنظام االنتخاباتبنظام االنتخابات      يتعلقيتعلق

   
    ،إن رئـيـس الجمهورية

 ) 2  الفقرة (  107و   106و   103و   102و   101و   89و   73و   71و   50و   10   ال سيما المواد   بناء على الدستور،  -
    منه،   167و   165و   163و126و   ) 2   الفقرة (  125و   123و   120و   119و   112و108و 

والمتضمن القانون    1997   مارس سنة   6   الموافق   1417   شوال عام   27   المؤرخ في   07  -  97   وبمقتضى األمر رقم  - 
 ،المعدل والمتمم   خابات،المتعلق بنظام االنت   العضوي

والمتعلق    1998   مايو سنة   30   الموافق   1419   صفر عام   4   المؤرخ في   01  -  98   رقم   وبمقتضى القانون العضوي  - 
    المعدل والمتمم،   باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،

والمتضمن قانون    1966   يونيو سنة   8   الموافق   1386   صفر عام   8   المؤرخ في   155  -  66   وبمقتضى األمر رقم  - 
    المعدل والمتمم،   ،   اإلجراءات الجزائية

والمتضمن قانون    1966   يونيو سنة   8   الموافق   1386   صفر عام   8   المؤرخ في   156  -  66   وبمقتضى األمر رقم  - 
    المعدل والمتمم،   العقوبات،

والمتضمن    1975   سبتمبر سنة   26   الموافق   1395   رمضان عام   20   المؤرخ في   58  -  75   وبمقتضى األمر رقم  - 
    المعدل والمتمم،   القانون المدني،

والمتضمن    1975   سبتمبر سنة   26   الموافق   1395   رمضان عام   20   المؤرخ في   59  -  75   وبمقتضى األمر رقم  - 
    المعدل والمتمم،   القانون التجاري،

والمتضمن قانون    1984   يونيو سنة   9   الموافق   1404   رمضان عام   9   المؤرخ في   11  -  84   وبمقتضى القانون رقم  - 
    المعدل والمتمم،   األسرة،

  والمتعلق باإلعالم،   1990   أبريل سنة   3   الموافق   1410   رمضان عام   8   المؤرخ في   07  -   90   وبمقتضى القانون رقم  - 
 ،المعّدل 

  والمتعلق بالوالية،   1990   أبريل سنة   7   الموافق   1410   رمضان عام   12   المؤرخ في   09  -  90   وبمقتضى القانون رقم  - 
 ،المتمم 

والمتضمن     1991   يناير سنة   16   الموافق   1411   جمادى الثانية عام   30   المؤرخ في   05  -  91   وبمقتضى القانون رقم  - 
    والمتمم،   المعدل   تعميم استعمال اللغة العربية،

ق بالمحاآم والمتعل   1998   مايو سنة   30   الموافق   1419   صفر عام   4   المؤرخ في   02  -     98   وبمقتضى القانون رقم  - 
 ،اإلدارية

والمتعلق بالوقاية    2006   فبراير سنة   20   الموافق   1427   محرم عام   21   المؤرخ في   01  -    06   وبمقتضى القانون رقم  - 
    المعدل والمتمم،   من الفساد ومكافحته،

والمتضمن قانون    2008   فبراير سنة   27   الموافق   1429   صفر عام   18   المؤرخ في   09  -  08   وبمقتضى القانون رقم  - 
    اإلجراءات المدنية واإلدارية،

  ،والمتعلق بالبلدية   2011   يونيو سنة   22   الموافق   1432   رجب عام   20   المؤرخ في   10  -  11   وبمقتضى القانون رقم  - 
 

    مجلس الدولة،   وبناء على رأي  - 
    عد مصادقة البرلمان،وب  - 
     المجلس الدستوري،   وبعد األخذ برأي  - 

 

  :  نصه   اآلتي   يصدر القانون العضوي
  

   . إلى تحديد القواعد المتعلقة بنظام االنتخابات   يهدف هذا القانون العضوي    :  المادة األولى
  

   . مباشر وسري   االقتراع عام،  :  2   المادة
من الدستور ووفق الشروط    101   من المادة   2   الفقرة   الحالة المنصوص عليها في   غير مباشر في   يكون   قتراعغير أن اال

  . هذا القانون العضوي   المنصوص عليها في
  

  الباب األول
  أحكام مشترآة لجميع االستشارات االنتخابية

  
  الفصل األول
  الناخب   الشروط المطلوبة في

  
يوم االقتراع وآان متمتعا    سنة آاملة  ) 18 (  عشرة   من العمر ثماني   وجزائرية بلغ   يعد ناخبا آل جزائري  :  3   المادة

   . التشريع المعمول به   إحدى حاالت فقدان األهلية المحددة في   يوجد في   ولم   بحقوقه المدنية والسياسية،
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  . من القانون المدني   36   بمفهوم المادة   بها إقامته،   قائمة الناخبين بالبلدية التي   جال فييصوت إال من آان مس   ال  :  4   الماّدة

  
    :  القائمة االنتخابية آل من   يسجل في   ال  :  5   الماّدة  
 

 ،سلك سلوآا أثناء الثورة التحريرية مضادا لمصالح الوطن  - 
 ،رهيرد اعتبا   جناية ولم   حكم عليه في  - 
  1مكرر   9و    9   يحكم فيها بالحرمــان من ممارسـة حق االنتخاب وفقــا للمواد   الجنح التي   حكم عليه بعقوبة الحبس في  - 

 ،من قانون العقوبات   14و 
 ،يرد اعتباره   أشهر إفالسه ولم  - 
 ،المحجوز والمحجور عليه  - 

بكل الوسائل القانونية فور افتتاح مرحلة مراجعة القوائم    بية المعنية وتبلغها،تطلع النيابة العامة اللجنة اإلدارية االنتخا
  ،أعاله   4و   3و   2   المطات   االنتخابية وقوائم األشخاص المذآورين في

  
  الفصل الثاني
  القوائم االنتخابية

  

  القسم األول
  القوائم االنتخابية   شروط التسجيل في

  
   . القوائم االنتخابية واجب على آل مواطن ومواطنة تتوفر فيهما الشروط المطلوبة قانونا   في التسجيل  :  6   الماّدة

  
يسبق لهم التسجيل    يجب على آل الجزائريين والجزائريات المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية والذين لم     :  7   الماّدة

   . يطلبوا تسجيلهم   قائمة انتخابية أن   في
  
   . أآثر من قائمة انتخابية واحدة   يمكن التسجيل في   ال  :  8   ماّدةال
  

يمكن آل الجزائريين والجزائريات المقيمين    من هذا القانون العضوي،   8و   4   بغض النظر عن أحكام المادتين  :  9   الماّدة
    :  تسجيلهم   يطلبوا   ية أنالخارج والمسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائر   في

 
    :  قائمة انتخابية إلحدى البلديات اآلتية   والمجالس الشعبية الوالئية في   بالنسبة النتخابات المجالس الشعبية البلدية،  - 1 

 

    بلدية مسقط رأس المعني،  - 
    بلدية آخر موطن للمعني،  - 
   . بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني  - 

 

القائمة االنتخابية    يتم التسجيل في   بالنسبة لالنتخابات الرئاسية واالستشارات االستفتائية واالنتخابات التشريعية،  - 2 
   . بلد إقامة الناخب   للممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية الموجودة في

  
الجمارك الوطنية ومصـالح    والحماية المدنية وموظفي   لوطنيواألمن ا   الشعبي   يمكن أعضاء الجيش الوطني  :  10   الماّدة

القائمة    يطلبوا تسجيلهم في   أن   أعاله،   4   المادة   الذيـن ال تتـوفر فيـهم الشـروط المحددة في   السجـون والحـرس البـلدي
   . العضويمن هذا القانون    9   المادة   االنتخابية إلحدى البلديات المنصوص عليها في

  
آل من استعاد أهليته االنتخابية إثر رد    من هذا القانون العضوي   4   القائمة االنتخابية وفقا للمادة   يسجل في     :  11   الماّدة

   . اعتباره أو رفع الحجر عنه أو بعد إجراء عفو شمله
  

الموالية   ) 3 (  يطلب خالل األشهر الثالثة   يجب عليه أن   طنه،قائمة انتخابية مو   غير الناخب المسجل في   إذا  :  12   الماّدة
   . بلدية إقامته الجديدة   لهذا التغيير شطب اسمه من هذه القائمة وتسجيله في

  
   . أحد الناخبين فإن المصالح البلدية المعنية لبلدية اإلقامة تقوم حاال بشطبه من قائمة الناخبين   إذا توفي  :  13   الماّدة
 . يتعين على بلدية مكان الوفاة إخبار بلدية إقامة المتوفى بجميع الوسائل القانونية   حالة وفاة الناخب خارج بلدية إقامته،   في

  
  القسم الثاني

  وضع القوائم االنتخابية ومراجعتها
  

   . ر من آل سنةاألخي   إن القوائم االنتخابية دائمة وتتم مراجعتها خالل الثالثي  :  14   الماّدة
  والذي   المتضمن استدعاء الهيئة االنتخابية المتعلق باقتراع ما،   يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي   آما

   . يحدد فترة افتتاحها واختتامها 
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   :  يأتي   دارية انتخابية تتكون ممنآل بلدية تحت مراقبة لجنة إ   يتم إعداد القوائم االنتخابية ومراجعتها في  :  15   الماّدة

 

    رئيسا،   المختص إقليميا،   يعينه رئيس المجلس القضائي   قاض  - 
    عضوا،   البلدي،   رئيس المجلس الشعبي  - 
 ،عضوا   األمين العام للبلدية،  - 
  . عضوين   يعينهما رئيس اللجنة،   من البلدية،  ) 2 (  ناخبان اثنان  - 

  

  . مع اللجنة بمقر البلدية بناء على استدعاء من رئيسهاتجت
  

وتوضع تحت    ينشطها الموظف المسؤول عن االنتخابات على مستوى البلدية،   توضع تحت تصرف اللجنة آتابة دائمة
  . رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة االنتخابية طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها

  . حدد قواعد سير اللجنة عن طريق التنظيمت
  

  ارية انتخابية تتكون ممنآل دائرة قنصلية تحت مراقبة لجنة إد   يتم إعداد القوائم االنتخابية ومراجعتها في  :  16   الماّدة
   : يأتي 

 
 ،رئيسا   يعينه السفير،   رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المرآز القنصلي  - 
 ،عضوين   يعينهما رئيس اللجنة،    القائمة االنتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية،   مسجالن في  ) 2 (  بان اثنانناخ  - 
  . آاتب للجنة   موظف قنصلي،  - 

  

  . تجتمع اللجنة بمقر القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها
  

  . اللجنة ينشطها آاتب   توضع تحت تصرف هذه اللجنة آتابة دائمة
طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية    توضع هذه الكتابة تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة االنتخابية،

  . المعمول بها
  . تحدد قواعد سير هذه اللجنة عن طريق التنظيم

  
وفقا ألحكام    اجعة القوائم االنتخابية وقفلها،بتعليق إشعار فتح فترة مر   البلدي   يأمر رئيس المجلس الشعبي  :  17   الماّدة
  . أعاله   14   المادة
  

  . تعنيه   االطالع على القائمة االنتخابية التي   لكل ناخب الحق في  :  18   الماّدة
  

طالع على اال   االنتخابات والمترشحين األحرار،   يحق للممثلين المعتمدين قانونا لألحزاب السياسية المشارآة في   آما
  الموالية لإلعالن الرسمي  ) 10 (  ويتم إرجاعها خالل األيام العشرة   القائمة االنتخابية البلدية والحصول على نسخة منها،

  . لنتائج االنتخابات 
  

النتخابية ضمن يقدم تظلمه إلى رئيس اللجنة اإلدارية ا   قائمة انتخابية أن   يمكن آل مواطن أغفل تسجيله في  :  19   الماّدة
   . هذا القانون العضوي   األشكال واآلجال المنصوص عليها في

  
إحدى قوائم الدائرة االنتخابية تقديم طلب مكتوب ومعلل لشطب شخص مسجل بغير    لكل مواطن مسجل في  :  20   الماّدة

   . هذا القانون العضوي   نفس الدائرة ضمن األشكال واآلجال المنصوص عليها في   حق أو تسجيل شخص مغفل في
  

من هذا القانون    20و   19   المادتين   يجب تقديم االعتراضات على التسجيل أو الشطب المذآورين في  :  21   الماّدة
   . العضويمن هذا القانون    17   المادة   في    أيام الموالية لتعليق إعالن اختتام العمليات المذآورة  ) 10 (  خالل العشرة   العضوي

  
   . حالة المراجعة االستثنائية   أيام في  ) 5 (  يخفض هذا األجل إلى خمسة

  

  التي   من هذا القانون العضوي،   15   المادة   تحال هذه االعتراضات على اللجنة اإلدارية االنتخابية المنصوص عليها في
   . أيام  ) 3 (  أجل أقصاه ثالثة   تبت فيها بقرار في 

  

أيام آاملة إلى   ) 3 (  ظرف ثالثة   قرار اللجنة اإلدارية االنتخابية في   يبلغ   أن   البلدي   جب على رئيس المجلس الشعبيي
   . بكل وسيلة قانونية   األشخاص المعنيين،

  
  . اريخ التبليغأيام آاملة ابتداء من ت  ) 5 (  ظرف خمسة   يمكن األطراف المعنية تسجيل الطعن في  :  22   الماّدة

  

  . أيام آاملة ابتداء من تاريخ االعتراض  ) 8 (  أجل ثمانية   يمكن تسجيل الطعن في   حالة عدم التبليغ،   في
ظرف    تبت بحكم في   يسجـل هـذا الطـعن بمجـرد تصريح لدى آتابة الضبط ويقدم أمام المحكمة المختصة إقليميا التي

   . أيام  ) 3 (  يرسل إلى األطراف المعنية قبل ثالثة   مصاريف اإلجراءات وبناء على إشعار عاد أيام دون  ) 5 (  أقصاه خمسة
  . شكل من أشكال الطعن   غير قابل ألي   ويكون حكم المحكمة
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   . تحفظ القائمة االنتخابية البلدية باألمانة الدائمة للجنة اإلدارية االنتخابية  :  23   الماّدة

  

  . بكتابة الضبط لدى المحكمة المختصة إقليميا وبمقر الوالية   سخ من هذه القائمة على التواليوتودع ن
  

  القسم الثالث
  بطاقة الناخب

  
وتسلم لكل ناخب مسجل    تكـون صالحة لكل االستشارات االنتخابية،   تعـد إدارة الـوالية بطـاقة النـاخب التـي  :  24   الماّدة

   . تخابيةالقائمة االن   في
  

  . تحدد آيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وإلغائها ومدة صالحيتها عن طريق التنظيم
  

  الفصل الثالث
  االقتراع

  
  القسم األول

  العمليات التحضيرية لالقتراع
  

دعى الهيئة االنتخابيـة بمرسـوم تست   هذا القانون العضوي،   مع مراعاة األحكام األخرى المنصوص عليها في  :  25   الماّدة
   . تسبق تاريخ إجراء االنتخابات   التي   ) 3 (  غضـون األشـهر الثالثة   في   رئـاسـي

  
     . يمكن أن تتشكل الدائرة االنتخابية من شطر بلدية أو من بلدية أو من عدة بلديات  :  26   الماّدة

     . وتحدد الدائرة االنتخابية عن طريق القانون
  

على مكاتب التصويت بقدر ما    الدائرة االنتخابية ويوزع الناخبون بقرار من الوالي   االقتراع في   يجري  :  27   الماّدة
   . تقتضيه الظروف المحلية ويتطلبه عدد الناخبين

  

 " مرآز التصويت "  تشكل مجموعة تسمى   نفس المكان فهي   يوجد مكتبان أو عدة مكاتب تصويت في   غير أنه عندما
   . يعين ويسخر بقرار من الوالي   وتوضع تحت مسؤولية موظف 

  

   . يتم تأسيس مرآز التصويت بمقتضى القرار المنصوص عليه أعاله
  

  بأحد مراآز التصويت في   مـن هـذا القـانون العضـوي   41   المـادة   تلحـق مكـاتب التصـويت المتـنقلة المـذآورة فـي
   . ائرة االنتخابيةالد 

  

   . مقر آل من الوالية والدائرة والبلدية ومراآز التصويت   يعلق القرار المذآور أعاله في
  

  . تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
  

يقوم مسؤول    ،   هذا القانون العضوي   مع مراعاة صالحيات رؤساء مكاتب التصويت وأعضائها المحددة في  :  28   الماّدة
    :  يأتي   مرآز التصويت بما

 

    ضمان إعالم الناخبين والتكفل بهم إداريا داخل المرآز،  - 
    سير عمليات التصويت،   مساعدة أعضاء مكاتب التصويت في  - 
الستعانة عند با   القريبة من مكان مرآز التصويت وخارج مكاتب التصويت،   الضواحي   السهر على حسن النظام في  - 

  . الحاجة بالقوة العمومية
  

   . مساء  ) 7 (  الساعة السابعة   نفس اليوم في   صباحا ويختتم في  ) 8 (  الساعة الثامنة   يبدأ االقتراع في     :  29   الماّدة
  

قرارات لتقديم ساعة بدء االقتراع يتخذ    أن   بترخيص من الوزير المكلف بالداخلية،   عند االقتضاء،   يمكن الوالي،   غير أنه
ويطلع اللجنة الوالئية لمراقبة االنتخابات    سائر أنحاء دائرة انتخابية واحدة،   بعض البلديات أو في   أو تأخير ساعة اختتامه في

   . التصويت   قصد تسهيل ممارسة الناخبين لحقهم في   بذلك،
  . متحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظي

  
  القسم الثاني

  عمليات التصويت
  

من هذا القانون    25   المادة   آما هو منصوص عليه في   يحدد بمرسوم رئاسي   يوما واحدا   يدوم االقتراع  :  30   الماّدة
   . العضوي
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  تتاح االقتراع باثنتين وسبعينيرخص لهم بقرار تقديم اف   أن   بطلب من الوالة،   يمكن الوزير المكلف بالداخلية،   غير أنه،

ألسباب مادية تتصل ببعد    اليوم نفسه،   يتعذر فيها إجراء عملية االقتراع في   البلديات التي   في   ساعة على األآثر،  ) 72 (
   . بلدية ما   في   سبب استثنائي   وتشتت السكان وألي   مكاتب التصويت،

  

لمعايير تسهيل    أعاله،   2   إطار تنفيذ أحكام الفقرة   يتم إنشاؤها في   لمتنقلة التييخضع عدد مكاتب التصويت ا   يجب أن
  . هذه األحكام فقط   تصويت الناخبين المذآورين حصريا في

  

يوم    وذلك قبل   آل بلدية معنية باألمر،   يتخذها الوالة من أجل تقديم ساعة افتتاح االقتراع وتعلق في   تنشر القرارات التي
   . أيام على األآثر  ) 5 (  االقتراع بخمسة

  

تقديم تاريخ افتتاح االقتراع    مشترك،   يمكن الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية بقرار وزاري
   . بطلب من السفراء والقناصلة   ساعة قبل اليوم المحدد لذلك،  ) 120 (  بمائة وعشرين

  

   . تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم تحدد آيفيات
  

   . وسري   التصويت شخصي  :  31   الماّدة
  

يحدد نصها ومميزاتها التقنية عن طريق    ورقة للتصويت   يوم االقتراع،   توضع تحت تصرف الناخب،  :  32   الماّدة
    . التنظيم

 
   :  يأتي   آـل مـكتب مـن مـكـاتب الـتـصويـت آـما   توضع أوراق التصويت لكل مترشح أو قائمة متـرشحـين فـي

 

 ،يعّده المجلس الدستوري   بالنسبة للمترشحين لرئاسة الجمهورية حسب ترتيب المترشحين الذي  - 
وقوائم المترشحين النتخاب المجالس الشعبية البلدية    الوطني   بالنسبة لقوائم المترشحين النتخاب المجلس الشعبي  - 

  . ئية حسب ترتيب تعده اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات عن طريق القرعة على المستوى المحليوالوال
  

  . التصويت ضمن أظرفة تقدمها اإلدارة   يجري  :  33   الماّدة
  . غير شفافة وغير مدمغة وعلى نموذج موحد   تكون هذه األظرفة

  . مكتب التصويت   راع فييوم االقت   توضع هذه األظرفة تحت تصرف الناخبين
  

مصادقا عليها من طرف رئيس اللجنة اإلدارية    مكتب التصويت المعني،   تبقى نسخة من قائمة ناخبي  :  34   الماّدة
والمتضمنة على الخصوص األسماء واأللقاب والعناوين    من هذا القانون العضوي   15   المادة   االنتخابية المنصوص عليها في

يجلس حولها أعضاء مكتب    الممنوح لكل ناخب موضوعة طيلة العمليات االنتخابية على الطاولة التي   لرقم الترتيبيوآذا ا
  . وتشكل هذه النسخة قائمة التوقيعات  . التصويت

  
    :  ويتكون من   يكون متنقال،   يكون مكتب التصويت ثابتا ويمكن أن  :  35   الماّدة

 

    رئيس،  - 
    ئب رئيس،نا  - 
    آاتب،  - 
   . مساعدين اثنين  - 

  
من بين الناخبين المقيمين    يعين أعضاء مكتب التصويت واألعضاء اإلضافيون ويسخرون بقرار من الوالي،  :  36   الماّدة

جة الرابعة باإلضافة إلى غاية الدر   إقليم الوالية باستثناء المترشحين وأوليائهم والمنتمين إلى أحزابهم أو أصهارهم إلى   في
   . األعضاء المنتخبين

  
تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت واألعضاء اإلضافيين بمقر آل من الوالية والدائرة والبلديات المعنية بعد خمسة 

وآذا المترشحين االنتخابات    األحزاب السياسية المشارآة في   وتسلم إلى ممثلي   يوما من قفل قائمة المترشحين،  ) 15 (  عشر
   . يوم االقتراع   مكاتب التصويت   وتعلق في   نفس الوقت مقابل وصل استالم،   األحرار في

  

يقدم هذا االعتراض آتابيا ويكون معلال    ويجب أن  . حالة اعتراض مقبول   يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في
   . نشر والتسليم األول لهذه القائمةالموالية لتاريخ ال  ) 5 (  خالل األيام الخمسة

  

  . أيام آاملة ابتداء من تاريخ إيداع االعتراض  ) 3 (  قرار الرفض إلى األطراف المعنية خالل ثالثة   يبلغ
  أيام آاملة ابتداء من تاريخ تبليغ  ) 3 (  يكون هذا القرار قابال للطعن أمام المحكمة اإلدارية المختصة إقليميا خالل ثالثة

   . القرار 
  

   . أيام آاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن  ) 5 (  الطعن خالل خمسة   تفصل الجهة القضائية اإلدارية المختصة في
  

   . قصد تنفيذه   القرار فور صدوره إلى األطراف المعنية وإلى الوالي   يبلغ
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  . شكل من أشكال الطعن   غير قابل ألي   يكون القرار

  
   :  نصها   أعضاء مكاتب التصويت واألعضاء اإلضافيون اليمين اآلتي   يؤدي  :  37   ّدةالما

 

  ." بكل إخالص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية االنتخابية   العظيم أن أقوم بمهامي   أقسم باهللا العلي " 
  

  . تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
  

اتخاذ آافة الترتيبات    يتعين على الوالي   فإنه   مكتب التصويت،   عضو أو أعضاء في   يوم االقتراع،   إذا تغيب،  :  38   الماّدة
بغض    لتعويضهم باألولوية من بين األعضاء األساسيين الحاضرين ومن بين األعضاء اإلضافيين حسب ترتيب القائمة،

  . ا القانون العضويمن هذ   36   النظر عن أحكام المادة
  

يخل    شخص   ويمكنه بهذه الصفة طرد أي   لرئيس مكتب التصويت سلطة األمن داخل مكتب التصويت،  :  39   الماّدة
  . يلحق بمحضر الفرز   يحرر محضر بذلك   هذه الحالة   وفي   لعمليات التصويت،   بالسير العادي

  

  . تسخير أعوان القوة العمومية لحفظ النظام العام   عند الضرورة،   يمكن رئيس مرآز التصويت،
  . تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

  
باستثناء أعوان القوة العمومية    يحمل سالحا ظاهرا أو مخفيا من دخول قاعات االقتراع،   يمنع آل شخص  :  40   الماّدة

  . أعاله   39   وفقا للمادة   المسخرين قانونا،
  

  يقبل بأي   ال   باستثناء حضور أعوان القوة العمومية المسخرين خصيصا لحفظ األمن والنظام العام أثناء سير االقتراع،
  . حضور آخر بجوار مراآز التصويت 

  
ء على مهامهم عناصر مصالح األمن بنا   في   يمكن أن تساعد أعضاء مكتب التصويت المتنقل عند الحاجة،  :  41   الماّدة

   . تسخير من الوالي
  

يتخذ    فإن رئيس مكتب التصويت   من هذا القانون العضوي،   30   عمال بالمادة   يوما واحدا،   إذا تجاوزت عمليات االقتراع
   . تكفل أمن وحصانة الصندوق والوثائق االنتخابية   جميع التدابير التي

  

باألماآن المقررة إليواء الصندوق والوثائق االنتخابية بسبب البعد أو وإذا تعذر على أعضاء مكتب التصويت االلتحاق 
  الفقرة   والحصانة المذآورة في   يمكنه تسخير أماآن مرضية تتوفر فيها شروط األمن   فإن رئيس هذا المكتب   ألسباب أخرى،

   . أعاله   2 
 

   . يزود آل مكتب تصويت بمعزل واحد أو عدة معازل  :  42   الماّدة
عن الجمهور عمليات التصويت والفرز    يلزم أال تخفي   على أنه   يجب أن تضمن المعازل سرية التصويت لكل ناخب،

   . والمراقبة
  

يتحقق قبل افتتاح االقتراع من المطابقة الدقيقة لعدد األظرفة القانونية    يجب على رئيس مكتب التصويت أن  :  43   الماّدة
   . قائمة التوقيعات   في مع عدد المسجلين

  
له فتحة واحدة فقط معدة خصيصا إلدخال الظرف    الذي   يقفل الصندوق الشفاف،   يجب قبل بدء االقتراع أن  :  44   الماّدة

   . يكون أحدهما عند الرئيس واآلخر عند المساعد األآبر سنا   مختلفين  ) 2 (  بقفلين   المتضمن ورقة التصويت،
  

ظرفا ونسخة    وثيقة رسمية لهذا الغرض،   عند دخول القاعة وبعد إثبات هويته عن طريق تقديم أي   الناخب بنفسه،يتناول 
   . يغادر القاعة   الظرف دون أن   يضع ورقته في   من ورقة أو أوراق التصويت ويتوجه مباشرة إلى المعزل حيث

  

  يأذن له الرئيس بإدخال الظرف في   وعندئذ   سوى ظرفا واحدا، يحمل   يشهد الناخب رئيس مكتب التصويت على أنه ال
   . الصندوق 

  
  يستعين بشخص   الصندوق بأن   الظرف وجعله في   يمنعه من إدخال ورقته في   يؤذن لكل ناخب مصاب بعجز  :  45   الماّدة

   . يختاره بنفسه 
  

على قائمة التوقيعات قبالة    يمحى،   بحبر ال   ة السبابة اليسرى،يثبت تصويت جميع الناخبين بوضع بصم  :  46   الماّدة
    . وذلك أمام أعضاء مكتب التصويت   اسمهم ولقبهم،

 

   . ويثبت عليها تاريخ االنتخاب   بطاقة الناخب بواسطة ختم ندي   تدمغ
  

ويجب   . القائمة االنتخابية   إذا آان مسجال فيالتصويت    ناخب ممارسة حقه في   يمكن أي   عند استحالة تقديم بطاقة الناخب،
  . عليه تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته
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   . يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيعات   بمجرد اختتام االقتراع  :  47   الماّدة

  
   . غاية انتهائه تماما   قتراع ويتواصل دون انقطاع إلىيبدأ الفرز فور اختتام اال  :  48   الماّدة

  

   . الفرز علنا ويتم بمكتب التصويت إلزاما   يجري
  

تلحق بها والمذآورة    مراآز التصويت التي   في   الفرز بصفة استثنائية بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة،   يجري   غير أنه
   . العضوي من هذا القانون   27   المادة   في

  

  . يسمح للناخبين بالطواف حولها   فوقها الفرز بشكل   يجري   ترتب الطاوالت التي
  

   . يقوم بالفرز فارزون تحت رقابة أعضاء مكتب التصويت  :  49   الماّدة
رشحين أو قوائم المت   بحضور ممثلي   هذا المكتب،   يعين أعضاء مكتب التصويت الفارزون من بين الناخبين المسجلين في

   . المترشحين
   . الفرز   يشارآوا في   يمكن جميع أعضاء مكتب التصويت أن   من الفارزين،   وعند عدم توفر العدد الكافي

  
يسلم الفارزون لرئيس مكتب التصويت أوراق عد النقاط الموقعة من    عند انتهاء عملية التالوة وعد النقاط  :  50   الماّدة
    . صحتها   صحتها أو نازع ناخبون في   يشك في   نفس الوقت أوراق التصويت التي   فيو   طرفهم،

  

تعتبر أصواتا    من هذا القانون العضوي،   52   المادة   حالة عدم وجود هذه األوراق ضمن إحدى الفئات المذآورة في   في
  . معبرا عنها

  

  أدناه،   51   المادة   صحتها المرفقـة بمحضـر الفرز المنصـوص عـليه في   باستثناء األوراق الملغاة واألوراق المتنازع في
غاية انقضاء آجال    أآياس مشمعة ومعرفة حسب مصدرها إلى   تحفظ أوراق التصويت لكل مكتب من مكاتب التصويت في 

   . لنتائج االنتخابات   الطعن واإلعالن النهائي
  

   . طريق التنظيم تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن
  

يتم    على أن   يمـحى،   محـرر ومكتـوب بحـبر ال   لنـتائج الفرز،   محـضر   آـل مكتـب تصـويت،   يوضـع فـي  :  51   الماّدة
مالحظات و/أو تحفظات الناخبين أو المترشحين أو    عند االقتضاء،   مكتب التصويت بحضور الناخبين ويتضمن،   ذلك في
   . ممثليهم

  

   :  يوقعها أعضاء مكتب التصويت وتوزع آاآلتي   نسخ  ) 3 (  ثالث   يحرر محضر الفرز في
 

 ،نسخة إلى رئيس مكتب التصويت لتعليقها داخل مكتب التصويت  - 
 ،لتحفظ على مستوى أرشيف البلدية   نسخة إلى رئيس اللجنة االنتخابية البلدية مع المالحق مقابل وصل،  - 
   . أو القنصلي   أو رئيس المرآز الدبلوماسي   إلى الوالينسخة   - 

  

  حالة وجود فارق بينهما فإنه تجب اإلشارة إلى ذلك في   وفي   يكون عدد األظرفة مساويا لعدد تأشيرات الناخبين،   يجب أن
   . محضر الفرز 

  
  . التصويت بمجرد تحريره قاعة   ويتولى تعليق محضر الفرز في   يصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة،

  

تسلم نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها لألصل فورا من قبل رئيس مكتب التصويت إلى الممثل المؤهل 
  تدمغ  . قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل استالم فور تحرير المحضر داخل مكتب التصويت وقبل مغادرته

  ." نسخة مصادق على مطابقتها لألصل "  يحمل عبارة   اتها بختم نديهذه النسخة على جميع صفح 
  

وتسلم آذلك نسخة من المحضر المذآور أعاله مع المالحق مصادقا على مطابقتها لألصل من قبل رئيس مكتب 
  . التصويت إلى رئيس اللجنة البلدية لمراقبة االنتخابات أو ممثله المؤهل قانونا مقابل وصل االستالم

   . حدد آيفيات تطبيق هذه المادة وآذا المميزات التقنية لمحضر الفرز عن طريق التنظيمت
  

   . ال تعتبر األوراق الملغاة أصواتا معبرا عنها أثناء الفرز  :  52   الماّدة
   :  وتعتبر أوراقا ملغاة

 

    الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف،  -  1
    ظرف واحد،   فيعدة أوراق   -  2
    تحمل أية عالمة أو األوراق المشوهة أو الممزقة،   الظرف أو الورقة التي  -  3
الحدود المضبوطة حسب    طريقة االقتراع هذا الشكل وفي   األوراق المشطوبة آليا أو جزئيا إال عندما تقتضي  -   4

    نون العضوي،من هذا القا   32   المادة   اإلجراءات المنصوص عليها في
    . غير النظامية   األوراق أو األظرفة   -   5
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  القسم الثالث

  التصويت بالوآالة
  

    :  يمارس حق التصويت بالوآالة بطلب منه   هذه المادة أن   إلى إحدى الفئات المبينة في   يمكن الناخب المنتمي  :  53   الماّدة
 

    منازلهم،   يعالجون في   /أو الذينالمرضى الموجودون بالمستشفيات و  -  1
    ذوو العطب الكبير أو العجزة،  -  2
يوم    يالزمون أماآن عملهم   تنقل أو الذين   يعملون خارج والية إقامتهم و/أو الذين هم في   العمال والمستخدمون الذين  -  3

    االقتراع،
 ،م األصليةيدرسون خارج واليته   الطلبة الجامعيون الذين  - 4 
 ،الخارج   المواطنون الموجودون مؤقتا في  -  5
والحماية المدنية ومستخدمو الجمارك الوطنية ومصالح السجون    واألمن الوطني   الشعبي   أفراد الجيش الوطني  -   6

  . يوم االقتراع   يالزمون أماآن عملهم   الذين   والحرس البلدي
  

االنتخابات الرئاسية والتشريعية واالستفتاءات    التصويت في   الخارج حقهم في   ون المقيمون فييمارس الناخب  :  54   الماّدة
   . بلدان إقامتهم   لدى التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في

  

يوم    ليهم أداء واجبهمإذا تعذر ع   الفقرة السابقة ممارسة حق التصويت بالوآالة بطلب منهم،   يمكن الناخبين المذآورين في
   . االقتراع لدى التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية

  

   . االنتخابات للمجالس الشعبية البلدية والوالئية   ممارسة حق التصويت بالوآالة في   فضال عن ذلك،   ويجوز لهم،
   . تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

  
   . يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية   ال تمنح الوآالة إال لوآيل واحد  :  55   الماّدة

  
محررة بعقد أمام رئيس اللجنة اإلدارية    تكون الوآاالت الصادرة عن األشخاص المقيمين بالتراب الوطني  :  56   الماّدة

   . يمن هذا القانون العضو   15   المادة   االنتخابية المنصوص عليها في
  

  بناء على طلب األشخاص الذين   أعاله لإلشهاد،   15   المادة   يتنقل أمين اللجنة اإلدارية االنتخابية المنصوص عليها في
   . يتعذر عليهم التنقل بسبب مرض أو عاهة 

  

يخص الناخبين    يماوف  . يحرر أمام مدير المستشفى   المستشفيات بعقد   تعد الوآاالت الصادرة عن األشخاص المرضى في
   . يتم هذا اإلجراء أمام قائد الوحدة   أعاله،   53   من المادة   6   البند   المذآورين في

  

   . يحرر أمام المصالح القنصلية   بعقد   تعد الوآاالت الصادرة عن األشخاص الموجودين خارج التراب الوطني
  

يحرر أمام رئيس اللجنة اإلدارية    بعقد   أعاله،   53   من المادة   3   البند   آورين فيبالنسبة للناخبين المذ   يمكن أن تعد الوآالة،
   . من التراب الوطني    أية بلدية   االنتخابية في

  
  يوما الموالية لتاريخ استدعاء هيئة الناخبين وتنتهي  ) 15 (  تحدد مدة تحرير الوآاالت خالل الخمسة عشر  :  57   الماّدة

   . أيام آاملة قبل تاريخ االقتراع  ) 3 (  ثالثة 
  

مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة اإلدارية االنتخابية أو رئيس    تسجل الوآالة على دفتر مفتوح لهذا الغرض،
   . حسب الحالة   أو قائد الوحدة أو مدير المستشفى،   المرآز القنصلي

  
   . وز الوآيل إال وآالة واحدة فقطيح   يمكن أن   ال  :  58   الماّدة

  
   . من هذا القانون العضوي   55و   44   المادتين   االقتراع وفقا للشروط المنصوص عليها في   يشارك الوآيل في  :  59   الماّدة

  

   . قائمة التوقيع قبالة اسم الموآل   يوقع الوآيل بعد إجراء عمليات التصويت في
  

من هذا القانون    51   المادة   ضمن الوثائق الملحقة بالمحضر المنصوص عليه في   غة بالختم النديتحفظ الوآالة المدمو
    . العضوي

 

   ." صوت بالوآالة "  يحمل عبارة   بطاقة الناخب الموآل بختم ندي   تدمغ
  

   . وقت قبل التصويت   أي   وآالته في   يلغي   يجوز لكل موآل أن  :  60   الماّدة
  

   . يصوت بنفسه إذا تقدم إلى مكتب التصويت قبل قيام الوآيل بما أسند إليه   يجوز أن   آما
  

   . تلغى الوآالة بقوة القانون   عند وفاة الموآل أو حرمانه من حقوقه المدنية أو السياسية،  :  61   الماّدة
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  . يشترط حضور الوآيل   وال   بات هويته،وعلى الموآل إث   تحرر الوآالة بدون مصاريف،  :  62   الماّدة

  
   . تكون صالحة ألجله   وتبين آل وآالة الدور الذي   االقتراع،   تعد وآالة واحدة لكل دور من دوري  :  63   الماّدة

  

   . آن واحد   يمكن إعداد الوآالتين في
  

   . ا للشروط واألشكال المحددة عن طريق التنظيمتحرر آل وآالة على مطبوع واحد توفره اإلدارة وفق  :  64   الماّدة
  

  الباب الثاني
 األحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية 

  ومجلس األمة   الوطني   والمجلس الشعبي
  

  الفصل األول
  األحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية

  
  القسم األول

  حكام مشترآةأ
  

  سنوات بطريقة االقتراع النسبي  ) 5 (  لمدة خمس   الوالئي   والمجلس الشعبي   البلدي   ينتخب المجلس الشعبي     :  65   الماّدة
   . على القائمة 

  

   . تسبق انقضاء المدة النيابية الجارية   التي  ) 3 (  ظرف األشهر الثالثة   االنتخابات في   تجري
  

من    96و   93و   90   المواد   حالة تطبيق التدابير المنصوص عليها في   أن العهدة النيابية الجارية تمدد تلقائيا في غير
   . الدستور

  
تحصلت عليها آل قائمة مع    توزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد األصوات التي  :  66   الماّدة

   . األقوى   يتطبيق قاعدة الباق
  

على األقل من   ) %   7 (  المائة   لم تحصل على نسبة سبعة في   القوائم التي   عند توزيع المقاعد،   الحسبان،   ال تؤخذ في
   . األصوات المعبر عنها

  
آل دائرة    في   بر عنهاالحسبان هو الناتج عن قسمة عدد األصوات المع   يؤخذ في   الذي   المعامل االنتخابي  :  67   الماّدة
   . على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة االنتخابية   انتخابية

  

  األصوات التي   عند االقتضاء،   الحسبان ضمن آل دائرة انتخابية،   تؤخذ في   تنقص من عدد األصوات المعبر عنها التي
   . من هذا القانون العضوي   66   من المادة   2   الفقرة   تحصلت عليها القوائم المنصوص عليها في 

  
حسب    من هذا القانون العضوي،   74و   66   إطار أحكام المادتين   يتم توزيع المقاعد على آل قائمة في  :  68   الماّدة

    :  الكيفيات اآلتية
 

    من هذا القانون العضوي،   67   المادة   لمبينة فيآل دائرة انتخابية وفق الشروط ا   في   يحدد المعامل االنتخابي     -  1
 ،حصلت فيها على المعامل االنتخابي   تحصل آل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي   -  2
  ،الفقرة السابقة   حسب الشروط المحددة في   حصلت على المعامل االنتخابي   بعد توزيع المقاعد على القوائم التي   -  3

  غير الفائزة بمقاعد،   حصلت عليها القوائم   واألصوات التي   حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد،   ترتب األصوات الباقية التي 
   . المقاعد حسب هذا الترتيب   وتوزع باقي   حصل عليها آل منها،   حسب أهمية عدد األصوات التي 

  

يكون معدل سن مرشحيها    حصلت عليها قائمتان أو أآثر للقائمة التي   وات التييمنح المقعد األخير عندما تتساوى األص
   . هو األصغر

  
   . القائمة حسب ترتيب المترشحين المذآورين فيها   يتم توزيع المقاعد على مرشحي   يجب أن  :  69   الماّدة

  

  . ةترتب قوائم المترشحين النتخابات المجالس الشعبية البلدية والوالئي
  

عدد    يساوي   يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والوالئية عددا من المترشحين  :  70   الماّدة
   . من عدد المقاعد المطلوب شغلها    ) %   30 (  المائة   يقل عن ثالثين في   المقاعد المطلوب شغلها وعددا من المستخلفين ال

  
  . تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا لدى الوالية تصريحا بالترشح   يعتبر إيداع القائمة التي  :  71   الماّدة

  

  . القائمة   أحد المترشحين المذآورين في   يقدم هذا التصريح الجماعي
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    :  يأتي   صراحة ما   يتضمن هذا التصريح الموقع من آل مترشح،
 
والمؤهالت العلمية لكل    والمهنة والعنوان الشخصي   وتاريخ الميالد ومكانه،   جدت والجنس،إن و   االسم واللقب والكنية،  - 

  ،القائمة   وترتيب آل واحد منهم في   ومستخلف،   مترشح أصلي
 

     تسمية الحزب أو األحزاب بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي،  - 
 

     ن األحرار،عنوان القائمة بالنسبة للمترشحي  - 
 

  . الدائرة االنتخابية المعنية بالمنافسة  - 
  

   . سيتم شرحه طوال الحملة االنتخابية   يلحق بالقائمة البرنامج الذي
  

   . يبين تاريخ وتوقيت اإليداع   يسلم للمصرح وصل
  

من هذا    71   المادة   قائمة المذآورة فييجب أن تكون ال   يقتضيها القانون،   فضال عن الشروط األخرى التي  :  72   الماّدة
   . مقبولة صراحة من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية   القانون العضوي

  

  المائة   أن تدعم بتوقيع خمسة في   ينبغي   حالة ما إذا لم تكن قائمة الترشح تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية،   في
يزيد عن    ناخبا وأال  ) 150 (  يقل هذا العدد عن مائة وخمسين   على أال   رة االنتخابية المعنية،الدائ   على األقل من ناخبي  ) %5 (

  . ناخب  ) 1000 (  ألف
  

  . هذا القانون العضوي   يوقع على أآثر من قائمة وإال تعرض للعقوبات المحددة في   ناخب أن   يمكن أي   ال
  

االسم    على   ويجب أن تحتوي  . على استمارات تقدمها اإلدارة لدى ضابط عمومييجب التصديق على التوقيعات المجمعة 
وثيقة رسمية أخــرى تثبت هويــة الموقــع وآــذا رقـم التسجيل على    واللقب والعنوان ورقـم بطاقـة التعريـف الوطنية أو أي

  . القائمة االنتخابية
  

قانونا من أجل اعتمادها إلى رئيس اللجنة اإلدارية االنتخابية المختصة  ترفع االستمارات المستوفاة الشروط المطلوبة
  . إقليميا

  
   . يوما آاملة من تاريخ االقتراع  ) 50 (  يجب تقديم التصريحات بالترشح قبل خمسين  :  73   الماّدة

  
        حالة الوفاة    داع قوائم الترشيحات ما عدا فيإضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب بعد إي   يجوز القيام بأي   ال  :  74   الماّدة

  . أو حصول مانع قانوني
  

   . يتجاوز هذا األجل الشهر السابق لتاريخ االقتراع   على أال   يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد،   هذه الحالة أو تلك،   وفي
  

   . يبقى صالحا   عات المعدةفإن اآتتاب التوقي   وإذا تعلق األمر بالترشح ضمن قائمة حرة،
  

   . تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
  

   . أآثر من دائرة انتخابية   أآثر من قائمة أو في   يكون مرشحا أو إضافيا في   شخص أن   يمكن أي   ال  :  75   الماّدة
  

ترفض الترشيحات المودعة بقوة    قانون العضوي،من هذا ال   215   المادة   فضال عن العقوبات المنصوص عليها في
    . القانون

  
ينتميان إلى أسرة واحدة سواء   ) 2 (  نفس قائمة الترشيح ألآثر من مترشحين اثنين   يمكن التسجيل في   ال  :  76   الماّدة

   . بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية
  

    . أو قائمة مترشحين بقرار معلال تعليال قانونيا واضحا ترشيح   يكون رفض أي  :  77   الماّدة
  

   . أيام آاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح  ) 10 (  هذا القرار تحت طائلة البطالن خالل عشرة   يبلغ
  

   . القرار   من تاريخ تبليغأيام   ) 3 (  يكون قرار الرفض قابال للطعن أمام المحكمة اإلدارية المختصة إقليميا خالل ثالثة
  

  . أيام من تاريخ رفع الطعن  ) 5 (  الطعن خالل خمسة   تفصل المحكمة اإلدارية المختصة إقليميا في
  

  . شكل من أشكال الطعن   غير قابل ألي   يكون حكم المحكمة
  

   . د تنفيذهقص   وفور صدوره إلى األطراف المعنية وإلى الوالي   هذا الحكم تلقائيا،   يبلغ
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  القسم الثاني

  األحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية
  
  

    :  يأتي   ما   أو الوالئي   البلدي   المترشح إلى المجلس الشعبي   يشترط في     :  78   الماّدة
 

الدائرة االنتخابية    ويكون مسجال في   نون العضويمن هذا القا   3   المادة   الشروط المنـصوص عليها في   يـسـتـوفي   أن  - 
 ،يترشح فيها   التي
    يوم االقتراع،   سنة على األقل  ) 23 (  يكون بالغا ثالثا وعشرين   أن  - 
 ،يكون ذا جنسية جزائرية   أن  - 
 ،يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها   أن  - 
 ،يرد اعتباره   ولم   من هذا القانون العضوي،   5   المادة   الجنايات والجنح المنصوص عليها في   يكون محكوما عليه في   أال  - 
   . بسبب تهديد النظام العام واإلخالل به   يكون محكوما عليه بحكم نهائي   أال  - 

 
دية الناتج عن عملية اإلحصاء العام يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية حسب تغير عدد سكان البل     :  79   الماّدة

    :  للسكان واإلسكان األخير وضمن الشروط اآلتية
 

    نسمة،   10.000   يقل عدد سكانها عن   البلديات التي   عضوا في   13  - 
    نسمة،   20.000و   10.000   يتراوح عدد سكانها بين   البلديات التي   عضوا في   15  - 
    نسمة،   50.000و   20.001   يتراوح عدد سكانها بين   البلديات التي   فيعضوا    19  - 
    نسمة،   100.000و   50.001   يتراوح عدد سكانها بين   البلديات التي   عضوا في   23  - 
    نسمة،   200.000و   100.001   يتراوح عدد سكانها بين    البلديات التي   عضوا في   33  - 
   . يفوقه   نسمة أو   200.001   عدد سكانها   يساوي   البلديات التي   عضوا في   43  - 

  
من    البلدي   ينتخب المجلس الشعبي   نتائج االنتخابات،    الموالية إلعالن  ) 15 (  غضون األيام الخمسة عشر   في  :  80   الماّدة

      . رئيسا له للعهدة االنتخابية   بين أعضائه،

  . األغلبية المطلقة للمقاعد    من القائمة الحائزة   البلدي   قدم المترشح النتخاب رئيس المجلس الشعبيي
  

 ) %   35 (  المائة   يمكن القوائم الحائزة خمسة وثالثين في   قائمة على األغلبية المطلقة للمقاعد،   حالة عدم حصول أي   فـي
  . على األقل من المقاعد تقديم مرشح 

  

  . يمكن جميع القوائم تقديم مرشح   على األقل من المقاعد،  ) %   35 (  خمسة وثالثين بالمائة    قائمة   حالة عدم حصول أي   في
  

  . تحصل على األغلبية المطلقة لألصوات   المترشح الذي   البلدي،   ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي  . يكون االنتخاب سريا
  

  .ن على المرتبة األولى والثانيةمترشح على األغلبية المطلقة لألصوات بين المترشحين الحائزي   ول أيحالة عدم حص   في
  

  . ويعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبية األصوات   ساعة الموالية،  ) 48 (  واألربعين   خالل الثماني    دور ثان   يجري 
  

  . يعلن فائزا المترشح األصغر سنا   األصوات المحصل عليها،   حالة تساوي   في
  

دائرة االختصاص    في   غير قابلين لالنتخاب خالل ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل،   يعتبر  :  81   الماّدة
    :  يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم   حيث

 

    الوالة،  - 
    رؤساء الدوائر،  - 
    العامون للواليات، الكتاب  - 
    أعضاء المجالس التنفيذية للواليات،  - 
    القضاة،  - 
    الشعبي،   أفراد الجيش الوطني  - 
    موظفو أسالك األمن،  - 
    محاسبو األموال البلدية،  - 
  . األمناء العامون للبلديات  - 
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  القسم الثالث

  الشعبية الوالئيةاألحكام الخاصة بانتخاب أعضاء المجالس 
  
  

يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية الوالئية حسب تغير عدد سكان الوالية الناتج عن عملية اإلحصاء      :  82   الماّدة
   :  للسكن والسكان األخير وضمن الشروط اآلتية   الوطني

 
    نسمة،   250.000   يقل عدد سكانها عن   الواليات التي   عضوا في   35  - 
    نسمة،   650.000و   250.001   يتراوح عدد سكانها بين   الواليات التي   عضوا في   39  - 
    نسمة،   950.000و   650.001   يتراوح عدد سكانها بين   الواليات التي   عضوا في   43  - 
    نسمة،   1.150.000و   950.001   يتراوح عدد سكانها بين   الواليات التي   عضوا في   47  - 
    نسمة،   1.250.000و   1.150.001   يتراوح عدد سكانها بين   الواليات التي   عضوا في   51  - 
   . نسمة   1.250.000   يفوق عدد سكانها   الواليات التي   عضوا في   55  - 

  

   . يجب أن تكون آل دائرة انتخابية ممثلة بعضو واحد على األقل   إال أنه
  
دائرة االختصاص    غير قابلين لالنتخاب خالل ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في   يعتبر  :  83   ماّدةال
    : يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم   حيث
 
    الوالة،  - 
    رؤساء الدوائر،  - 
    الكتاب العامون للواليات،  - 
    نفيذية للواليات،أعضاء المجالس الت  - 
    القضاة،  - 
    الشعبي،   أفراد الجيش الوطني  - 
    موظفو أسالك األمن،  - 
    محاسبو أموال الواليات،  - 
   . األمناء العامون للبلديات  - 

 
  الفصل الثاني

  الوطني   األحكام الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي
  

  . على القائمة   سنوات بطريقة االقتراع النسبي  ) 5 (  لمدة خمس   الوطني   الشعبيينتخب المجلس   :  84   الماّدة
قوائم تشتمل على عدد من المترشحين بقدر عدد المقاعد المطلوب    آل دائرة انتخابية في   يسجل المترشحون بالترتيب في

   . مترشحين إضافيين  ) 3 (  ويضاف إليهم ثالثة   شغلها،
  

   . تسبق انقضاء المدة النيابية الجارية   التي  ) 3 (  ظرف األشهر الثالثة   نتخابات فياال   تجري
  

   . حسب الحدود اإلقليمية للوالية   الوطني   تحدد الدائرة االنتخابية األساسية المعتمدة النتخاب أعضاء المجلس الشعبي
   . فقا لمعايير الكثافة السكانية واحترام التواصل الجغرافيويمكن أن تقسم الوالية إلى دائرتين انتخابيتين أو أآثر و

  يقل عدد سكانها عن ثالثمائة وخمسين ألف   بالنسبة للواليات التي  ) 4 (  يقل عدد المقاعد عن أربعة   يمكن أن   ال
    نسمة،  ) 350.000 (

  

الدوائر االنتخابية    قانون المتضمن التقسيم االنتخابييحدد ال   الخارج،   الجالية الوطنية في   بالنسبة النتخابات ممثلي
   . آل واحدة منها   القنصلية والدبلوماسية وعدد المقاعد في

  
  أعاله توزيع المقاعد حسب نسبة عدد األصوات التي   84   المادة   يترتب على طريقة االقتراع المحددة في     :  85   الماّدة

   . األقوى   طبيق قاعدة الباقيتحصل عليها آل قائمة مع ت 
  

على األقل من األصوات   ) %   5 (  المائة   لم تحصل على خمسة في   القوائم التي   عند توزيع المقاعد،   الحسبان،   ال تؤخذ في
   . المعبر عنها

  
توزيع المقاعد المطلوب    الحسبان في   ذ فييؤخ   الذي   يكون المعامل االنتخابي   بالنسبة لكل دائرة انتخابية،     :  86   الماّدة
  حصلت عليها القوائم التي   منقوصة منه عند االقتضاء األصوات التي   هو حاصل قسمة عدد األصوات المعبر عنها،   شغلها،

   . على عدد المقاعد المطلوب شغلها   أعاله،   85   من المادة   2   الفقرة   لم تصل إلى الحد المذآور في 
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حسب    من هذا القانون العضوي   86و   85و   84   إطار أحكام المواد   يتم توزيع المقاعد على آل قائمة في  :  87   الماّدة

    :  الكيفيات اآلتية
 

    وي،من هذا القانون العض   86   المادة   آل دائرة انتخابية وفق الشروط المبينة في   في   يحدد المعامل االنتخابي  -  1
    حصلت فيها على المعامل االنتخابي،   تحصل آل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي  -  2
ترتب    الفقرة السابقة،   حسب الشروط المحددة في   حصلت على المعامل االنتخابي   بعد توزيع المقاعد على القوائم التي  -  3

حسب    غير الفائزة بمقاعد،   حصلت عليها القوائم   واألصوات التي   لقوائم الفائزة بمقاعد،حصلت عليها ا   األصوات الباقية التي
   . المقاعد حسب هذا الترتيب   وتوزع باقي   حصلت عليها آل منها،   أهمية عدد األصوات التي

  

   . مترشح األآبر سنايمنح المقعد األخير لل   حصلت عليها قائمتان أو أآثر   وعندما تتساوى األصوات التي
  

   . آل قائمة   يتم توزيع المقاعد على المترشحين وفقا للترتيب الوارد في  :  88   الماّدة
  

دائرة االختصاص    غير قابلين لالنتخاب خالل ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في   يعتبر  :  89   الماّدة
    :  سوا فيها وظائفهميمارسون أو سبق لهم أن مار   حيث

 

 ،الوالة  - 
    األمناء العامون للواليات،  - 
    أعضاء المجالس التنفيذية للواليات،  - 
    القضاة،  - 
    الشعبي،   أفراد الجيش الوطني  - 
    موظفو أسالك األمن،  - 
   . محاسبو أموال الوالية  - 

  
    :  يأتي   ما   الوطني   المجلس الشعبيالمترشح إلى    يشترط في  :  90   الماّدة

 

الدائرة االنتخابية    ويكون مسجال في   من هذا القانون العضوي   3   المادة   الشـروط المنـصوص عليهـا في   يستـوفي   أن  - 
    يترشح فيها،   التي
    يوم االقتراع،   سنة على األقل  ) 25 (  يكون بالغا خمسا وعشرين   أن  - 
 ،يكون ذا جنسية جزائرية   أن  - 
 ،يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها   أن  - 
 ،يرد اعتباره   ولم   من هذا القانون العضوي،   5   المادة   الجنايات والجنح المنصوص عليها في   يكون محكوما عليه في   أال  - 
  . ديد النظام العام واإلخالل بهبسبب ته   يكون محكوما عليه بحكم نهائي   أال  - 

  
عن طريق إيداع    من هذا القانون العضوي،   84   المادة   حسب الشروط المحددة في   يتم التصريح بالترشيح،  :  91   الماّدة

يليه    ذيأو إذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح ال   يتصدر القائمة،   قائمة المترشحين لدى الوالية من طرف المترشح الذي
   . الترتيب   مباشرة في

  

   . العضوي   استمارة تسلمها اإلدارة ويملؤها ويوقعها آل مترشح وفقا لهذا القانون   تعد قائمة المترشحين في
   . من هذا القانون العضوي   191و   90   المادتين   تلحق الوثائق بالتصريح طبقا للشروط المذآورة في

   . يبين تاريخ وتوقيت اإليداع   وصليسلم للمصرح بالترشح 
  

يتم إيداع الترشيحات وفق نفس    من هذا القانون العضوي،   84   المادة   المذآورة في   الخارج،   بالنسبة للدوائر االنتخابية في
   . األشكال لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية

  
   . وإما آقائمة مترشحين أحرار   أو أآثر،   تقدم آل قائمة مترشحين إما تحت رعاية حزب سياسي  :  92   الماّدة

الدائرة    توقيع من ناخبي  ) 400 (  يدعمها على األقل أربعمائة   يجب أن   عندما تقدم القائمة الخاصة بالمترشحين األحرار،
  . مطلوب شغله يخص آل مقعد   فيما   االنتخابية المعنية،

  

ويجب أن تتضمن أسماء الموقعين   . توقع االستمارات خطيا مع وضع البصمة ويتم التصديق عليها لدى ضابط عمومي
  وثيقـة رسمية أخــرى تثبت هويتهم وآـذا رقم التسجيل في   وألقابهـم وعناوينهم وأرقـام بطاقاتهم التعريفيـة الوطنية أو أي

  . القائمة االنتخابية 
  

يعتبر التوقيع الغيا ويعرض صاحبه    حالة مخالفة ذلك   وفي  . أآثر من قائمة   يوقع ويبصم في   ناخب أن   يسمح ألي   ال
    . هذا القانون العضوي   للعقوبات المنصوص عليها في

  

  نتخابية المنصوص عليها فيالدائرة اال   تقدم االستمارات المستوفاة الشروط القانونية إلى رئيس اللجنة االنتخابية في
  . من هذا القانون العضوي   151   المادة 
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  . الفقرة السابقة بمراقبة التوقيعات والتأآد من صحتها ويعد محضرا بذلك   يقوم رئيس اللجنة المذآورة في
  . تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

  
   . يوما آاملة من تاريخ االقتراع  ) 45 (  ئم المترشحين قبل خمسة وأربعينأجل إيداع قوا   ينتهي  :  93   الماّدة

  
    :  حالة الوفاة وحسب الشروط اآلتية   أو سحبها إال في   قائمة مترشحين مودعة،   يمكن تعديل أي   ال  :  94   الماّدة

 
إليه أو حسب    ينتمي   يستخلف من الحزب الذي   ح،القائمة قبل انقضاء أجل إيداع الترش   مترشح من مترشحي   إذا توفي  - 

 ،القائمة إذا آان من المترشحين األحرار   ترتيب المترشحين في
   . يمكن استخالفه   ال   القائمة بعد انقضاء أجل إيداع الترشح،   مترشح من مترشحي   إذا توفي  - 

  
تعديل    تبقى قائمة المترشحين الباقين صالحة دون إجراء أي   ي،من هذا القانون العضو   93   بغض النظر عن أحكام المادة

تعلوها    الرتبة التي   الرتبة األدنى في   يوجدون في   ويرتب المترشحون الذين  . القائمة   على الترتيب العام للمترشحين في
    . بمن فيهم المترشحون المستخلفون   مباشرة،

 

   . أعدت إليداع القائمة األصلية صالحة   تبقى الوثائق التي   يتعلق بالقوائم الحرة،   وفيما
  

   . نفس االقتراع   أآثر من دائرة انتخابية في   أو في   أآثر من قائمة،   يترشح في   يمكن أيا آان أن   ال  :  95   الماّدة
  المادة   ام للعقوبات المنصوص عليها فييخالف هذه األحك   يتعرض آل من   فضـال عن رفض القوائم المعنية بقوة القانون،

   . من هذا القانون العضوي   215 
  

  . مترشح أو قائمة مترشحين بقرار معلل تعليال قانونيا    يكون رفض أي   يجب أن  :  96   الماّدة
   . إيداع التصريح بالترشح أيام آاملة ابتداء من تاريخ  ) 10 (  هذا القرار تحت طائلة البطالن خالل عشرة   يبلغ   يجب أن

  أيام ابتداء من تاريخ تبليغ  ) 3 (  يكون قرار الرفض قابال للطعن أمام المحكمة اإلدارية المختصة إقليميا خالل ثالثة
  . الرفض 

  

  . أيام آاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن  ) 5 (  الطعن بحكم خالل خمسة   تفصل المحكمة في
   . قصد تنفيذه   تلقائيا وفور صدوره إلى األطراف المعنية وإلى الوالي   تخذ،الحكم الم   يبلغ

  . شكل من أشكال الطعن   غير قابل ألي   يكون هذا الحكم
  

يتجاوز الشهر    أجل ال   يمكن تقديم ترشيحات جديدة في   فإنه   حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة ما،   في  :  97   الماّدة
  . يخ االقتراعالسابق لتار

  
ساعة   ) 72 (  أجل أقصاه اثنتان وسبعون   نتائج االنتخابات التشريعية ويعلنها في   يضبط المجلس الدستوري  :  98الماّدة 

الخارج ويبلغها إلى الوزير المكلف    من تاريخ استالم نتائج لجان الدوائر االنتخابية واللجان االنتخابية الوالئية والمقيمين في
    . الوطني   لداخلية وعند االقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبيبا

 
  الفصل الثالث

  الوطني   استخالف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية والمجلس الشعبي
  

  القسم األول
  استخالف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية

  
  البلدي   يستخلف عضو المجلس الشعبي   لتشريعية السارية المفعول،دون اإلخالل باألحكام الدستورية وا  :  99   الماّدة

         وفقا ألحكام القانون المتعلق بالبلدية     له،   أو بسبب حدوث مانع قانوني   أو اإلقصاء،   أو الوفاة،   بسبب االستقالة،   والوالئي 
   . حسب الحالة   أو بالوالية،

  
طبقا لألحكام    أو تقرر تجديده الكامل،   أو تم حله،   مستقيل،   أو والئي   بلدي   ن تعويض مجلس شعبيإذا تعي  :  100   الماّدة

   . يوما من تاريخ االنتخابات  ) 90 (  تسعين    يستدعى الناخبون قبل   التشريعية المعمول بها،
  

  شهرا من تاريخ التجديد العادي،  ) 12 (  عشر   ن اثنيفترة زمنية تقل ع   هذه االنتخابات في   يمكن أن تجري   غير أنه ال
   . حسب الحالة   تطبق األحكام المتعلقة بالبلدية أو الوالية،   وخالل هذه الفترة، 

  
يعاد االنتخاب موضوع الطعن ضمن نفس    حالة الفصل بإلغاء أو بعدم صحة عمليات التصويت،   في  :  101   الماّدة

قرار    يوما على األآثر من تاريخ تبليغ  ) 45 (  ظرف خمسة وأربعين   في   هذا القانون العضوي   عليها فياألشكال المنصوص 
    . الفصل من المحكمة اإلدارية المختصة إقليميا
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  القسم الثاني
  الوطني   المجلس الشعبي   استخالف عضو في

  
يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب    تشريعية السارية المفعول،دون اإلخالل باألحكام الدستورية وال  :  102   الماّدة

  الحكومة أو عضوية في   أو بسبـب قبـوله وظيـفة عضـو في   لـه أو اإلقصـاء،   أو حـدوث مانع قـانوني   الـوفاة أو االستـقـالة،
يخلفه خالل الفترة النيابية    الذي   القائمة،   بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح األخير المنتخب في   المجلس الدستوري، 

   . المتبقية
  

هذا التصريح بالشغور فورا وفقا    بشغور مقعد النائب ويبلغ   الوطني   يصرح مكتب المجلس الشعبي  :  103   الماّدة
    . هذا الميدان   اإلجراءات المنصوص عليها في   لألشكال والشروط المحددة في

 
    ابعالفصل الر  

  األحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس األمة المنتخبين
  

ويجدد نصف أعضاء مجلس األمة    سنوات،  ) 6 (  ينتخب أعضاء مجلس األمة المنتخبون لمدة ست  :  104   الماّدة
   . سنوات  ) 3 (  المنتخبين آل ثالث

  
دور واحد    ية حسب نموذج االقتراع المتعدد األسماء فيينتخب أعضاء مجلس األمة المنتخبون باألغلب  :  105   الماّدة

    :  مكونة من مجموع   من طرف هيئة انتخابية،   على مستوى الوالية،
 

    الوالئي،   أعضاء المجلس الشعبي  - 
   . أعضاء المجالس الشعبية البلدية للوالية  - 

  

  . حالة مانع قاهر   يكون التصويت إجباريا ما عدا في
   . دد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيمتح

  
  . من تاريخ االقتراع   يوما،  ) 30 (  قبل ثالثين   تستدعى الهيئة االنتخابية بمرسوم رئاسي  :  106   الماّدة

  
يترشح لعضوية مجلس    أن   تتوفر فيه الشروط القانونية،   أو والئي،   بلدي   مجلس شعبي   يمكن آل عضو في  :  107   الماّدة
  . األمة

  

محل قرار توقيف بسبب المتابعة القضائية وفقا للتشريع    أو والئي   بلدي   مجلس شعبي   يمكن عضو في   ال   غير أنه،
  . مجلس األمة   الترشح للعضوية في   المعمول به،

  
   . يوم االقتراع   سنة آاملة  ) 35 (  مسا وثالثينخ   مجلس األمة إال من بلغ   يترشح للعضوية في   ال  :  108   الماّدة

  
من استمارة التصريح تسلمها له   ) 2 (  يتم التصريح بالترشح بإيداع المترشح على مستوى الوالية نسختين     :  109   الماّدة

   . يمألها المترشح ويوقع عليها   اإلدارة ويجب أن
يوقعها المسؤول األول عن    يرفق تصريحهم بالترشح بشهادة تزآية   بالنسبة للمترشحين تحت رعاية حزب سياسي،

    . الحزب
  

    : يدون فيه   يفتح لهذا الغرض،   سجل خاص   يسجل التصريح بالترشح في     :  110   الماّدة
 

    وصفة المترشح،الكنية والعنوان    وعند االقتضاء،   االسم واللقب،  - 
    تاريخ اإليداع وساعته،  - 
    المالحظات حول تشكيل الملف،  - 

  

    . يبين تاريخ وتوقيت اإليداع   يسلم للمصرح وصل إيداع
 

   . يوما قبل تاريخ االقتراع  ) 15 (  أجل أقصاه خمسة عشر   يودع التصريح بالترشح في   يجب أن  :  111   الماّدة
  

  . حالة الوفاة   إال في   يمكن تغيير الترشح أو سحبه بعد إيداعه،   ال  :  112   الماّدة
  

  من هذا القانون   151   المادة   تفصل اللجنة االنتخابية الوالئية المشكلة بنفس الشروط المنصوص عليها في  :  113   الماّدة
  . صحة الترشيحات   في   العضوي 

  

  . هذا القانون العضوي   ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في   ل أيويمكنها أن ترفض بقرار معل
  

  . آاملين ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح  ) 2 (  يومين   مهلة   قرار الرفض إلى المترشح في   يبلغ   يجب أن
  

  . هذا القانون العضوي من   96   المادة   يكون قرار الرفض قابال للطعن وفق الشروط المحددة في
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   . االقتراع بمقر الوالية   يجري  :  114   الماّدة
  

  . يصدر قرارا بتقديم ساعة افتتاح االقتراع أو تأخيرها   أن   بعد ترخيص من الوزير المكلف بالداخلية،   يمكن الوالي،
  الوالئي   ع ويعلق بمقر الوالية وبمقر المجلس الشعبيمن أجل تقديم ساعة افتتاح االقترا   يتخذه الوالي   ينشر القرار الذي

   . أيام من تاريخ افتتاح االقتراع  ) 5 (  وذلك قبل خمسة   وبمقار المجالس الشعبية البلدية للوالية، 
  

   . يعينهم وزير العدل   آلهم قضاة   يتشكل مكتب التصويت من رئيس ونائب رئيس ومساعدين اثنين،  :  115   الماّدة
   . يعينه وزير العدل   يتوالها آاتب ضبط   يزود مكتب التصويت بأمانة

  
شكل قائمة    في   حسب الترتيب األبجدي   يتم إعداد قائمة الناخبين المكونين لهيئة الناخبين من طرف الوالي  :  116   الماّدة
   . ون إليهينتم   تتضمن أسماء الناخبين وألقابهم والمجلس الذي   التوقيع التي

  

  . تحت تصرف المترشحين والهيئة االنتخابية   أيام من تاريخ افتتاح االقتراع،  ) 4 (  أربعة    المعدة قبل   توضع قائمة التوقيع،
    . مكتب التصويت طوال مدة االقتراع   في   نسخة من قائمة التوقيع المصادق عليها من قبل الوالي،    تودع  
  

   . يحدد نصها ومميزاتها التقنية عن طريق التنظيم   توضع تحت تصرف آل ناخب أوراق التصويت التي     :  117   الماّدة
  

   . حالة مانع قاهر   عن طريق الوآالة في   يمكن الناخب بطلب منه ممارسة حقه االنتخابي  :  118   الماّدة
  . تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

  
  45و   44و   43و   42و   40و   33و   31   المواد   التصويت ضمن نفس األشكال المنصوص عليها في   يجري  :  119   الماّدة

   . من هذا القانون العضوي   162و   161و   46و 
   . تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

  
   . عمليات التصويت   الحضور في   يختاره من بين الناخبين،   أو لممثله الذي   يحق لكل مترشح،  :  120   الماّدة

   . آن واحد   مكتب التصويت في   ممثلين في  ) 5 (  حضور أآثر من خمسة   حال من األحوال،   أي   يمكن في   غير أنه ال
   . تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

  
   . يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيع   قتراعبمجرد اختتام اال  :  121   الماّدة

  
   . فرز األصوات   بعد اختتام االقتراع،   يتم فورا،  :  122   الماّدة

   . من هذا القانون العضوي   52   إلى   48   ينظم الفرز وفقا ألحكام المواد من
  

   . يمحى   نسخ مكتوب بحبر ال  ) 3 (  ثالثمحضر من    تدون نتائج الفرز في  :  123   الماّدة
   . يصرح رئيس المكتب علنا بالنتائج ويتولى تعليقها داخل مكتب التصويت بمجرد تحرير محضر الفرز

مقابل وصل    تسلم نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها لألصل إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح،
  . باالستالم

  
  . من هذا القانون العضوي   163   المادة   المحضر المذآور في   يدون هذا األخير في   حالة وقوع احتجاج،   في  :  124   الماّدة

  
خالل اثنتين    النتائج النهائية في    يعلن   الذي   إلى المجلس الدستوري   فورا،   ترسل نسخة من المحضر،  :  125   الماّدة
   . ساعة  ) 72 (  وسبعين

  
   . وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها   المترشح الحاصل على أآثر عدد من األصوات،   يعلن منتخبا فائزا،     :  126   الماّدة
   . يفوز المترشح األآبر سنا   األصوات المحصل عليها،   حالة تساوي   في

  
  ـتراع بتــقديم طــعن لـدى آتـابة ضـبط المـجلس الـدستـورييحتج عـلى نتـائج االق   يحق لـكل مـترشـح أن  :  127   الماّدة

   . إعالن النتائج   تلي   ساعة التي  ) 24 (  األربع والعشرين   في 
  

   . أيام آاملة  ) 3 (  أجل ثالثة   الطعون في   في   يبت المجلس الدستوري  :  128   الماّدة
  

يعدل محضر النتائج    االنتخاب المحتج عليه وإما أن   يلغي   إما أن   قرار معلل،يمكنه بموجب    وإذا اعتبر أن الطعن مؤسس
   . الفائز الشرعي    يعلن نهائيا   المحرر وأن

 

  أيام ابتداء من تاريخ تبليغ  ) 8 (  أجل ثمانية   ينظم انتخاب آخر في   حالة إلغاء االنتخاب من طرف المجلس الدستوري،   في  
   . إلى الوزير المكلف بالداخلية   س الدستوريقرار المجل 
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  وظيفة عضو بالحكومة،   أو التعيين في   مجلس األمة بسبب الوفاة،   حالة شغور مقعد عضو منتخب في   في  :  129   الماّدة

   . جراء انتخابات جزئية الستخالفهيتم إ   آخر،   مانع قانوني   أو أي   أو اإلقصاء،   أو االستقالة،   أو عضو بالمجلس الدستوري، 
  

   . مجلس األمة بتاريخ انتهاء عهدة العضو المستخلف   عهدة العضو الجديد في   تنتهي  :  130   الماّدة
  

التصريح    ويبلغ  . مجلس األمة من قبل مكتب المجلس   يعلن عن حالة شغور مقعد العضو المنتخب في  :  131   الماّدة
     . التشريع المعمول به   تحددها اإلجراءات المنصوص عليها في   وحسب األشكال والشروط التيبالشغور فورا 

  
  الباب الثالث

  األحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية واالستشارة االنتخابية عن طريق االستفتاء
  

  الفصل األول
  األحكام الخاصة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية

  
   . يوما السابقة النقضاء مدة رئاسة الجمهورية  ) 30 (  ظرف الثالثين   االنتخابات الرئاسية في   تجري  :  132   الماّدة

  
ظرف    في   تستدعى هيئة الناخبين بموجب مرسوم رئاسي   من الدستور،   88   دون االخالل بأحكام المادة  :  133   الماّدة
   . راعيوما قبل تاريخ االقت  ) 90 (  تسعين

  

يجب إصدار    آما  . من الدستور   88   إطار تطبيق أحكام المادة   يوما في  ) 30 (  يخفض هذا األجل إلى ثالثين   غير أنه
يوما الموالية لوثيقة التصريح بالشغور   ) 15 (  حدود الخمسة عشر   المتضمن استدعاء الهيئة االنتخابية في   المرسوم الرئاسي

   . ئاسة الجمهوريةلر   النهائي
  

دورين باألغلبية المطلقة لألصوات المعبر    انتخاب رئيس الجمهورية باالقتراع على اسم واحد في   يجري  :  134   الماّدة
   . عنها
  

   . ثان ينظم دور   الدور األول،   مترشح على األغلبية المطلقة لألصوات المعبر عنها في   يحرز أي   إذا لم  :  135   الماّدة
   . سوى المترشحين االثنين اللذين أحرزا أآبر عدد من األصوات خالل الدور األول   هذا الدور الثاني   يشارك في   ال
  

   . مقابل وصل   يتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري  :  136   الماّدة
   . ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه   يتضمن طلب الترشح اسم المعني

  

    :  يأتي   على ما   يحتوي   يرفق الطلب بملف
 

    نسخة آاملة من شهادة ميالد المعني،  -  1
    شهادة الجنسية الجزائرية األصلية للمعني،  -  2
    غير الجنسية الجزائرية،   جنسية أخرى   تصريح بالشرف بعدم إحراز المعني  -  3
    من صحيفة السوابق القضائية للمعني،   3   مستخرج رقم  -  4
    صورة شمسية حديثة للمعني،  -  5
    شهادة الجنسية الجزائرية لزوج المعني،  -  6
    مسلمة من طرف أطباء محلفين،   شهادة طبية للمعني  -  7
    بطاقة الناخب للمعني،  -  8
    طنية أو اإلعفاء منها،شهادة تثبت تأدية الخدمة الو  -  9

    من هذا القانون العضوي،   139   المادة   التوقيعات المنصوص عليها في  -  10
    بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه،   تصريح المعني   -  11
    ،1942   وليو سنةي   للمولود قبل أول   1954   ثورة أول نوفمبر سنة   شهادة تثبت المشارآة في  -  12
أعمال مناهضة لثورة أول نوفمبر    في   1942   يوليو سنة   المترشح المولود بعد أول   شهادة تثبت عدم تورط أبوي  -   13
    ،1954   سنة

   :  يأتي   يتضمن ما   يوقعه المترشح   تعهد آتابي  -  14
 

    اإلسالم والعروبة واألمازيغية ألغراض حزبية،    أبعادها الثالثة   فيعدم استعمال المكونات األساسية للهوية الوطنية   -  
 ،أبعادها الثالثة اإلسالمية والعربية واألمازيغية والعمل على ترقيتها   الحفاظ على الهوية الوطنية في  - 
    وتجسيدها،   1954   احترام مبادئ أول نوفمبر سنة  - 
    وااللتزام بها،   لمعمول بها،احترام الدستور والقوانين ا  - 
    والتنديد به،   السلطة،   والوصول و/أو البقاء في   نبذ العنف آوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي  - 
    احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق اإلنسان،  - 



  قانون االنتخاباتقانون االنتخابات ___________________________________________________________________________________________________

 18

    رفض الممارسات اإلقطاعية والجهوية والمحسوبية،  - 
    د الوحدة الوطنية،توطي  - 
    الحفاظ على السيادة الوطنية،  - 
    إطار احترام القيم الوطنية،   التمسك بالديمقراطية في  - 
    التعددية السياسية،   تبني  - 
    احترام مبدأ التداول على السلطة عن طريق االختيار الحر للشعب الجزائري،  - 
    ني،الحفاظ على سالمة التراب الوط  - 
   . احترام مبادئ الجمهورية  - 

  

   . مضمون هذا التعهد الكتابي   من هذا القانون العضوي   191   المادة   يعكس برنامج المترشح المنصوص عليه في   يجب أن
  

شر المرسوم يوما على األآثر الموالية لن  ) 45 (  ظرف الخمسة واألربعين   يقدم التصريح بالترشح في  :  137   الماّدة
   . المتضمن استدعاء الهيئة االنتخابية   الرئاسي

من هذا القانون    133   إطار تطبيق أحكام الفقرة األخيرة من المادة   أيام في  ) 8 (  يتم تخفيض هذا األجل إلى ثمانية
  . العضوي

  
أجل أقصاه    رئيس الجمهورية بقرار فيصـحة التـرشيحات لمنصب    فـي   يفصـل المجـلس الدسـتوري  :  138   الماّدة
  . أيام آاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح  ) 10 (  عشرة
  . تلقائيا وفور صدوره   إلى المعني   قرار المجلس الدستوري   يبلغ

  
يجب على    ن العضوي،وآذا أحكام هذا القانو   من الدستور،   73   المادة   فضال عن الشروط المحددة في  :  139   الماّدة
    :  يقدم   المترشح أن

 

  وموزعة عبر   مجالس بلدية أو والئية أو برلمانية على األقل،   ألعضاء منتخبين في   توقيع فردي   600   إما قائمة تتضمن  - 
    والية على األقل،   25 

والية على    25   ويجب أن تجمع عبر   القائمة،   لين فيعلى األقل لناخبين مسج   توقيع فردي   60.000   وإما قائمة تتضمن  - 
   . توقيع   1500   آل والية من الواليات المقصودة عن   يقل العدد األدنى من التوقيعات المطلوبة في   أال   وينبغي  . األقل

  

المجلس    بوعات لدىوتودع هذه المط   مصادق عليه لدى ضابط عمومي،   مطبوع فردي   وتدون هذه التوقيعات في
   . من هذا القانون العضوي   136   يودع فيه ملف الترشح موضوع المادة   نفس الوقت الذي   في   الدستوري

  

   . تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
  

   . ترشح واحد فقطيمنح توقيعه إال لم   قائمة انتخابية أن   ناخب مسجل في   يحق ألي   ال  :  140   الماّدة
  المادة   يمنحه الناخب ألآثر من مترشح الغيا ويعرض صاحب التوقيعات للعقوبات المنصوص عليها في   يعتبر آل توقيع

   . من هذا القانون العضوي   225 
ن نوعها يمنع استعمال أماآن العبادة والمؤسسات واإلدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما آا

  . لغرض جمع توقيعات الناخبين
  

  . يعتد بانسحاب المترشح بعد إيداع الترشيحات   يقبل وال   ال  :  141   الماّدة
يتجاوز هذا األجل الشهر السابق    يمكن أن   وال   يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد،   حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني،   في

   . من الدستور   88   المادة   الحالة المذآورة في   يوما في  ) 15 ( مسة عشرلتاريخ االقتراع أو الخ
  

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية    بعد نشر قائمة المترشحين في   له،   حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع قانوني   وفي
   . يوما  ) 15 (  عشر يتم تأجيل تاريخ االقتراع لمدة أقصاها خمسة   الديمقراطية الشعبية،

  
المدعوين للمشارآة   ) 2 (  بنتائج الدور األول ويعين عند االقتضاء المترشحين   يصرح المجلس الدستوري  :  142   الماّدة

   . الدور الثاني   في
  

نتائج الدور    لس الدستوريبعد إعالن المج  ) 15 (  لالقتراع باليوم الخامس عشر   يحدد تاريخ الدور الثاني  :  143   الماّدة
   . يوما  ) 30 (  ثالثين   على أال تتعدى المدة القصوى بين الدورين األول والثاني   األول،

  

   . من الدستور   88   المادة   الحالة المنصوص عليها في   أيام في  ) 8 (  يمكن تخفيض هذا األجل إلى ثمانية
غاية نهايتها دون االعتداد    تستمر العملية االنتخابية الى   االثنين للدور الثاني،من المترشحين    حالة انسحاب أي   في

   . بانسحاب المترشح
  

ضرورة القيام    يعلن المجلس الدستوري   من المترشحين االثنين للدور الثاني،   ألي   حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني   في
آجال تنظيم االنتخابات الجديدة لمدة أقصاها    يمدد المجلس الدستوري   هذه الحالة   وفي   من جديد بمجموع العمليات االنتخابية،

   . يوما  ) 60 (  ستون
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نسخ أصلية   ) 3 (  ثالث   محضر محرر في   تسجل نتائج انتخاب رئيس الجمهورية بكل مكتب تصويت في     :  144   الماّدة

   . على استمارات خاصة
  

أيام اعتبارا من   ) 10 (  مدة أقصاها عشرة   النتائج النهائية لالنتخابات الرئاسية في   يعلن المجلس الدستوري  :  145   الماّدة
   . من هذا القانون العضوي   159و   151   المادتين   تاريخ تسلمه محاضر اللجان االنتخابية المنصوص عليها في

  
  الفصل الثاني
  يق االستفتاءاالستشارة االنتخابية عن طر

  
   . يوما من تاريخ االستفتاء  ) 45 (  قبل خمسة وأربعين   يستدعى الناخبون بموجب مرسوم رئاسي  :  146   الماّدة

   . الفقرة السابقة   يرفق النص المقترح لالستفتاء بالمرسوم المنصوص عليه في
  

عتان على ورق بلونين مختلفين تحمل إحداهما توضع تحت تصرف آل ناخب ورقتان للتصويت مطبو  :  147   الماّدة
   ." ال "  واألخرى آلمة  " نعم "  آلمة
  

    :  يأتي   الـسـؤال المـقـرر طرحـه عـلى الـنـاخبيـن آما   يصـاغ
 

   ." المطروح عليكم؟  ...  على   هل أنتم موافقون، " 
  

  . تحدد المميزات التقنية ألوراق التصويت عن طريق التنظيم
  

 . من هذا القانون العضوي   167و   157   المادتين   تخضع عمليات التصويت والنزاعات للشروط المحددة في  :  148   الماّدة
أيام ابتداء من تاريخ استالم محاضر اللجان   ) 10 (  خالل أجل أقصاه العشرة   نتائج االستفتاء في   يعلن المجلس الدستوري 

   . من هذا القانون العضوي   159و   151   المادتين   ها فياالنتخابية المنصوص علي
  

  الباب الرابع
  األحكام الخاصة باللجان االنتخابية

  
  الفصل األول

  اللجنة االنتخابية البلدية
  

  القسم األول
  تشكيل اللجنة

  
من بين    يعينهم الوالي   عدين اثنين،ومسا   ونائب رئيس،   تتألف اللجنة االنتخابية البلدية من قاض رئيسا،  :  149   الماّدة
   . غاية الدرجة الرابعة   ماعدا المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم وأصهارهم إلى   البلدية،   ناخبي

  . يعلق القرار المتضمن تعيين أعضاء اللجان االنتخابية البلدية فورا بمقر الوالية والبلديات المعنية
  

  القسم الثاني
  ر اللجنة االنتخابية البلديةدو

  
معلوم بإحصاء النتائج    وعند االقتضاء بمقر رسمي   تقوم اللجنة االنتخابية البلدية المجتمعة بمقر البلدية،  :  150   الماّدة

بحضور    نسخ،   ) 3 (  ثالث   في   محضر رسمي   وتسجيلها في   آل مكاتب التصويت على مستوى البلدية،   المحصل عليها في
   . الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين

  . آل مكتب تصويت والمستندات الملحقة بها   حال من األحوال تغيير النتائج المسجلة في   يمكن بأي   ال
  

  . نتخابية البلديةهو وثيقة تتضمن جميع األصوات من قبل جميع أعضاء اللجنة اال   لألصوات الذي   يوقع المحضر البلدي
  

   :  يأتي   الفقرة األولى أعاله آما   المذآورة في  ) 3 (  تتوزع النسخ األصلية الثالث
 

 ،من هذا القانون العضوي   151   المادة   نسخة ترسل فورا إلى رئيس اللجنة االنتخابية الوالئية المنصوص عليها في  - 
جرت بها عملية اإلحصاء العام لألصوات وتحفظ بعد ذلك    ية البلدية بمقر البلدية التييعلقها رئيس اللجنة االنتخاب   نسخة  - 
 ،أرشيف البلدية   في
  . الوالية   أرشيف   لتحفظ في   نسخة ترسل إلى الوالي  - 

  

وتقوم على هذا    وات،لألص   تتولى اللجنة االنتخابية البلدية اإلحصاء البلدي   وبالنسبة النتخاب المجالس الشعبية البلدية،
  . من هذا القانون العضوي   69و   68و   67و   66   طبقا ألحكام المواد   بتوزيع المقاعد،   األساس،
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تسلم نسخة مصادقا على مطابقتها لألصل من محضر اللجنة االنتخابية البلدية فورا وبمقر اللجنة من قبل رئيسها إلى 

هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم    وتدمغ  . شح أو قائمة مترشحين مقابل وصل باالستالمالممثل المؤهل قانونا لكل متر
   ." نسخة مصادق على مطابقتها لألصل "  يحمل عبارة   ندي
  

إلى رئيس اللجنة البلدية لمراقبة    وتسلم آذلك نسخة مصادق على مطابقتها لألصل من المحضر المذآور أعاله،
  . االنتخابات
   . لألصوات عن طريق التنظيم   دد المواصفات التقنية لمحضر اإلحصاء البلديتح

  
  الفصل الثاني

  اللجنة االنتخابية الوالئية
  

  القسم األول
  تشكيل اللجنة

  
   . لعدليعينهم وزير ا   قضاة من بينهم رئيس برتبة مستشار،  ) 3 (  تتشكل اللجنة االنتخابية الوالئية من ثالثة  :  151   الماّدة

   . تجتمع اللجنة الوالئية بمقر المجلس القضائي
  

تنشأ على مستوى آل دائرة انتخابية لجنة انتخابية    حالة تقسيم الوالية إلى دائرتين انتخابيتين أو أآثر،   في  :  152   الماّدة
  . أعاله   151   المادة   بنفس الشروط المنصوص عليها في

   . من هذا القانون العضوي   153   المادة   تلك المحددة في   صالحيات هذه اللجنة هي
  

  القسم الثاني
  دور اللجنة االنتخابية الوالئية

  
سجلتها وأرسلتها اللجان االنتخابية    تعاين وترآز وتجمع اللجنة االنتخابية الوالئية النتائج النهائية التي  :  153   الماّدة
  . البلدية

من هذا    69و   68و   67و   66   طبقا ألحكام المواد   تقوم بتوزيع المقاعد،   لمجالس الشعبية الوالئية،وبالنسبة النتخاب ا
  . القانون العضوي

  
  . قابلة للطعن أمام الجهة القضائية اإلدارية المختصة   تعتبر أعمال اللجنة وقراراتها إدارية وهي  :  154   الماّدة

  
أشغال اللجنة االنتخابية الوالئية خالل    يجب أن تنتهي   لنسبة النتخاب المجالس الشعبية البلدية والوالئية،با     :  155   الماّدة
من هذا    165   وتعلن هذه اللجنة النتائج وفق المادة  . ابتداء من ساعة اختتام االقتراع   ساعة على األآثر،  ) 48 (  وأربعين   ثماني

   . القانون العضوي
  
أشغال اللجنة االنتخابية الوالئية أو    يجب أن تنتهي   الوطني،   بالنسبة النتخاب أعضاء المجلس الشعبي  :  156   اّدةالم

  وتودع محاضرها فورا في  . ساعة الموالية الختتام االقتراع على األآثر  ) 72 (  الدائرة االنتخابية خالل االثنتين والسبعين
  . المجلس الدستوري    طظرف مختوم لدى أمانة ضب 

  
  تكلف اللجنة االنتخابية الوالئية بجمع نتائج البلديات التابعة للوالية،   بالنسبة النتخاب رئيس الجمهورية،  :  157   الماّدة

  . والقيام باإلحصاء العام لألصوات ومعاينة النتائج النتخاب رئيس الجمهورية 
  

وتودع   . ساعة الموالية الختتام االقتراع على األآثر  ) 72 (  الثنتين والسبعينأشغال اللجنة خالل ا   يجب أن تنتهي
  . ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري   محاضرها فورا في

  
إلى الممثل المؤهل    تسلم نسخة مصادق على مطابقتها لألصل من محضر اللجنة االنتخابية الوالئية فورا وبمقر اللجنة،

نسخة مصادق  "  يحمل عبارة   هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي   وتدمغ  . باالستالم    كل مترشح مقابل وصلقانونا ل
   ." على مطابقتها لألصل

  

إلى رئيس اللجنة الوالئية لمراقبة    وتسلم آذلك نسخة مصادق على مطابقتها لألصل من المحضر المذآور أعاله،
  . االنتخابات

  
  ثالثالقسم ال

  اللجنة االنتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية
  

إلحصاء النتائج    يحدد عددها وتشكيلتها عن طريق التنظيم،   تنشأ لجان انتخابية دبلوماسية أو قنصلية  :  158   الماّدة
   . الدوائر االنتخابية الدبلوماسية والقنصلية   مجموع مكاتب التصويت في   المحصل عليها في
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  القسم الرابع

  الخارج   اللجنة االنتخابية للمقيمين في
  

  أعاله،   151   المادة   الخارج مكونة بنفس الشروط المنصوص عليها في   تنشأ لجنة انتخابية للمقيمين في     :  159   الماّدة
  . ليةقصد جمع النتائج النهائية المسجلة من قبل جميع لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنص 

يتم تعيينهما بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف   ) 2 (  يستعين أعضاء هذه اللجنة بموظفين اثنين
  . بالشؤون الخارجية

  
   . الخارج بمجلس قضاء الجزائر   تجتمع اللجنة االنتخابية للمقيمين في

 
  ساعـة المـوالية لالقتراع على األآثر وتدون في  ) 72 (  الثنتــين والسبـعينأشــغال اللجـنـة خــالل ا   يجـــب أن تنـتهي  

 .ضبط المجلس الدستوري    ظرف مختوم لدى أمانة   و تودع محاضرها فورا في  . نسخ  ) 3 (   محاضر من ثالث 
  

النتخابية أو لدى اللجنة االنتخابية تحفظ نسخة من محضر تجميع النتائج لدى اللجنة االنتخابية الوالئية أو لجنة الدائرة ا
 .حسب الحالة   الخارج،   للمقيمين في

   . ترسل نسخة من نفس المحضر إلى الوزير المكلف بالداخلية
  

وبمقر اللجنة إلى    الخارج فورا،   تسلم نسخة مصادق على مطابقتها لألصل من محضر اللجنة االنتخابية للمقيمين في
هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم    وتدمغ  . لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل باالستالمالممثل المؤهل قانونا 

   ." نسخة مصادق على مطابقتها لألصل "  يحمل عبارة   ندي
  

   . ترسل نسخة مصادق على مطابقتها لألصل من المحضر المذآور فورا إلى رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات
  

  اب الخامسالب
  األحكام المتعلقة بمراقبة عمليات التصويت والمنازعات االنتخابية

  
  الفصل األول

  األعوان المكلفين بالعمليات االنتخابية وحيادهم    مسؤولية
  

ء يلتزم أعوانها التزاما صارما بالحياد إزا   االستشارات االنتخابية تحت مسؤولية اإلدارة التي   تجري  :  160   الماّدة
  . األحزاب السياسية والمترشحين

ال سيما تلك    ظل االحترام الصارم ألحكام هذا الـقانون الـعضوي   يجب أن تتم دراسة ملفات الترشح لالنتخابات في
   . المتعلقة بالوثائق المكونة للملفات والمطلوبة قانونا واحترام األحكام المتعلقة بحاالت عدم القابلية لالنتخاب

  

يمتنع عن آل سلوك أو موقف أو عمل من شأنه اإلساءة إلى نزاهة    ى آل عون مكلف بالعمليات االنتخابية أنيجب عل
   . االقتراع ومصداقيته

  . أو مترشح أو قائمة مترشحين   يمنع استعمال أمالك أو وسائل اإلدارة أو األمالك العمومية لفائدة حزب سياسي
  

  الفصل الثاني
  بمراقبة العمليات االنتخابيةاألحكام المتعلقة 

  
وفقا ألحكام هذا القانون    يكون أعضاء مكتب التصويت مسؤولين عن جميع العمليات المسندة إليهم،  :  161   الماّدة
  . العضوي

  
   :  حدود   وذلك في   يمثلهم،   حضور عمليات التصويت والفرز أو تعيين من   بمبادرة منهم،   يمكن المترشحين،

 

    آل مرآز تصويت،   ممثل واحد في  -    
   . آل مكتب تصويت   ممثل واحد في  - 

  

  . آن واحد   مكتب التصويت في   ممثلين في  ) 5 (  حضور أآثر من خمسة   حال من األحوال،   أي   يمكن في   ال
  

يتم تعيين الممثلين بالتوافق بين    حين،مترشحين أو قوائم مترش  ) 5 (  حالة وجود أآثر من خمسة   في  :  162   الماّدة
  . إطار المشاورات المخصصة لهذا الغرض   أو إن تعذر ذلك عن طريق القرعة في   المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا،

  

  يمكن أن   الو   يشمل مجموع مكاتب التصويت،   يضـمن هـذا التعـيين تمـثـيال للمتـرشـحـين أو قـوائم المتـرشحين   يجـب أن
يكون لمترشح أو قائمة    مكتب تصويت وأن ال   ممثلين في  ) 5 (  حال من األحوال تعيين أآثر من خمسة   يترتب عليه بأي 

   . مكتب التصويت   مترشحين أآثر من ممثل واحد في
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ين الخمسة المؤهلين قانونا وفقا لهذه المادة الممثل   ومن بين،   يتم تعيين الممثلين من،   وبالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة،

  . لحضور عمليات التصويت والفرز بصفة مالحظين
  

يراقب جميع عمليات    أن   نطاق دائرته االنتخابية،   في   يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا،     :  163   الماّدة
المحضر آل    يسجل في   وأن   بها هذه العمليات،   تجري   لقاعات التيجميع ا   وتعداد األصوات في   وفرز األوراق،   التصويت،

   . المالحظات أو المنازعات المتعلقة بسير العمليات
  

  طبقا ألحكام المواد   يؤهلهم،   الوالية قائمة األشخاص الذين   يودع آل مترشح لدى المصالح المختصة في  :  164   الماّدة
   . يوما الكاملة قبل تاريخ االقتراع  ) 20 (  خالل العشرين   أعاله،   163و   162و   161 

  

يمكن آل سلطة مختصة أن تطلبها وال    والتي   يجب أن تتضمن هذه القائمة آل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل،
   . وجهت له نسخ من القوائم المودعة   سيما أعضاء مكتب التصويت ومسؤول مرآز التصويت الذي

  

غياب    حالة   يوم االقتراع وبنفس الشروط للتعويض في   أيام قبل  ) 10 (  أجل عشرة   يمكن تقديم قائمة إضافية في   آما
  . مكتب أو مراآز التصويت   المراقبين في

  
  الفصل الثالث

  األحكام المتعلقة بالمنازعات االنتخابية
  

االعتراض على صحة    لكل ناخب الحق في   مجالس الشعبية البلدية والوالئية،بالنسبة النتخاب أعضاء ال  :  165   الماّدة
  . صوت به   مكتب التصويت الذي   عمليات التصويت بإيداع احتجاجه في

  

  . عبر فيه الناخب عن صوته ويرسل إلى اللجنة االنتخابية الوالئية   محضر مكتب التصويت الذي   يدون هذا االحتجاج في
أيام ابتداء من   ) 10 (  أجل أقصاه عشرة   االحتجاجات المقدمة لها وتصدر قراراتها في   نة االنتخابية الوالئية فيتبت اللج

  . تاريخ استالمها االحتجاج
  

   . يمكن أن تكون قرارات اللجنة محل طعن أمام المحكمة اإلدارية المختصة إقليميا
  

االعتراض على    الحق في   هذه االنتخابات،   مشارك في   لتشريعية أو حزب سياسيلكل مترشح لالنتخابات ا  :  166   الماّدة
  خالل الثماني   يودعها لدى آتابة ضبط المجلس الدستوري   شكل عريضة عادية   صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في

   . ساعة الموالية إلعالن النتائج  ) 48 (  واألربعين 
  

أيام ابتداء من   ) 4 (  اعترض على انتخابه ليقدم مالحظات آتابية خالل أجل أربعة   النائب الذي   يشعر المجلس الدستوري
   . تاريخ التبليغ

  

يستند إلى أساس    وإذا تبين أن الطعن  . أيام  ) 3 (  الطعن خالل ثالثة   بعد انقضاء هذا األجل في   يفصل المجلس الدستوري
ارا معلال إما بإلغاء االنتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعالن المترشح يصدر قر   يمكنه أن   فإنه

   . المنتخب قانونا
  

   . الوطني   القرار إلى الوزير المكلف بالداخلية وآذا إلى رئيس المجلس الشعبي   يبلغ
  

  حالة االستفتاء،   في   ناخب،   وألي   حالة االنتخابات الرئاسية،   يحـق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا في  :  167   الماّدة
   . مكتب التصويت   المحضر الموجود في   صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في   يطعن في   أن 

   . فورا بواسطة البرق بهذا االحتجاج   يخطر المجلس الدستوري
  . لتنظيمتحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق ا

  
  الباب السادس

  آليات اإلشراف والمراقبة
  

  الفصل األول
  اللجنة الوطنية لإلشراف على االنتخابات

  
ويتم   . يعينهم رئيس الجمهورية    تحدث لجنة وطنية لإلشراف على االنتخابات تتشكل حصريا من قضاة  :  168   الماّدة

   . وضعها بمناسبة آل اقتراع
  

االنتخابات وسيرها مع اللجنة الوطنية    بادل المعلومات المتعلقة بتنظيمية لإلشراف على االنتخابات تيمكن اللجنة الوطن
  . صالحيتها   يجب عليها عدم التدخل في   و   أدناه،   171   المادة   لمراقبة االنتخابات المنصوص عليها في

  



  قانون االنتخاباتقانون االنتخابات ___________________________________________________________________________________________________

 23

  
مهمة    إطار احترام الدستور والتشريع المعمول به،   نتخابات فيتمارس اللجنة الوطنية لإلشراف على اال  :  169   الماّدة

  . من تاريخ ايداع الترشيحات إلى نهاية العملية االنتخابية   االشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون العضوي
  

  :  يأتي   تضطلع اللجنة الوطنية لإلشراف على االنتخابات بما  :  170   الماّدة
    

 ،وشفافية العملية االنتخابية    يمس مصداقية   آل تجاوز   النظر في  -  
 ،آل خرق ألحكام هذا القانون العضوي   النظر في  - 
  . تحيلها عليها اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات   القضايا التي   النظر في  - 

  

  . هذه اللجنة وسيرها عن طريق التنظيم    يحدد تنظيم
  

  الفصل الثاني
  نة الوطنية لمراقبة االنتخاباتاللج

  
وتكلف بالسهر على وضع حيز    ويتم وضعها بمناسبة آل اقتراع،  . تحدث لجنة وطنية لمراقبة االنتخابات  :  171   الماّدة

  . يحكم االنتخابات   المعمول به الذي   والتنظيمي   التنفيذ الجهاز القانوني
  

   :  يلي   ية لمراقبة االنتخابات مماتتشكل اللجنة الوطن  :  172   الماّدة
 

 ،أمانة دائمة تتشكل من الكفاءات الوطنية وتعين عن طريق التنظيم  - 
 ،االنتخابات   ممثلو األحزاب السياسية المشارآة في  - 
  . يختارون عن طريق القرعة من قبل المترشحين اآلخرين   ممثلو المترشحين األحرار  - 

  

  . تنتخب رئيسها   وهي  . نية لمراقبة االنتخابات بمناسبة آل اقتراعيتم وضع اللجنة الوط
  

  تمكنها من ممارسة مهامها آاملة في   تستفيد اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات من التسهيالت الالزمة التي  :  173   الماّدة
أثناء آل مرحلة من مراحل تحضير هذه    االنتخابي،للمسار    إطار الجهاز التنظيمي   مجال مراقبة آل العمليات المسجلة في 

  . العمليات وسيرها
  

  القسم األول
  صالحيات اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات

  
ظل احترام الدستور والتشريع المعمول به مهمة مراقبة    تمارس اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات في  :  174   الماّدة

  . حياد األعوان المكلفين بهذه العملياتالعمليات االنتخابية و
  

تفوض اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات أعضاء للقيام بزيارات ميدانية قصد معاينة تطابق العمليات   :  175   الماّدة
   :  االنتخابية مع أحكام القانون للتأآد بصفة خاصة من

 
يتعلق باحترام فترات اإللصاق    ال سيما فيما   قا لألحكام القانونية،طب   أن عمليات مراجعة القوائم االنتخابية تجري  -  1

 ،حالة قبول الطعون المرفوعة   االحتجاج والطعن وتنفيذ القرارات القضائية في   والحق في
ممثل من  اآلجال المحددة لنسخة من القائمة االنتخابية البلدية لكل   أن آل الترتيبات قد اتخذت من أجل التسليم في  -  2
 ،المؤهلين قانونا   االنتخابات،   األحزاب السياسية والمترشحين األحرار المشارآين في   ممثلي
أن قائمة األعضاء األساسيين واإلضافيين لمكتب التصويت قد علقت بمقرات الوالية والبلديات وآذا بمكاتب   -  3

 ،يوم االقتراع   التصويت
األحزاب السياسية الذين قدموا مترشحا لالنتخابات    لممثلي   لتسليم القائمة المذآورة أعاله، أن آل الترتيبات قد اتخذت  -  4

 ،وإلى المترشحين األحرار وأن تكون الطعون المحتملة قد تم التكفل بها فعال
ئم المترشحين وأن قوا   بين ممثلي    أن أوراق التصويت قد وضعت بمكاتب التصويت طبقا لنظام الترتيب المتفق عليه  -  5

 ،ال سيما بصناديق شفافة وعوازل بعدد آاف   مكاتب التصويت مزودة بالعتاد والوثائق االنتخابية الضرورية،
  . بالشروط القانونية المطلوبة    محل معالجة دقيقة طبقا لألحكام المتعلقة   أن ملفات المترشحين لالنتخابات هي  -  6
من قبل اإلدارة الحتضان تجمعات الحملة االنتخابية وآذا األماآن المخصصة إلشهار  أن آل الهياآل المعينة  -  7

 ،طبقا للقرارات المحددة من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات   المترشحين قد تم توزيعها،
 ) المترشحين   ياسية وممثلياإلدارة المحلية واألحزاب الس (  أن آل الترتيبات قد اتخذت من قبل آل األطراف المعنية  -  8

 ،لتمكين األحزاب السياسية والمترشحين من تعيين ممثليهم على مستوى مراآز ومكاتب التصويت 
غاية    المتنقلة إلى   المترشحين من حضور عمليات تصويت المكاتب   أن آل الترتيبات قد اتخذت قصد تمكين ممثلي  -   9

غاية االنتهاء من    حراسة الصندوق والوثائق االنتخابية إلى   ت اإللحاق والمساهمة فينهاية العملية وااللتحاق بمرآز تصوي
 ،عملية الفرز
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 ،من هذا القانون العضوي   149   أن أعضاء اللجان االنتخابية البلدية قد تم تعيينهم طبقا ألحكام المادة  -  10
    ن طبقا للقانون،وتم إجراؤه من قبل فارزين معيني   أن الفرز علني  -  11
لألصوات    أن التسليم لكل ممثل مؤهل قانونا لنسخة مطابقة لألصل من محضر الفرز ومحضر اإلحصاء البلدي  -  12

 ،المحاضر المذآورة وإمضائها    يتم تلقائيا بمجرد تحرير   وآذا محضر تجميع النتائج وأن هذا التسليم
آل منتخب من تسجيل احتجاجاته     ن قبل رؤساء مكاتب التصويت قصد تمكينأن الترتيبات الالزمة قد اتخذت م  -  13

  . بمحضر الفرز
  

اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات مؤهلة إلخطار الهيئات الرسمية المكلفة بتسيير العمليات االنتخابية بكل   :  176   الماّدة
  . ظيم العمليات االنتخابية وسيرهاتن   يتم معاينته في   مالحظة أو تقصير أو نقص أو تجاوز

  

أقرب اآلجال قصد تصحيح الخلل    يتم إخطارها بذلك أن تتصرف بسرعة وفي   ويتعين على الهيئات الرسمية التي
  . شرع فيها   التي   بالتدابير والمساعي   المالحظ وتعلم اللجنة الوطنية آتابيا،

  
   :  واستالم   لطلب   ظل احترام اآلجال القانونية،   االنتخابات مؤهلة فياللجنة الوطنية لمراقبة   :  177   الماّدة

 

آل الوثائق والمعلومات من المؤسسات الرسمية المكلفة بتسيير العمليات االنتخابية قصد إعداد تقييم عام حول   -  1
   . أعاله   175   المادة   العمليات المذآورة في

  تسليمها له وأن تقوم في   االنتخابات وآل مترشح أو آل ناخب في   مشارك في   ب سياسيحز   يرغب أي   آل عريضة  -   2
  . حدود القانون بكل مسعى مفيد لدى السلطات المعنية 

  
اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات مؤهلة الستالم نسخ الطعون المحتملة للمترشحين أو األحزاب السياسية   :  178   الماّدة
  . تسبق الحملة االنتخابية وخاللها وأثناء سير عملية االقتراع   أثناء آل الفترة التي   االنتخابات،   آة فيالمشار

  

االنتخابات المنصوص    صالحيات اللجنة الوطنية لإلشراف على   في   حال من األحوال،   بأي   عدم التدخل،   ويجب عليها
  . أعاله   168   المادة   عليها في

  
إطار ممارسة مهامها من استعمال وسائل اإلعالم العمومية    في   تستفيد اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات،  :  179   ماّدةال
  .  قبل رئيس اللجنة    تخطر وسائل اإلعالم من   ولهذا الغرض،  . يتعين عليها تقديم الدعم لها   التي
  

  نية حول التوزيع المنصف لمجال استعمال وسائل اإلعالم العمومية بين المترشحين،تتداول اللجنة الوط     :  180   الماّدة
  . طبقا لهذا القانون العضوي 

  
حسن    تسـهر اللجـنة الوطنـية لمـراقبة االنتخابات على مساهمة األحزاب السياسية والمترشحين في   هـذا اإلطـار،   وفـي

وإلى آل مترشح تصدر عنه مبالغات أو تجاوزات    ا المحتملة إلى آل حزب سياسيسير الحملة االنتخابية وترسل مالحظاته
مدعمة     إخطار الهيئة المختصة   وعند االقتضاء،   ذلك،   وتقرر بهذه الصفة آل إجراء تراه مفيدا بما في    أو مخالفات
  . بمداوالتها

  
يتعلق بتنظيم االنتخابات    وتنشر تقارير مرحلية وتقريرا عاما تقييميا تعد اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات  :  181   الماّدة
  . وسيرها

  

للجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات آيفيات إعداد التقارير المرحلية والتقرير العام والمصادقة عليها    يحدد النظام الداخلي
  . ونشرها

  
  القسم الثاني

  باتتنظيم اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخا
  

   :   تتوفر اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات على األجهزة اآلتية  :  182   الماّدة
 

 ،وتنتخبه الجمعية العامة   الرئيس،  - 
 ،الجمعية العامة  - 
 ،تنتخبهم الجمعية العامة   نواب رئيس،  ) 5 (  المكتب ويتكون من خمسة  - 
  . وتعين أعضاءها اللجنة الوطنية المذآورة أعاله   البلديات،الفروع المحلية على مستوى الواليات و  - 

  
تتوفر اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات على لجان والئية ولجان بلدية لمراقبة االنتخابات على مستوى   :  183   الماّدة

  . ةتكلف بممارسة صالحيات الهيئة الوطنية عبر دوائرها اإلقليمي   الواليات وآل البلديات،
  

  . للجنة الوطنية   بموجب النظام الداخلي   أعاله،   الفقرة األولى   يحدد تنظيم اللجان المذآورة في
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االنتخابات    يشارك في   معتمد   تتشكل اللجنة الوالئية لمراقبة االنتخابات من ممثل عن آل حزب سياسي  :  184   الماّدة

  . ممثل مؤهل قانونا عن آل قائمة مترشحين أحرار    وقدم قائمة مترشحين بالوالية ومن
  . ينتخب رئيس هذه اللجنة من قبل أعضائها

  
االنتخابات وقدم    يشارك في   معتمد   تتشكل اللجنة البلدية لمراقبة االنتخابات من ممثل عن آل حزب سياسي  :  185   الماّدة

    . ا عن آل قائمة مترشحين أحرارقائمة مترشحين بالبلدية المعنية ومن ممثل مؤهل قانون
  . ينتخب رئيس هذه اللجنة من قبل أعضائها

  
  القسم الثالث

  وسائل سير اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات
  

وتزود بميزانية تسيير تحدد آيفيات   . يكون مقر اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات بالجزائر العاصمة  :  186   الماّدة
  . طريق التنظيم تسييرها عن

  
من قبل السلطات العمومية قصد أداء    تستفيد اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات من الدعم اللوجيستي  :  187   الماّدة
  . يحصل ممثلو األحزاب والمترشحون على تعويضات   وال  . مهامها

  
  الباب السابع

  الحملة االنتخابية واألحكام المالية
  

  الفصل األول
  حملة االنتخابيةال

  
تكون الحملة االنتخابية مفتوحة    من الدستور،   89و   88   المادتين   باستثناء الحالتين المنصوص عليهما في  :  188   الماّدة

  . أيام من تاريخ االقتراع  ) 3 (  قبل ثالثة   وتنتهي   يوم االقتراع،   يوما من  ) 25 (  قبل خمسة وعشرين
  

 ) 12 (  عشر   تفتح قبل اثني   يقوم بها المترشحون للدور الثاني   فإن الحملة االنتخابية التي   دور ثان لالقتراع،   وإذا أجري
  . من تاريخ االقتراع  ) 2 (  يومين   قبل   يوما من تاريخ االقتراع وتنتهي 

  
يقـوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها    أن   ل آـان،شـك   يمـكن أيـا آـان مهـما آانت الوسـيلة وبـأي   ال  :  189   الماّدة

  . من هذا القانون العضوي   188   المادة   في
  

   . الحملة االنتخابية   يمنع استعمال اللغات األجنبية في  :  190   الماّدة
  

ن على المترشحين احترامه أثناء الحملة يتعي   الذي   يصحب آل إيداع ترشيح بالبرنامج االنتخابي   يجب أن  :  191   الماّدة
   . االنتخابية

  

وسائل    مجال عادل في   يكون لكل مترشح لالنتخابات المحلية أو التشريعية أو الرئاسية قصد تقديم برنامجه للناخبين،
   . اإلعالم التلفزية واإلذاعية الوطنية والمحلية

  

وتختلف بالنسبة إلى االنتخابات    وآخر لالنتخابات الرئاسية، تكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين آل مترشح
   . أو مجموعة أحزاب سياسية   يرشحهم حزب سياسي   المحلية والتشريعية تبعا ألهمية عدد المترشحين الذين

  

   . الشروط نفسهاهذه المادة وحسب    نفس الترتيبات الواردة في   المتكتلون بمبادرة منهم،   يستفيد المترشحون األحرار،
  

وسائل    إطار االستشارات االستفتائية من مجال عادل في   تقوم بالحملة االنتخابية في   تستفيد األحـزاب السيـاسية التـي
  . اإلعالم العمومية

  

   . تحدد آيفيات وإجراءات استعمال وسائل اإلعالم العمومية وفقا للقانون والتنظيم المعمول بهما
   . ت اإلشهار األخرى للترشيحات عن طريق التنظيموتحدد آيفيا

  
   . التجمعات واالجتماعات االنتخابية طبقا ألحكام قانون التجمعات والتظاهرات العمومية    تنظم  :  192   الماّدة

  
   . خابيةطريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية االنت   يمنع طيلة الحملة االنتخابية استعمال أي  :  193   الماّدة

  
التصويت وقياس شعبية المترشحين قبل اثنتين    يمنع نشر وبث سبر اآلراء واستطالع نوايا الناخبين في  :  194   الماّدة
  . من تاريخ االقتراع   أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج،  ) 5 (  ساعة وخمسة  ) 72 (  وسبعين
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   . ر االنتخابية أماآن عمومية إللصاق الترشيحات توزع مساحتها بالتساويتخصص داخل الدوائ  :  195   الماّدة

  . شكل آخر لإلشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض   يمنع استعمال أي
   . الفقرة السابقة   على تطبيق األحكام المذآورة في   يسهر الوالي

  
أو مؤسسة أو هيئة عمومية    خاص أو عمومي   التابعة لشخص معنوي يمنع استعمال الممتلكات أو الوسائل  :  196   الماّدة

   . إال إذا نصت األحكام التشريعية صراحة على خالف ذلك
  

يمنع استعمال أماآن العبادة والمؤسسات واإلدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما   :  197   الماّدة
  . شكل من األشكال   بأي   الدعاية االنتخابية، آان نوعها أو انتماؤها ألغراض

  
           غير مشروع أو مهين    أو عمل   غير قانوني   يمتنع عن آل سلوك أو موقف   يجب على آل مترشح أن  :  198   الماّدة

   . يسهر على حسن سير الحملة االنتخابية   وأن   أو شائن أو ال أخالقي
  

   . ر االستعمال السيء لرموز الدولةيحظ  :  199   الماّدة
  

  الفصل الثاني
  ةــــام ماليـــأحك

  
تعفى اإلجراءات والقرارات والسجالت المتعلقة باالنتخابات من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف   :  200   الماّدة
   . القضائية

  
لناخبين وأوراق التصويت والمناشير المتعلقة تعفى من التخليص أثناء الفترة االنتخابية بطاقات ا  :  201   الماّدة

  . هيئات الدولة   باالنتخابات في
  

تتحمل الدولة النفقات الخاصة بمراجعة القوائم االنتخابية وبطاقات الناخبين والنفقات الناجمة عن تنظيم   :  202   الماّدة
من هذا القانون    208و   206   المادتين   فل بها فيالتك    االنتخابات باستثناء الحملة االنتخابية المنصوص على آيفيات

   . العضوي
  

  . تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
  

    :  يتم تمويل الحمالت االنتخابية بواسطة موارد صادرة عن  :  203   الماّدة
 

    مساهمة األحزاب السياسية،  - 
    لى أساس اإلنصاف،تقدم ع   مساعدة محتملة من الدولة،  - 
   . مداخيل المترشح  - 

  

   . تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
  

غير مباشرة هبات نقدية    يتلقى بصفة مباشرة أو   انتخابات وطنية أو محلية أن   يحظر على آل مترشح ألي  :  204   الماّدة
   . من جنسية أجنبية   أو معنوي   شخص طبيعي   دولة أجنبية أو أي   أي مساهمة أخرى مهما آان شكلها من   أو عينية أو أي

  
                   ارـاسية ستين مليون دينـات الـرئـات حـملة المتـرشـح لالنتـخابـاوز نفـقـيمـكن أن تتـج   ال  :  205   الماّدة

   . الدور األول   في  ) دج   60.000.000 (
  

   . الدور الثاني   في  ) دج   80.000.000 (  إلى ثمانين مليون دينار   ويرفع هذا المبلغ
  

  قدره عشرة في   تعويض جزافي   حدود النفقات الحقيقية في   لكل المترشحين لالنتخابات الرئاسية الحق في  :  206   الماّدة
    .) %   10 (  المائة 

 
  عشرين في   وتقل أو تساوي  ) %   10 (  على نسبة تفوق عشرة بالمائةلالنتخابات الرئاسية     يحرز المترشحون   عندما

من النفقات الحقيقية   ) %   20 (  المائة   ويرفع هذا التعويض إلى عشرين في   من األصوات المعبر عنها،  ) %   20 (  المائة 
   . وضمن الحد األقصى المرخص به

  

  تحصل على أآثر من عشرين في   بالنـسبة للمـترشح الـذي  ) %   30 (  المـائة   وتـرفع نـسبة التعـويـض إلى ثـالثـين في
   . من األصوات المعبر عنها   ) %   20 (  المائة 

   . النتائج   يتم التعويض إال بعد إعالن المجلس الدستوري   وال
  

  االنتخابات التشريعية حدا أقصاه مليون دينار   ال تتجاوز نفقات الحملة االنتخابية لكل قائمة في  :  207   الماّدة
   . عن آل مترشح  ) دج   1.000.000 (



  قانون االنتخاباتقانون االنتخابات ___________________________________________________________________________________________________

 27

  
على األقل من   ) %   20 (  المائة   أحرزت عشرين في   يمكن قوائم المترشحين لالنتخابات التشريعية التي  :  208   الماّدة

من النفقات الحقيقية وضمن الحد   ) %   25 (  المائة   في أن تحصل على تعويض بنسبة خمسة وعشرين   األصوات المعبر عنها،
  . أودع الترشح تحت رعايته   الذي   يمنح هذا التعويض إلى الحزب السياسي  . األقصى المرخص به

  

   . النتائج   يتم تعويض النفقات إال بعد إعالن المجلس الدستوري   وال
  

يقوم    نتخاب رئيس الجمهورية أو قائمة المترشحين لالنتخابات التشريعية أنعلى آل مترشح ال   ينبغي  :  209   الماّدة
   . وذلك حسب مصدرها وطبيعتها   يتضمن مجموع اإليرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية،   بإعداد حساب حملة

  

وينشر حساب رئيس   . يسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري
   . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية   الجمهورية المنتخب في

  

   . إلى مكتب هذا المجلس   الوطني   المجلس الشعبي   ترسل حسابات المترشحين المنتخبين في
يمكن القيام بالتعويضات المنصوص عليها    ال   حالة رفض حساب الحملة االنتخابية من طرف المجلس الدستوري،   وفي
   . من هذا القانون العضوي   208و   206   المادتين   في

  
  الباب الثامن

  ةـــام جزائيـــأحك
  

إلى عشرين   ) دج   2.000 (  سنوات وبغرامة من ألفي  ) 3 (  أشهر إلى ثالث  ) 3 (  يعاقب بالحبس من ثالثة  :  210   الماّدة
أآثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو قام عند التسجيل بإخفاء    آل من سجل نفسه في  ) دج   20.000 (  ألف

  . ينص عليها القانون   حالة من حاالت فقدان األهلية التي
  

  عاقب عليه بالحبس من ستةي   شطب القوائم االنتخابية   تسليم شهادة تسجيل أو تقديمها أو في   آل تزوير في  :  211   الماّدة
   .) دج   60.000 (  إلى ستين ألف  ) دج   6.000 (  سنوات وبغرامة من ستة آالف  ) 3 (  أشهر إلى ثالث  ) 6 (

   . ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة
  

يعترض سبيل    آل شخص   ،من هذا القانون العضوي   211   المادة   يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في  :  212   الماّدة
   . يزورها   يحولها أو   يخفيها أو   يتلف هذه القوائم أو بطاقات الناخبين أو   عمليات ضبط القوائم االنتخابية أو

  

فإن هذه المخالفة تشكل ظرفا مشددا وتترتب عليها    إطار التسخير،   وإذا ارتكب موظف مخالفة عند ممارسة مهامه أو في
   . لمنصوص عليهاالعقوبات ا

  
إلى ستين   ) دج   6.000 (  سنوات وبغرامة من ستة آالف  ) 3 (  أشهر إلى ثالث  ) 3 (  يعاقب بالحبس من ثالثة  :  213   الماّدة

قائمة انتخابية بدون وجه حق    آل من سجل أو حاول تسجيل شخص أو شطب اسم شخص في  ) دج   60.000 (  ألف
   . زيفة أو شهادات مزورةوباستعمال تصريحات م

  

على األقل   ) 2 (  بالحرمان من ممارسة حقوقه المدنية لمدة سنتين   المذآورة أعاله،    يمكن الحكم على مرتكب الجريمة   آما
   . سنوات على األآثر  ) 5 (  وخمس

  
إلى عشرين   ) دج   2.000 (  بغرامة من ألفيسنوات و  ) 3 (  أشهر إلى ثالث  ) 3 (  يعاقب بالحبس من ثالثة  :  214   الماّدة

يـرد إلـيه    التصـويـت إمـا إثـر صـدور حـكـم عـليه وإمـا بعـد إشهـار إفالسـه ولـم   آل من فقد حقه في   ، ) دج   20.000 (  ألف
   . القوائم بعد فقدان حقه   الـتصويـت بـناء على تسجيله في   وصوت عمدا في   اعـتباره،

  
إلى عشرين   ) دج   2.000 (  سنوات وبغرامة من ألفي  ) 3 (  أشهر إلى ثالث  ) 3 (  يعاقب بالحبس من ثالثة  :  215   ماّدةال
  المادة   الحالتين األوليين المنصوص عليهما في   آل من صوت إما بمقتضى تسجيل محصل عليه في   ، ) دج   20.000 (  ألف

   . وإما بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل   وي،من هذا القانون العض   210 
  

   :  ويعاقب بنفس العقوبة
 

 ، سجيل متعدد للتصويت أآثر من مرةآل مواطن اغتنم فرصة ت  - 
   . اقتراع واحد   أآثر من دائرة انتخابية في   أآثر من قائمة أو في   آل مواطن قام بترشيح نفسه في  - 

  
  اقتراع إما بتلقي   سنوات آل من آان مكلفا في  ) 10 (  سنوات إلى عشر  ) 5 (  بالسجن من خمس يعاقب     :  216   الماّدة

األوراق أو بتشويهها    المحضر أو في   األوراق المتضمنة أصوات الناخبين أو بحسابها أو بفرزها وقام بإنقاص أو زيادة في 
   . غير االسم المسجل   أو تعمد تالوة اسم

  
يحمل سالحا بينا    سنوات آل من دخل قاعة االقتراع وهو  ) 3 (  أشهر إلى ثالث  ) 6 (  يعاقب بالحبس من ستة  :  217   الماّدة

   . أو مخفيا باستثناء أعضاء القوة العمومية المسخرين قانونا
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على االمتناع عن التصويت  يعاقب آل من حصل على األصوات أو حولها أو حمل ناخبا أو عدة ناخبين     :  218   الماّدة

  102   المادتين   بالعقوبات المنصوص عليها في   مستعمال أخبارا خاطئة أو إشاعات افترائية أو مناورات احتيالية أخرى،
   . من قانون العقوبات   103و 

  
على   ) 1 (  نتخاب والترشح لمدة سنةوبحرمانه من حق اال  ) 2 (  أشهر إلى سنتين  ) 6 (  يعاقب بالحبس من ستة  :  219   الماّدة

سنوات على األآثر آل من عكر صفو أعمال مكتب تصويت أو أخل بحق التصويت أو حرية التصويت   ) 5 (  األقل وخمس
   . يمثله قانونا حضور عملية التصويت   أو منع مترشحا أو من

  

  أشهر إلى ثالث  ) 6 (  عاقب مرتكبها بالحبس من ستةي   وإذا ارتبط ارتكاب األفعال المنصوص عليها أعاله بحمل سالح،
   . سنوات  ) 3 (

  

  يعاقب مرتكبها بالسجن من خمس   تنفيذها،   إثر خطة مدبرة في   أعاله،   2و   1   الفقرتين   وإذا ارتكب األفعال المذآورة في
   . سنوات  ) 10 (  سنوات إلى عشر  ) 5 (

  
          سنوات آل من امتنع عن تسليم القائمة االنتخابية البلدية   ) 3 (  إلى ثالث  ) 1 (  لحبس من سنةيعاقب با  :  220   الماّدة

إلى الممثل المؤهل قانونا لكل    لألصوات،   أو الوالئي   أو نسخة من محضر فرز األصوات أو محضر اإلحصاء البلدي
  . مترشح أو قائمة مترشحين

  

من قانون    14   من المادة   2   الفقرة   يحكم بالعقوبة التكميلية المنصوص عليها في   أن   للقاضي يجوز   وعالوة على ذلك،
  . العقوبات

  

اآلجال المحددة    يرفض استرجاع القائمة االنتخابية البلدية في    ويعاقب بنفس العقوبة آل مترشح أو ممثل قائمة مترشحين
  . يستعملها ألغراض مسيئة   أو

  
من قانون العقوبات على آل من أهان عضو    148و   144   المادتين   تطبق العقوبات المنصوص عليها في  :  221   لماّدةا

تأخير عمليات االنتخاب    والتهديد في   مكتب التصويت أو عدة أعضاء منه أو استعمل ضدهم عنفا أو تسبب بوسائل التعدي
   . أو حال دونها

  
سنوات آل من قام باختطاف صندوق االقتراع   ) 10 (  سنوات إلى عشر  ) 5 (  يعاقب بالسجن من خمس  :  222   الماّدة
   . يتم فرزها   لم   على األصوات المعبر عنها والتي   المحتوي

  

سنوات إلى   ) 10 (  تكون العقوبة السجن من عشر   وإذا وقع هذا االختطاف من قبل مجموعة من األشخاص وبعنف،
   . سنة  ) 20 (  رينعش

  
  سنوات آل إخالل باالقتراع صادر إما عن أي  ) 10 (  سنوات إلى عشر  ) 5 (  يعاقب بالسجن من خمس  :  223   الماّدة

   . يتم فرزها   عون مسخر مكلف بحراسة األوراق التي   عضو من أعضاء مكتب التصويت أو عن أي 
  

على    من الفساد ومكافحته،    من القانون المتعلق بالوقاية   25   المادة   نصوص عليها فيتطبق العقوبات الم  :  224   الماّدة
  أو بمزايا أخرى خاصة،   وآذلك آل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة،   أو وعد بتقديمها،   نقدا أو عينا،   آل من قدم هبات،

وآل من حصل أو حاول الحصول على أصواتهم سواء    يت،قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصو 
   . يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على االمتناع عن التصويت بنفس الوسائل   وآل من حمل أو حاول أن   مباشرة أو بواسطة الغير،

  

  . وتطبق نفس العقوبات على آل من قبل أو طلب نفس الهبات أو الوعود 
  

   . وأخطر السلطات المعنية بالوقائع   نقدا أو عينا،   قوبة آل من قبل هبات،يعفى من هذه الع   غير أنه
  

  إلى مائتي  ) دج   40.000 (  وبغرامة من أربعين ألف دينار  ) 1 (  أشهر إلى سنة  ) 6 (  يعاقب بالحبس من ستة  :  225   الماّدة
  . من هذا القانون العضوي   140    يخالف أحكام المادة   آل من  ) دج   200.000 (  ألف دينار 

  
إلى أربعة آالف   ) دج   2.000 (  دينار   وبغرامة من ألفي  ) 1 (  أشهر إلى سنة  ) 3 (  يعاقب بالحبس من ثالثة  :  226   الماّدة
اء بتخويفه بفقدان آل من حمل ناخبا أو أثر عليه أو حاول التأثير على تصويته مستعمال التهديد سو  ) دج   4.000 (  دينار

   . منصبه أو بتعريضه هو وعائلته أو أمالآه إلى الضرر
  

  تطبق على مرتكبها العقوبات المنصوص عليها في   وإذا آانت التهديدات المذآورة أعاله مرفقة بالعنف أو االعتداء،
   . من قانون العقوبات   442و   266و   264   المواد 

  
وبحرمانه   ) دج   400.000 (  إلى أربعمائة ألف دينار  ) دج   200.000 (  ألف دينار   غرامة من مائتييعاقب ب  :  227   الماّدة

من هذا القانون    190   يخالف أحكام المادة   آل من   سنوات على األقل،  ) 3 (  من حق التصويت وحق الترشح لمدة ثالث
   . العضوي
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إلى    ) دج   40.000 (  سنوات وبغرامة من أربعين ألف دينار  ) 5 (  إلى خمس  ) 2 (  سنتين يعاقب بالحبس من  :  228   الماّدة
من هذا القانون     197و   196   المادتين   يخالف األحكام المنصوص عليها في   آل من  ) دج   200.000 (  ألف دينار   مائتي

   . العضوي
  

إلى   ) دج   6.000 (  أشهر وبغرامة من ستة آالف دينار  ) 6 (  أيام إلى ستة  ) 5 (  يعاقب بالحبس من خمسة  :  229   الماّدة
من هذا    198   المادة   يخالـف األحـكـام المـذآورة في   آــل من   أو بإحدى هاتين الـعـقـوبتين،  ) دج   60.000 (  ستين ألف دينار
  . القانون العضوي

  
يخالف األحكام المنصوص    آل من   سنوات،  ) 10 (  سنـوات إلى عشر  ) 5 (  لحـبس مـن خـمـسيعـاقب با  :  230   الماّدة
  . من هذا القانون العضوي   199   المادة   عليها في

  
عشرين إلى   ) دج   2.000 (  دينار   سنوات وبغرامة من ألفي  ) 5 (  إلى خـمـس  ) 1 (  يعـاقب بالحـبس من سنة  :  231   الماّدة
  . من هذا القانون العضوي   204   المادة   يخالف األحكام المذآورة في   آل من  ) دج   20.000 (  ألف دينار

  
وبحرمانه من   ) دج   200.000 (  ألف دينار   إلى مائتي  ) دج   40.000 (  يعاقب بغرامة من أربعين ألف دينار  :  232   الماّدة

من هذا    209   المادة   يخالف األحكام المذآورة في   آل من   سنوات على األقل،  ) 6 (  مدة ستحق التصويت وحق الترشح ل
  . القانون العضوي

  
على األآثر وبغرامة من أربعين ألف   ) 2 (  أيام على األقل إلى شهرين  ) 10 (  يعاقـب بالحبـس من عشرة  :  233   الماّدة
يرفض امتثال قرار    آل شخص   أو بإحدى هاتين العقوبتين،  ) دج   200.000 (  ألف دينار   ائتيإلى م  ) دج   40.000 (  دينار

  . تنظيم استشارة انتخابية   تسخيره لتشكيل مكتب التصويت أو لمشارآته في
  

يخالف    آل من  ) دج   20.000 (  إلـى عشـريـن ألـف دينار  ) دج   2.000 (  دينار   يـعــاقـب بغـرامة من ألفـي  :  234   الماّدة
   . من هذا القانون العضوي   12   أحكام المادة

  
تطبيقا لهذا القانون    حال من األحوال إذا ما صدر حكم باإلدانة من الجهة القضائية المختصة،   يمكن بأي   ال  :  235   الماّدة
أثر مباشر على    صة صحته إال إذا ترتب على القرار القضائيأثبتت السلطة المخت   إبطال عملية االقتراع الذي   العضوي،

من القانون    25   وأحكام المادة   من هذا القانون العضوي   224   نتائج االنتخاب أو آانت العقوبة صادرة تطبيقا ألحكام المادة
   . المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

  
  222و   220و   219و   218و   217   أحكام المواد   لمخالفات المنصوص عليها فيإذا ارتكب مترشحون ا  :  236   الماّدة

   . هذا القانون العضوي   فإن صفتهم تشكل ظرفا مشددا وتترتب عليها العقوبات المنصوص عليها في   من هذا الباب،   226و 
  

  مارس سنة   6   المؤرخ في   07 - 97   ال سيما األمر رقم   تلغى جميع األحكام المخالفة لهذا القانون العضوي،  :  237   الماّدة
  . المعدل والمتمم   المتعلق بنظام االنتخابات،   والمتضمن القانون العضوي   1997 

  
  . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية   في   ينشر هذا القانون العضوي     :  238   المادة

  

   . 2012   يناير سنة   12   الموافق   1433   صفر عام   18   الجزائر فيحرر ب
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