
العدد العدد 32
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

السبت السبت 5  رجب عام   رجب عام 1433 هـهـ
اHوافـق اHوافـق 26  مايو مايو سنة سنة 2012 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqW بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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إعـالنات وقراراتإعـالنات وقرارات
2012 الــذي يــحـدد نص أوراق الــتـصــويت الــتي تــسـتــعـمل

النـتـخـاب أعـضـاء اجمللس الـشـعـبي الـوطـني لـيوم 10 مـايو
qسنة 2012 و�يزاتها التقنية

- و�ـــقــتـــضى الــقـــرار اHــؤرخ في 20 جـــمــادى األولى
عـــــام 1433 اHــــــوافق 12 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2012 الـــــذي يــــــحـــــدد
اHــمــيــزات الــتــقــنـــيــة ألوراق الــتــصــويت الـــتي تــســتــعــمل

qالنتخاب أعضاء اجمللس الشعبي الوطني

- وبـعــد االطّالع عــلى الــنــتــائج اHــدونــة في مــحــاضـر
اللـجان االنـتخـابـية الـوالئيـة والـلجـنة االنـتخـابـية اHـكلـفة
WـقـيـمHا Wاجلـزائريـ WـواطـنـHبـاإلشـراف علـى تصـويت ا

qرفقة بهاHباخلارج والوثائق ا

qقرّرينHوبعد االستماع إلى تقارير األعضاء ا -

- وبـعــد تـصـحـيـح األخـطـاء اHـادّيــة اHالحـظـةq وإدخـال
الـــتّـــعـــديالت الـــضـــروريـــةq وضــبـط نـــتــائـج االقــتـــراع  وفق

qلحقة بهذا اإلعالنHاجلداول ا

يـيـُـعــــلن :ـعــــلن :

أوأوّال ال : إنّ نــتـــائج انــتـــخــاب أعـــضــاء اجملـــلس الــشـــعــبي
الـــوطــنيq الــذي جــرى يــوم 18 جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1433

اHوافق 10 مايو سنة q2012 هي كاآلتي:

لـون : 21.645.841 - الناخـبون الـمسجـَّ

- الـناخبون الـمُـصَو�تـون : 9.339.026

- نـسبـة الـمـشاركـة : 43,14 %

ر عنها :  7.634.979 - األصواتُ اHُعَـبـَّ

- األصـواتُ اHُـلـغـاة : 1.704.047

وتُــــرتَّـبُ الــــقـــوائـم الـــفــــائــــزةq حــــسب عـــــدد األصـــوات
واHــقـــاعــد الـــتي حــصـــلت عــلـــيــهـــاq �ــا فـــيــهـــا اHــقــاعـــد الــتي

حصلت عليها اHرأةq على النحو اآلتـي: 

1. قوائم  حزب جبهة التحرير الوطني :. قوائم  حزب جبهة التحرير الوطني :

- عدد األصوات اHُحصَّل عليها : 1.324.363

- عدد اHقاعد اHـُحصَّل عليها : 221

اجمللس الداجمللس الدّستوريستوري

إعـالن رقم إعـالن رقم 01 /إ.م د/ /إ.م د/12 مــؤرخ فـي  مــؤرخ فـي 24 جــمــادى الـــثــانــيـــة جــمــادى الـــثــانــيـــة
يــتــضــمـن  qيــتــضــمـن q2012 ــوافـق 15 مــايــــو ســنــة  مــايــــو ســنــةHــوافـق  اHعـــام عـــام 1433 ا

نتـائج انتخـاب أعضـاء اجمللس الشعبي الوطني.نتـائج انتخـاب أعضـاء اجمللس الشعبي الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qّإنّ اجمللس الدستوري

- بـــــنــــاء عــــلـى الــــدّســــتــــورq الســـــيــــمــــا اHــــواد 98 و101
(الــفــقـرة األولى) و102 (الــفــقـرة األولى) و163 (الــفــقـرة 2)

qمنه

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-01 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واHـتـعـلق بـنـظـام االنـتـخـابـاتq ال سـيـمـا اHواد 84 و85 و86

qو87 و88 و90 و98 و156 و166 منه

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

 qنتخبةHا

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-01 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عام 1433 اHـوافق 13 فبـراير سـنة 2012 الـذي يحدد
الــدوائـر االنــتــخـابــيــة وعـدد اHــقــاعـد اHــطــلــوب شـغــلــهـا في

qانHانتخابات البر

- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اHــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عام 1433 اHوافق 16 أبـريل سنة  2012 احملدد لـقواعد عمل

qاجمللس الدستوري

- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 12-67 اHـؤرخ
في 17 ربـــيع األول عـــام 1433 اHــــوافق 10 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2012 واHـتــضـمن اسـتـدعــاء الـهـيـئــة االنـتـخـابــيـة النـتـخـاب

qأعضاء اجمللس الشعبي الوطني

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-180 اHؤرخ
في 19 جـــمـــادى األولى عــام 1433 اHــوافق 11 أبـــريل ســـنــة
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2. قوائم حزب التجم. قوائم حزب التجمّع الوطني الد�قراطي :ع الوطني الد�قراطي :

- عدد األصوات اHُحصَّل عليها : 524.057

- عدد اHقاعد اHُحصَّل عـليها : 70

3. قوائم تكتــل اجلزائر اخلضراء :. قوائم تكتــل اجلزائر اخلضراء :

- عدد األصوات اHُحصَّل عليها : 475.049

- عدد اHقاعد اHُحصَّل عليها : 47

4. قوائم جبهة القـوى االشتراكية :. قوائم جبهة القـوى االشتراكية :

- عدد األصوات اHُحصَّل عليها : 188.275

- عدد اHقاعد اHُحصَّل عليها : 21

5. قوائم األحـــرار :. قوائم األحـــرار :

- عدد األصوات اHُحصَّل عليها : 671.190

- عدد اHقاعد اHُحصَّل عليها : 19

6 - قوائم حـزب العـمال : - قوائم حـزب العـمال :

- عدد األصوات اHُحصَّل عليها : 283.585

- عدد اHقاعد اHُحصَّل عليها : 17

7. قوائم اجلبهة الوطنية اجلزائرية :. قوائم اجلبهة الوطنية اجلزائرية :

- عدد األصوات اHُحصَّل عليها : 198.544

- عدد اHقاعد اHُحصَّل عليها : 09

8. قوائم جبهـة الـعـدالة والتنمية :. قوائم جبهـة الـعـدالة والتنمية :

- عدد األصوات اHُحصَّل عليها : 232.676

- عدد اHقاعد اHُحصَّل عليها : 07  

9. قوائم احلركة الشعـبية اجلـزائرية :. قوائم احلركة الشعـبية اجلـزائرية :

- عدد األصوات اHُحصَّل عليها : 165.600

- عدد اHقاعـد اHُحصَّل عليها : 06

10. قوائم حـزب الفجـر اجلـديـد :. قوائم حـزب الفجـر اجلـديـد :

- عدد األصوات اHُحصَّل عليها : 132.492

- عدد اHقاعد اHُحصَّل عليها :  05

11. قوائم احلزب الوطني للتضامن والتـنمية :. قوائم احلزب الوطني للتضامن والتـنمية :

- عدد األصوات اHُحصَّل عليها : 114.372

- عدد اHقاعـد اHُحصَّل عليها :  04  

12. قوائم جبهـة الـتـغـيـير :. قوائم جبهـة الـتـغـيـير :

- عدد األصوات اHُحصَّل عليها : 173.981

- عدد اHقاعـد اHُحصَّل عليها : 04 

13. قوائم حـزب عـهـد . قوائم حـزب عـهـد 54 : :

- عدد األصوات اHُحصَّل عليها : 120.201

- عدد اHقاعـد اHُحصَّل عليها : 03  

14. قوائم حزب التحالف الوطني اجلمهوري :. قوائم حزب التحالف الوطني اجلمهوري :

- عدد األصوات اHُحصَّل عليها : 109.331

- عدد اHقاعـد اHُحصَّل عليها : 03

15. قوائم اجلبهة الوطنية للعـدالة االجتماعية :. قوائم اجلبهة الوطنية للعـدالة االجتماعية :

- عدد األصوات اHُحصَّل عليها : 140.223

- عدد اHقاعـد اHُحصَّل عليها :  03  

16. قوائم احتاد القوى الد�قراطية واالجتماعية :. قوائم احتاد القوى الد�قراطية واالجتماعية :

- عدد األصوات اHُحصَّل عليها : 114.481

- عدد اHقاعـد اHُحصَّل عليها : 03

ع اجلـزائري :ـع اجلـزائري : 17. قوائم التجـم. قوائم التجـمـُّ

- عدد األصوات اHُحصَّل عليها : 117.549

- عدد اHقاعـد اHُحصَّل عليها : 02

18. قوائم التجم. قوائم التجمُّع الوطني اجلمهـوري :ع الوطني اجلمهـوري :

- عدد األصوات اHُحصَّل عليها : 114.651

- عدد اHقاعـد اHُحصَّل عليها : 02

19. قوائم احلركـة الوطنـية لألمـل :. قوائم احلركـة الوطنـية لألمـل :

- عدد األصوات اHُحصَّل عليها : 119.253

- عدد اHقاعـد اHُحصَّل عليها : 02
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20. قوائم جـبهـة اHستـقـبل :. قوائم جـبهـة اHستـقـبل :

- عدد األصوات اHُحصَّل عليها : 174.708

- عدد اHقاعد اHُحصَّل عليها : 02

21. قوائم حـزب الكـرامـة :. قوائم حـزب الكـرامـة :

- عدد األصوات اHُحصَّل عليها : 129.427

- عدد اHقاعـد اHُحصَّل عليها : 02

22. قوائم  حركـة اHواطنW األحـرار :. قوائم  حركـة اHواطنW األحـرار :

- عدد األصوات اHُحصَّل عليها : 115.631

- عدد اHقاعـد اHُحصَّل عليها : 02

23. قوائم حـزب الـشـباب :. قوائم حـزب الـشـباب :

- عدد األصوات اHُحصَّل عليها : 102.663

- عدد اHقاعـد اHُحصَّل عليها : 02

24. قوائم حزب النور اجلزائري : . قوائم حزب النور اجلزائري : 

- عدد األصوات اHُحصَّل عليها : 48.943

- عدد اHقاعد اHُحصَّل عليها : 02   

25. قوائم حزب التجديد اجلزائري : . قوائم حزب التجديد اجلزائري : 

- عدد األصوات اHُحصَّل عليها : 111.218

- عدد اHقاعد اHُحصَّل عليها : 01

26. قوائم اجلبهة الوطنية الد�قراطية : . قوائم اجلبهة الوطنية الد�قراطية : 

- عدد األصوات اHُحصَّل عليها : 101.643  

- عدد اHقاعد اHُحصَّل عليها : 01

27. قوائم اجلبهة الوطنية لألحرار من أجل الوئام :. قوائم اجلبهة الوطنية لألحرار من أجل الوئام :

- عدد األصوات اHُحصَّل عليها : 107.833

- عدد اHقاعد اHُحصَّل عليها : 01

28. قوائم حـركـة االنـفـتاح : . قوائم حـركـة االنـفـتاح : 

- عدد األصوات اHُحصَّل عليها : 116.384

- عدد اHقاعـد اHُحصَّل عليها : 01

ثـــانيا : ثـــانيا : تلحق بهذا اإلعــــالن اجلداول اآلتية :

1 - قائـمة اHترشـحW اHنـتخبW لـلمجـلس الشعبي
qالوطني

2 - عــدد األصــوات احملـــصل عــلــيـــهــا من قــبـل الــقــوائم
qستوى الوطني وفي اخلارجHعلى ا

q3 - نسب التمثيل في اجمللس الشعبي الوطني

4 - نتائج االقتراع حســب الدوائر االنتخابية. 

: طـــبــقـــا لــلـــمــادة 166 من الـــقــانـــون الــعـــضــوي ثــالــثــا ثــالــثــا 
اHتعـلق بنـظام االنـتخابـاتq يفـتح أجل إيداع الـطعون في
نــتــائج االقــتـــراع إلى غــايــة يــوم اخلــمــيس  17 مــايــو ســنــة

2012 على الساعة الثامنة مساء.

رابـــــــعــــــا رابـــــــعــــــا : يـــــــبـــــــلّغ هـــــــذا اإلعـالن إلى رئـــــــيـس اجملـــــــلس
الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية واجلماعات احمللية.

خــامـسـا خــامـسـا : يـنـشــر هـذا اإلعالن في اجلــريـدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

بـهذا تـداول اجملـلس الـدسـتوري في جـلـسـاته بـتاريخ
22 و23 و24 جـمـادى الثـانـيـة عام 1433 اHـوافق 13و14 و15

مايو سنة 2012.

رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

الطيالطيّب بلعيـزب بلعيـز

أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :

qحنيفة بن شعبان -

qعبد اجلليل بلعلى -

qبدر الديـن سالم -

qحسيـن داود -

qمحمـد عبـو -

qمحمـد ضيف -

qفوزية بن قلـة -

- الهاشمي عدالـة.
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اجلدول رقم اجلدول رقم 1
أسماء اHترشحW الفائزين في انتخاب اجمللس الشعبي الوطنيأسماء اHترشحW الفائزين في انتخاب اجمللس الشعبي الوطني

القوائم الفائزةالقوائم الفائزة
عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHطلوباHطلوب
شغلهاشغلها

أدرار

الشلف

األغواط

01

02

03

5

13

6

حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني الد�قراطي

توات الكبرى (قائمة حرة)

جبهة اHستقبل

حزب جبهة التحرير الوطني

تكتل اجلزائر اخلضراء

التجمع الوطني اجلمهوري

التجمع الوطني الد�قراطي

حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني الد�قراطي

اجلـــبـــهــــة الـــوطـــنـــيــــة لألحـــرار من
أجل الوئام

تكتل اجلزائر اخلضراء

الفرسان

2

1

1

1

6

3

2

2

2

1

1

1

1

الهامل علي
قلوم موالتي

بكراوي عبد القادر

اخلراز محمد

قروط محمد

مدوار عبد الكر¢
العبدي موسى
ناحت يوسف
دحماني محمد
عبيب الزهرة

كولة مليكة

بلقايد عبد العزيز
ديلمي بوراس عبد القادر

عبد الصادق سليمة

حموني محمد
بن مخطار فتيحة

شنوف محمد
حمامة جمعية

فشكار براهيم
حواسنية فاطيمة الزهراء

صافي لعرابي

سية عمر

قدودة ابوبكر

ساسي محمود

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتحصلاHتحصل
عليهاعليها

أسماء اHترشحW الفائزينأسماء اHترشحW الفائزين الدائرةالدائرة
االنتخابيةاالنتخابية

رمزرمز
الواليةالوالية
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5 رجب  عام  رجب  عام 1433 هـ هـ

26 مايو  سنة  مايو  سنة 2012  م م

اجلدول رقم اجلدول رقم  1  (تابع) (تابع)

القوائم الفائزةالقوائم الفائزة

أم البواقي

باتنة

بجاية

04

05

06

8

14

12

حزب جبهة التحرير الوطني

حزب جبهة التحرير الوطني

 التأصيل (قائمة حرة)

التجمع الوطني الد�قراطي

اجلبهة الوطنية اجلزائرية

جبهة القوى االشتراكية

حزب جبهة التحرير الوطني

8

8

2

2

2

7

3

طورش توفيق
حمادو لزهر

منصوري عبد الكر¢
زروال أحمد

خالف باية نسيمة
Wمعلوم  حس
بلحا¥ جالل

عمراني صورية

لطرش نصير
قراوي عبد النور

خاوه الطاهر
مالخسو علي
جيالني عمار

بن العربي نبيلة
بن قسمية إسمهان
  تغليسية فاطمة

عيساوي عبد احلميد
  بشاطة مسعودة

بركات بلقاسم
مسيباح جناة

خنشالي عياش
خليفي نوارة

درقيني أرزقي
بوعيش شافع
إشالمن سعيدة
شباطى رشيد
تزرارت خالد
بوكالل يحيى

جنان باية

دريس عبد الرحمان
بابوش دليلة

بورحلة اليازيد

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHطلوباHطلوب
شغلهاشغلها

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتحصلاHتحصل
عليهاعليها

الدائرةالدائرة
االنتخابيةاالنتخابية

رمزرمز
الواليةالوالية

أسماء اHترشحW الفائزينأسماء اHترشحW الفائزين
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5 رجب  عام  رجب  عام 1433 هـ هـ

26 مايو  سنة مايو  سنة 2012  م م

اجلدول رقم اجلدول رقم  1  (تابع) (تابع)

القوائم الفائزةالقوائم الفائزة

بجاية (تابع)

بسكرة

بشار

البليدة

06

07

08

09

9

5

13

التجمع الوطني الد�قراطي

التجمع الوطني الد�قراطي

نور الشباب أ (قائمة حرة)

حزب جبهة التحرير الوطني

حزب جبهة التحرير الوطني

اجلــــــبـــــهـــــة الـــــوطـــــنــــــيـــــة لـــــلـــــعـــــدالـــــة
االجتماعية

تكتل اجلزائر اخلضراء

حركة االنفتاح

حزب جبهة التحرير الوطني

الرمز األصيل ب (قائمة حرة)

2

3

3

3

2

1

1

1

8

3

عليالت عمر
واقني زينة

مناني عدالن
قدور محمد الطاهر

طلحة هدى

شنوفي سليم
قدوري لزهر

بلة سمية

بوسنة عبد احلميد
بوجملW مصطفى

بليوز سليمة

بادي طيب
فوضيل مليكة

بوبكر محمد

عاللي العربي

سليماني عبد القادر

 جلوط أحمد
 سيدي موسى محمد

أقنيني مسعود
 الدالية غنية
رابحي عقيلة
بوجالل عمر

عبدلي زوبير
فالق عريوات الهادي

رامي مرزاق
بزاري محمد
إقرديزن مر¢

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHطلوباHطلوب
شغلهاشغلها

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتحصلاHتحصل
عليهاعليها

الدائرةالدائرة
االنتخابيةاالنتخابية

رمزرمز
أسماء اHترشحW الفائزينأسماء اHترشحW الفائزينالواليةالوالية
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5 رجب  عام  رجب  عام 1433 هـ هـ

26 مايو  سنة  مايو  سنة 2012  م م

اجلدول رقم اجلدول رقم  1  (تابع) (تابع)

القوائم الفائزةالقوائم الفائزة

البليدة (تابع)

البويرة

تامنغست

تبسة

09

10

11

12

9

5

8

اجلبهة الوطنية اجلزائرية

حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني الد�قراطي

حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني الد�قراطي

تكتل اجلزائر اخلضراء

اجلــــــبـــــهـــــة الـــــوطـــــنــــــيـــــة لـــــلـــــعـــــدالـــــة
االجتماعية

حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني الد�قراطي

تكتل اجلزائر اخلضراء

2

6

3

2

1

1

1

5

2

1

WH عصماني
مسايلي �ينة

نوري محمد
رميلي محمد

ولد حسW محمد شريف
ماني محمد
بوداود نورة

عمران اHولودة جنان زوبيدة

بصالح أحمد
نوري خلضر

موسلي فتيحة

قمامه محمود
توهامي أم اخلير

بابا علي محمد

دحيمي سالم

بالمW محمد

جميعي محمد
الوافي السبتي

زروق كمال
مخلوف العيد

حشيشي عقيلة

مناعي أحمد
بوذيبة الويزة

عثمانية محمد الهادي

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHطلوباHطلوب
شغلهاشغلها

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتحصلاHتحصل
عليهاعليها

أسماء اHترشحW الفائزينأسماء اHترشحW الفائزين
الدائرةالدائرة

االنتخابيةاالنتخابية
رمزرمز

الواليةالوالية
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5 رجب  عام  رجب  عام 1433 هـ هـ

26 مايو  سنة مايو  سنة 2012  م م

اجلدول رقم اجلدول رقم  1  (تابع) (تابع)

القوائم الفائزةالقوائم الفائزة

تلمسان

تيارت

تيزي وزو

13

14

15

12

11

15

حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني الد�قراطي

حزب جبهة التحرير الوطني

جبهة القوى االشتراكية

حزب جبهة التحرير الوطني

10

2

11

7

4

لوح الطيب
بخشي محمد

بن قاسيمي محمد
حامدي حفيظة

لعمى أحمد
صبيان فضيل
جبلي شهرزاد
قدوس نصيرة

صمود مراد
أوكبدان خليل

Wسنوسي أم
بلخوجة نوال ليلى

بوخرص محمد
بوطالب عز الدين

بوعلقة قادة
بوعزة اجلياللي
قيشاوي ساعد

حاج قدور مسعودة
كالخي الشيخ
بورياح خالد

كوراك فاطمة
حمودي نصيرة

بوقطوطة مخطار

حالت رشيد
طابو كر¢

بركاين نور الدين
عجلوط نبيلة
ديدوش حمو

صادق عبد الرحيم
زعموم ثميلة

خلضـاري سعيد
مفتالي �ينة
لفقي محمد
أعريب أعمر

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHطلوباHطلوب
شغلهاشغلها

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتحصلاHتحصل
عليهاعليها

أسماء اHترشحW الفائزينأسماء اHترشحW الفائزين
الدائرةالدائرة

االنتخابيةاالنتخابية
رمزرمز

الواليةالوالية
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5 رجب  عام  رجب  عام 1433 هـ هـ

26 مايو  سنة  مايو  سنة 2012  م م

اجلدول رقم اجلدول رقم  1  (تابع) (تابع)

القوائم الفائزةالقوائم الفائزة

تيزي وزو
(تابع)

اجلزائر

15

1637

التجمع الوطني الد�قراطي

حزب العمال

تكتل اجلزائر اخلضراء

حزب جبهة التحرير الوطني

حزب العمال

3

1

13

10

7

مقدم طيب
بلقاسم شعبان
لعرفي أوريدة

بودارن نادية

غول عمر
عبد الوهاب عبد احلليم

حبشي الطاهر
محمودي رابح
ماجر نعيمة
بودبوز غاني
مزازة سميرة

ميدة كمال
قالون رشيد
شريفي احمد

بوجملW فاطمة
بلقاسمي كر�ة

بن توري شهرزاد

ولد خليفة محمد العربي
بورزاق صالح الدين

بوعبد الله عبد الوحيد
بقادة إسماء

ابراهيم بوناب سعيدة
ماضي جمال

دبيشي عبد الهادي
سعدي لياس

بن تركي أم السعد
كركوش سميرة

حنون لويزة
جودي جلول

تعزيبت رمضان
بوبغلة نادية
لباطشة سليم

بن بسة رحيمة
بكاي محمد

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHطلوباHطلوب
شغلهاشغلها

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتحصلاHتحصل
عليهاعليها

أسماء اHترشحW الفائزينأسماء اHترشحW الفائزين
الدائرةالدائرة

االنتخابيةاالنتخابية
رمزرمز

الواليةالوالية
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5 رجب  عام  رجب  عام 1433 هـ هـ

26 مايو  سنة مايو  سنة 2012  م م

اجلدول رقم اجلدول رقم  1  (تابع) (تابع)

أسماء اHترشحW الفائزينأسماء اHترشحW الفائزين القوائم الفائزةالقوائم الفائزة

اجلزائر (تابع)

اجللفة

جيجل

16

17

18

14

8

جبهة القوى االشتراكية

التجمع الوطني الد�قراطي

التجمع الوطني الد�قراطي

حزب جبهة التحرير الوطني

احتاد القوى
الد�قراطية واالجتماعية

تكتل اجلزائر اخلضراء

حزب جبهة التحرير الوطني

اجلبهة الوطنية اجلزائرية

جبهة العدالة و التنمية

بوشاشي مصطفى
بلول كر¢

محيوت نورة
تياتي حياة

شهاب الصديق
بوشوارب عبد السالم

بن سحنون فوزية

رحماني شريف
شويحة زينب
دركوش بلخير

سالت محمد الطيب
عبيدات عمر
برمان سعاد

ميهوبي كراك

Wاحلدي سماع
قاسم طاهر

بن ساعد إلهام
كحيليش مصطفى

سبع بولرباح
عماري محمد

بن حدو فاطمة الزهراء

بريغن أحمد الشريف
النمر رحيمة

حمدادوش ناصر
بونار فاطمة الزهراء

بن عياش موسى
بوحامة فايزة

بودياب نور الدين

قيوس عبد الناصر

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHطلوباHطلوب
شغلهاشغلها

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتحصلاHتحصل
عليهاعليها

الدائرةالدائرة
االنتخابيةاالنتخابية

رمزرمز
الواليةالوالية

4

3

7

7

2

2

2

1

1
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5 رجب  عام  رجب  عام 1433 هـ هـ

26 مايو  سنة  مايو  سنة 2012  م م

اجلدول رقم اجلدول رقم  1  (تابع) (تابع)

القوائم الفائزةالقوائم الفائزة

سطيف

سعيدة

سكيكدة

19

20

21

19

5

11

حزب جبهة التحرير الوطني

تكتل اجلزائر اخلضراء

التجمع الوطني الد�قراطي

التحالف الوطني اجلمهوري

حزب جبهة التحرير الوطني

حزب الفجر اجلديد

عهد 54

حزب جبهة التحرير الوطني

8

5

3

3

3

1

1

5

أونيس مسعود
عكوباش محمد مسعود

بوشارب معاد
Wمعيزة حس

بولقان براهيم
حناشي نادية
جغولة سعيدة
خليف نر�ان

لعور نعمان
موني رشيد

حشمي فيصل
نوري زهية

بن عبيد يسمينة

بويلفان عمر
دخيلي صالح الدين

بوساحة سميرة

ساحلي بلقاسم
بلعايب محمد الطاهر

عريبي نسيمة

بن مداح أحمد
راس مال عبد الهادي

بــــــورويس فــــــاطـــــيــــــمـــــة زهـــــرة
نصيرة

ديداوي بن عبد الله

بوستة نور الدين

رحيم هشام
خطابي عبد الرحمان

مرابط صالح
مطالوي فاروق
عرقوب نبيلة

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHطلوباHطلوب
شغلهاشغلها

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتحصلاHتحصل
عليهاعليها

أسماء اHترشحW الفائزينأسماء اHترشحW الفائزين
الدائرةالدائرة

االنتخابيةاالنتخابية
رمزرمز

الواليةالوالية
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5 رجب  عام  رجب  عام 1433 هـ هـ

26 مايو  سنة مايو  سنة 2012  م م

اجلدول رقم اجلدول رقم  1  (تابع) (تابع)

القوائم الفائزةالقوائم الفائزة

سكيكدة
(تابع)

سيدي
بلعباس

عنابة

قاHة

21

22

23

24

8

8

6

التجمع الوطني الد�قراطي

حزب العمال

جبهة العدالة و التنمية

حزب جبهة التحرير الوطني

حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني الد�قراطي

اجلبهة الوطنية الد�قراطية

جبهة العدالة و التنمية

حزب العمال

حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني الد�قراطي

3

2

1

8

4

1

1

1

1

3

2

بن مرابط فؤاد
Wسيساوي حس
بلعطوي زهيرة

زعير السعيد
بولعشب نورة

بورورو مسعود

تو أعمر
بوخلخال محمد

لبيد امحمد
عقاب بوعالم

عبد الالوي عبد القادر
كرليفي خيرة

بن زناتي خيرة
مباركي براهيم

براهمية محمد شريف
Wبوربيع حس

عمارة سعاد
مانع جمال عبد الناصر

أمير محمد

طليبة بهاء الدين

حماني محمد الصغير

بن جدو نادية

بن الشيخ علي
©امشة محمد
عروال ليلى

بونفلة حسان
بوفلفل نصيرة

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHطلوباHطلوب
شغلهاشغلها

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتحصلاHتحصل
عليهاعليها

أسماء اHترشحW الفائزينأسماء اHترشحW الفائزين
الدائرةالدائرة

االنتخابيةاالنتخابية
رمزرمز

الواليةالوالية



17اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 32
5 رجب  عام  رجب  عام 1433 هـ هـ

26 مايو  سنة  مايو  سنة 2012  م م

اجلدول رقم اجلدول رقم  1  (تابع) (تابع)

القوائم الفائزةالقوائم الفائزة

قاHة (تابع)

قسنطينة

اHدية

ªمستغا

24

25

26

27

12

11

9

احلركة الوطنية  لألمل

حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني الد�قراطي

جبهة العدالة و التنمية

حزب العمال

حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع اجلزائري

تكتل اجلزائر اخلضراء

حزب الشباب

حزب جبهة التحرير الوطني

1

6

2

2

2

5

2

2

2

6

بوسلبة صالح

بوصبع عبد الرحمن
بهلول حبيبة

كيحل نورالدين
هباشي أحمد
خرشي أحمد
مسيخ آسيا

شنيني عبد الكر¢
لوجرتني نادية

بن خالف خلضر
دراحي مر¢

بوفنارة محمد
بن جدو  نسيمة

بدة محجوب
بن حداد محمد

عقابة نصر الدين
بودريسي محمد

بن تلمساني جويدة

طاهر ميسوم
فرقاني سومية

ربيعي فاحت
بن عياد جميلة

بن قرنوس كر¢
زايدي وهيبة

بن دحمان حميدي
شيبان شريف
 خميستي عمار
محيوس فاطمة
درقاوي حاج عدة

بوعتو خيرة

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHطلوباHطلوب
شغلهاشغلها

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتحصلاHتحصل
عليهاعليها

أسماء اHترشحW الفائزينأسماء اHترشحW الفائزين الدائرةالدائرة
االنتخابيةاالنتخابية

رمزرمز
الواليةالوالية



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 32 18
5 رجب  عام  رجب  عام 1433 هـ هـ

26 مايو  سنة مايو  سنة 2012  م م

اجلدول رقم اجلدول رقم  1  (تابع) (تابع)

القوائم الفائزةالقوائم الفائزة

ªمستغا
(تابع)

اHسيلة

معسكر

ورقلة

27

28

29

30

التجمع الوطني الد�قراطي

تكتل اجلزائر اخلضراء

حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني الد�قراطي

جبهة التغيير

حزب الفجر اجلديد

حزب جبهة التحرير الوطني

احلركة الشعبية اجلزائرية

التجمع الوطني الد�قراطي

تكتل اجلزائر اخلضراء

التجمع الوطني الد�قراطي

3

3

3

2

2

2

4

3

2

1

1

قاسم العيد محمد
زيار عكاشة

مسكيني فتيحة

بن امهاني عبد الناصر
غويني فياللي
غرس الله نورة

ديلمي عبد اللطيف
السد نور الدين

مشتر سعاد

بيبي محمد العيد
بن عزي فريدة

عمران Hبارك
مقران إسمهان

الــــقـــاســــمي احلــــســــني مــــحــــمـــد
اHهدي

بن خالد عواطف

بوكروشة عبد القادر
بهيليل عبد القادر
سي فضيل محمد
بعطوش حكيمة

سي حمدي خثير
بن دوخة بن عمر

بوحجر كر�ة

شرفي ميلود
شافي زوبيدة

رحو ميسوم

خمقاني عبد العزيز

12

10

7

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHطلوباHطلوب
شغلهاشغلها

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتحصلاHتحصل
عليهاعليها

أسماء اHترشحW الفائزينأسماء اHترشحW الفائزين
الدائرةالدائرة

االنتخابيةاالنتخابية
رمزرمز

الواليةالوالية



19اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 32
5 رجب  عام  رجب  عام 1433 هـ هـ

26 مايو  سنة  مايو  سنة 2012  م م

18

تكتل اجلزائر اخلضراء

احلركة الوطنية  لألمل

احلزب الوطني للتضامن و التنمية

حزب الفجر اجلديد

حزب الكرامة

حزب جبهة التحرير الوطني

حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني الد�قراطي

حزب العمال

1

1

1

1

1

1

12

3

3

خير الله لطفي

قريشي محمد احلبيب

عبازي محمد كمال

مسعودي محمد

الداوي محمد

بوعزة محمد

حجوج عبد القادر
صغير فاطمة
طيبي محمد
خليل ماحي

معطلي عبد الكبير
مكي زوجة  دالوي زوليخة

دروة زوجة بلحول أمال
سريان مصطفى

هاليلي سليم
شجاعة زوجة داني عائشة

أوسليم رشيد
بلعربي بن عبد الله

بن عطية قادة
عياد زوجة اHعسكري رتيبة

بوكرش الهواري

تهامي محمد
شعبان صورية

غنو غالم

اجلدول رقم اجلدول رقم  1  (تابع) (تابع)

القوائم الفائزةالقوائم الفائزة
الدائرةالدائرة

االنتخابيةاالنتخابية
رمزرمز

الواليةالوالية

ورقلة (تابع)

وهران

30

31

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHطلوباHطلوب
شغلهاشغلها

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتحصلاHتحصل
عليهاعليها

أسماء اHترشحW الفائزينأسماء اHترشحW الفائزين



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 32 20
5 رجب  عام  رجب  عام 1433 هـ هـ

26 مايو  سنة مايو  سنة 2012  م م

5

5

8

10

التجمع الوطني الد�قراطي

تكتل اجلزائر اخلضراء

جبهة التغيير

حزب الفجر اجلديد

حزب جبهة التحرير الوطني

حزب جبهة التحرير الوطني

احلزب الوطني للتضامن و التنمية

عهد 54

حزب جبهة التحرير الوطني

الوحدة (قائمة حرة)

التجمع الوطني الد�قراطي

حزب جبهة التحرير الوطني

1

1

1

1

1

3

1

1

6

2

3

3

قنيبر اجلياللي

مجدوبي بن عبد الله

رحماني عثمان

بوخبزة الباي

بوسماحة بوعالم

ماضوي علي
طواهرية ابراهيم

ابا جميلة

حامية مصطفى

ادمي محمد

بن حمادي موسى
ديسة امحمد

فرشيش نعيمة
زبيري عبد العزيز

سعيداني أحمد
عشاشة مر¢

حماوي عزالدين اHدعو قادة
الروسان حيزية

جناتي عبد الكر¢
مخرف صليحة

سليماني عبد الكر¢

جعدي منور
محساس يحيى
عثماني سليمة

اجلدول رقم اجلدول رقم  1  (تابع) (تابع)

البيض

إيليزي

برج بوعريريج

بومرداس

32

33

34

35

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHطلوباHطلوب
شغلهاشغلها

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتحصلاHتحصل
عليهاعليها

القوائم الفائزةالقوائم الفائزة
الدائرةالدائرة

االنتخابيةاالنتخابية
رمزرمز

أسماء اHترشحW الفائزينأسماء اHترشحW الفائزينالواليةالوالية



21اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 32
5 رجب  عام  رجب  عام 1433 هـ هـ

26 مايو  سنة  مايو  سنة 2012  م م

5

5

5

8

جبهة القوى االشتراكية

الوطنية (قائمة حرة)

جبهة التغيير

حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني الد�قراطي

جبهة العدالة و التنمية

حزب العمال

حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني الد�قراطي

حزب التجديد اجلزائري

التجمع الوطني الد�قراطي

حزب جبهة التحرير الوطني

احلركة الشعبية اجلزائرية

تكتل اجلزائر اخلضراء

2

1

1

2

1

1

1

3

1

1

2

2

1

6

العسكري علي
إحدادن نادية

بوزاد حسان

عبد العزيز منصور

ناصر رابح
مروجي نعيمة

بن سالم بلقاسم

عسكري أحسن

سناني مراد

موساوجة محمد
بابوزيد سيد أمو

رشيد احلورية

أبيري سيد أحمد

ميموني محمد سالم

قيجي محمد
بورزاب فاطمة الزهراء

سحنون محمد
يشكور خديجة

جبان مصطفى

بنW يحيى
بن فرحات عبد الرحمان
سعيدي محمد األخضر

عـــــمـــــوري اHــــــولـــــودة حـــــمــــــايـــــتي
فاطمة الزهرة
موساوي داسي

الصغير اHولودة خالدي حفصة

اجلدول رقم اجلدول رقم  1  (تابع) (تابع)

القوائم الفائزةالقوائم الفائزة الدائرةالدائرة
االنتخابيةاالنتخابية

رمزرمز
الواليةالوالية

بومرداس
(تابع)

الطارف

تندوف

تيسمسيلت

الوادي

35

36

37

38

39

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHطلوباHطلوب
شغلهاشغلها

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتحصلاHتحصل
عليهاعليها

أسماء اHترشحW الفائزينأسماء اHترشحW الفائزين



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 32 22
5 رجب  عام  رجب  عام 1433 هـ هـ

26 مايو  سنة مايو  سنة 2012  م م

5

6

7

10

حزب جبهة التحرير الوطني

الوحدة (قائمة حرة)

حزب النور اجلزائري

حزب جبهة التحرير الوطني

تكتل اجلزائر اخلضراء

جبهة العدالة و التنمية

حزب الكرامة

حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني الد�قراطي

اجلبهة الوطنية
للعدالة االجتماعية

التجمع الوطني الد�قراطي

حزب جبهة التحرير الوطني

2

3

2

3

1

1

1

5

1

1

3

3

سعداني أحمد
ساHي نورة

عبابسة ناصر
زقادة سليم
كنانة اسية

بن الطاهر محمد الصغير
بوزيدي لبنى

حراوبية رشيد
خرايفي محمد

بوخريص ياسمينة

لطيفي أحمد الصالح

عريبي أحسن

بوساحة عبلة

بوعبدالله محمد
عثمان رشيد
فردي ميلود

بن مخلوف محمد كمال
بوجمعي فايزة

بن عميروش بلقاسم

عنان بن عالل

طورشي بوجمعة
بورواق عبد احلميد

لبيض نورة

بوHعيز كمال
بلعطار محمد
بوغرارة امال

اجلدول رقم اجلدول رقم  1  (تابع) (تابع)

القوائم الفائزةالقوائم الفائزة الدائرةالدائرة
االنتخابيةاالنتخابية

رمزرمز
الواليةالوالية

الوادي (تابع)

خنشلة

سوق أهراس

تيبازة

ميلة

39

40

41

42

43

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHطلوباHطلوب
شغلهاشغلها

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتحصلاHتحصل
عليهاعليها

أسماء اHترشحW الفائزينأسماء اHترشحW الفائزين



23اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 32
5 رجب  عام  رجب  عام 1433 هـ هـ

26 مايو  سنة  مايو  سنة 2012  م م

10

5

5

حركة اHواطنW األحرار

تكتل اجلزائر اخلضراء

عهد 54

حزب جبهة التحرير الوطني

اجلبهة الوطنية اجلزائرية

احلزب الوطني
للتضامن و التنمية

حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني الد�قراطي

تكتل اجلزائر اخلضراء

حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني الد�قراطي

تكتل اجلزائر اخلضراء

اآلفاق (قائمة حرة)

2

1

1

5

3

2

3

1

1

2

1

1

1

زقاد حبيب
برور شهرزاد

بوشاش الهاني

مغواش عبد الرزاق

دحمان احلاج
طواهرية اHلياني عبد الباقي

ملوكة محمد
نفيدسة محمد
بونعجة خيرة

بن عيسى أحمد
مدياني محمد
خبيزي نديرة

كرليفة أحمد
أحمد زواوي وجيرة

سعداوي سليمان
حادي محمد

عويسات فتيحة

زحزوح خلضر

سعد محمد

بن مهدي نور الدين
طاشي فاطمة

حسكر علي

علي بلحاج عبد الرفيع

داود طيب

اجلدول رقم اجلدول رقم  1  (تابع) (تابع)

الدائرةالدائرة
االنتخابيةاالنتخابية

رمزرمز
الواليةالوالية

ميلة
 (تابع)

عW الدفلى

النعامة

عW تموشنت

43

44

45

46

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHطلوباHطلوب
شغلهاشغلها

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتحصلاHتحصل
عليهاعليها

أسماء اHترشحW الفائزينأسماء اHترشحW الفائزينالقوائم الفائزةالقوائم الفائزة
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5 رجب  عام  رجب  عام 1433 هـ هـ

26 مايو  سنة مايو  سنة 2012  م م

5

10

2

2

2

2

الوحدة والتداول (قائمة حرة)

التجمع الوطني الد�قراطي

اجلبهة الوطنية اجلزائرية

الوفاء والتواصل (قائمة حرة)

حزب جبهة التحرير الوطني

حزب جبهة التحرير الوطني

تكتل اجلزائر اخلضراء

احلركة الشعبية اجلزائرية

احتاد القوى الد�قراطية
واالجتماعية

حزب جبهة التحرير الوطني

جبهة اHستقبل

حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني الد�قراطي

حزب جبهة التحرير الوطني

جبهة القوى االشتراكية

حزب جبهة التحرير الوطني

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

دادي حمو باحلاج

قارة عمر بكير

أوالد قويدر مصطفى

حريز الناصر

بوخاري أحمد

بلعباس بلقاسم
عزي حاج محمد

حلمر عواد
زبار برابح

شريف �ينة
مكي سعدية

بلعربي عبد القادر
بوشيبة الزهرة

عبد الصدوق سيد أحمد
عبد الصدوق جمعية

منتالشتة شافية

بوراس جمال

شعابنة سمير

حدوش عبد القادر

سليم أميرة

جوهري بشير شكيب

عماروش بلقاسم

بلمداح نور الدين

اجلدول رقم اجلدول رقم  1  (تابع) (تابع)

الدائرةالدائرة
االنتخابيةاالنتخابية

رمزرمز
الواليةالوالية

غرداية

غليزان

اHنطقة األولى
(باريس)

اHنطقة الثانية
(مرسيليا)

اHنطقة الثالثة
(تونس)

اHنطقة
الرابعة

(واشنطن)

47

48

اجلالية
الوطنية
باخلارج

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHطلوباHطلوب
شغلهاشغلها

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتحصلاHتحصل
عليهاعليها

أسماء اHترشحW الفائزينأسماء اHترشحW الفائزينالقوائم الفائزةالقوائم الفائزة
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5 رجب  عام  رجب  عام 1433 هـ هـ

26 مايو  سنة  مايو  سنة 2012  م م

اجلدول رقم اجلدول رقم 2

عدد األصوات احملصل عليها من طرف القوائم على اHستوى الوطني وفي اخلارجعدد األصوات احملصل عليها من طرف القوائم على اHستوى الوطني وفي اخلارج

األحزاب السياسية والقوائم احلرةاألحزاب السياسية والقوائم احلرة

حزب جبهة التحرير الوطني

أحرار

التجمع الوطني الد�قراطي

تكتل اجلزائر اخلضراء

حزب العمال

جبهة العدالة و التنمية

اجلبهة الوطنية اجلزائرية

جبهة القوى االشتراكية

جبهة اHستقبل

جبهة التغيير

احلركة الشعبية اجلزائرية

اجلبهة الوطنية للعدالة االجتماعية

اجلبهة الوطنية للحريات

حزب الفجر اجلديد

حزب الكرامة

عهد 54

احلركة الوطنية  لألمل

التجمع اجلزائري

حركة االنفتاح

حركة اHواطنW األحرار

التجمع الوطني اجلمهوري

احتاد القوى الد�قراطية واالجتماعية

% 17,35

% 8,79

% 6,86

% 6,22

% 3,71

% 3,05

% 2,60

% 2,47

% 2,29

% 2,28

% 2,17

% 1,84

% 1,80

% 1,74

% 1,70

% 1,57

% 1,56

% 1,54

% 1,52

% 1,51

% 1,50

% 1,50

1324363

671190

524057

475049

283585

232676

198544

188275

174708

173981

165600

140223

137213

132492

129427

120201

119253

117549

116384

115631

114651

114481

النسبةالنسبةعدد األصوات احملصل عليهاعدد األصوات احملصل عليها
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5 رجب  عام  رجب  عام 1433 هـ هـ

26 مايو  سنة مايو  سنة 2012  م م

اجلدول رقم اجلدول رقم 2 (تابع) (تابع)

األحزاب السياسية والقوائم احلرةاألحزاب السياسية والقوائم احلرة

احلزب الوطني للتضامن و التنمية

حركة الوفاق الوطني

جبهة اجلزائر اجلديدة

حزب التجديد اجلزائري

التحالف الوطني اجلمهوري

اجلبهة الوطنية لألحرار من أجل الوئام

حزب الشباب

اجلبهة الوطنية الد�قراطية

حركة الوطنيW األحرار

جيل جديد

احلزب اجلمهوري التقدمي

احلركة الوطنية من أجل الطبيعة و النمو

حزب  العدل والبيان

حركة  الشبيبة و الد�قراطية

حزب احلرية و العدالة

احلزب الوطني احلر

جبهة احلكم الراشد

احلزب الوطني اجلزائري

حزب الشباب الد�قراطي

حزب النور اجلزائري

حزب العمال االشتراكي

اجملموعاجملموع

% 1,50

% 1,49

% 1,46

% 1,46

% 1,43

% 1,41

% 1,34

% 1,33

% 1,28

% 1,25

% 1,21

% 1,20

% 1,20

% 1,19

% 1,09

% 1,08

% 0,93

% 0,89

% 0,86

% 0,64

% 0,19

% 100,00

114372

113643

111408

111218

109331

107833

102663

101643

97842

95295

92157

91722

91481

91004

82933

82148

71382

68047

65797

48943

14584

7634979

النسبةالنسبةعدد األصوات احملصل عليهاعدد األصوات احملصل عليها
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5 رجب  عام  رجب  عام 1433 هـ هـ

26 مايو  سنة  مايو  سنة 2012  م م

اجلدول رقم اجلدول رقم 3
نسب التمثيل في اجمللس الشعبي الوطنينسب التمثيل في اجمللس الشعبي الوطني

األحزاب السياسيةاألحزاب السياسية

 والقوائم احلرة والقوائم احلرة

نسبة التمثيلنسبة التمثيل
في اجمللسفي اجمللس
الشعبيالشعبي
الوطنيالوطني

عددعدد
اHقاعداHقاعد

اHتحصلاHتحصل
عليهاعليها

نسبة عدد األصوات  اHتحصلنسبة عدد األصوات  اHتحصل
عليها باHقارنة مع عددعليها باHقارنة مع عدد

األصوات اHعبر عنها علىاألصوات اHعبر عنها على
اHستوى الوطنياHستوى الوطني

عدد األصواتعدد األصوات
اHعتمدةاHعتمدة

حسب توزيعحسب توزيع
اHقاعداHقاعد

حزب جبهة التحرير الوطني
التجمع الوطني الد�قراطي

تكتل اجلزائر اخلضراء
جبهة القوى االشتراكية

أحرار
حزب العمال

اجلبهة الوطنية اجلزائرية
جبهة العدالة و التنمية

احلركة الشعبية اجلزائرية
حزب الفجر اجلديد

جبهة التغيير
احلزب الوطني للتضامن و التنمية
اجلبهة الوطنية للعدالة االجتماعية

عهد 54
احتــــــــاد الــــــــقـــــــــوى الــــــــد�ــــــــقــــــــراطــــــــيــــــــة

واالجتماعية
التحالف الوطني اجلمهوري

جبهة اHستقبل
حزب الكرامة

احلركة الوطنية  لألمل
التجمع اجلزائري

حركة اHواطنW األحرار
التجمع الوطني اجلمهوري

حزب الشباب
حزب النور اجلزائري

حركة االنفتاح
حزب التجديد اجلزائري

اجلــبـــهــة الــوطـــنــيــة لـألحــرار من أجل
الوئام

اجلبهة الوطنية الد�قراطية

اجملموعاجملموع

% 47,84

% 15,15

% 10,17

% 4,55

% 4,11

% 3,68

% 1,95

% 1,52

% 1,30

% 1,08

% 0,87

% 0,87

% 0,65

% 0,65

% 0,65

% 0,65

% 0,43

% 0,43

% 0,43

% 0,43

% 0,43

% 0,43

% 0,43

% 0,43

% 0,22

% 0,22

% 0,22

% 0,22

% 100,00

221

70

47

21

19

17

9

7

6

5

4

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

462

% 17,35

% 6,86

% 6,22

% 2,47

% 8,79

% 3,71

% 2,60

% 3,05

% 2,17

% 1,74

% 2,28

% 1,50

% 1,84

% 1,57

% 1,50

% 1,43

% 2,29

% 1,70

% 1,56

% 1,54

% 1,51

% 1,50

% 1,34

% 0,64

% 1,52

% 1,46

% 1,41

% 1,33

%82,89

1293871

402481

298636

97370

104191

119108

39943

52355

37435

29712

24813

15544

19694

13856

13649

18090

16586

12789

14365

10782

11426

11794

9488

6518

6058

2826

6399

8821

2698600

عددعدد
النساءالنساء

68

23

14

7

5

8

3

1

2

1

1

1

0

0

2

1

0

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

143
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5 رجب  عام  رجب  عام 1433 هـ هـ

26 مايو  سنة مايو  سنة 2012  م م

اجلدول رقم اجلدول رقم 4

نتائج االقتراع حسب الدوائر االنتخابيةنتائج االقتراع حسب الدوائر االنتخابية

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

رمزرمز
الدائرة االنتخابيةالدائرة االنتخابيةالواليةالوالية

أدرار
الشلف
األغواط

أم البواقي
باتنة
بجاية
بسكرة
بشار
البليدة
البويرة
تامنغست
تبسة
تلمسان
تيارت

تيزي وزو
اجلزائر
اجللفة
جيجل
سطيف
سعيدة
سكيكدة

سيدي بلعباس
عنابة
قاHة

قسنطينة
اHدية

ªمستغا

الناخبونالناخبون
اHسجلوناHسجلون

األصوات اHعبر عنهااألصوات اHعبر عنهاالناخبون اHصوتونالناخبون اHصوتون

النسبةالنسبةالعددالعددالنسبةالنسبةالعددالعدد

190346

659603

225466

379503

587243

500153

405592

190869

664698

482897

113325

413868

634311

512995

648854

1811081

476281

389404

879390

225736

560875

440795

428677

353947

573763

520746

441832

123282

270911

137925

169736

226790

125687

198223

111830

270390

164559

66888

211405

307337

276998

129497

560265

198164

169067

408637

111117

273511

236107

216071

206658

225066

237579

210061

% 64,77

% 41,07

% 61,17

% 44,73

% 38,62

% 25,13

% 48,87

% 58,59

% 40,68

% 34,08

% 59,02

% 51,08

% 48,45

% 54,00

% 19,96

% 30,94

% 41,61

% 43,42

% 46,47

% 49,22

% 48,77

% 53,56

% 50,40

% 58,39

% 39,23

% 45,62

% 47,54

108735

216025

118103

146813

201017

112208

165809

87742

198649

135767

56552

186110

245552

227722

115518

442058

166655

138678

320684

91910

218324

182471

162965

175857

169370

185758

169341

% 88,20

% 79,74

% 85,63

% 86,49

% 88,64

% 89,28

% 83,65

% 78,46

% 73,47

% 82,50

% 84,55

% 88,03

% 79,90

% 82,21

% 89,21

% 78,90

% 84,10

% 82,03

% 78,48

% 82,71

% 79,82

% 77,28

% 75,42

% 85,10

% 75,25

% 78,19

% 80,62
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5 رجب  عام  رجب  عام 1433 هـ هـ

26 مايو  سنة  مايو  سنة 2012  م م

اجلدول رقم اجلدول رقم 4 (تابع) (تابع)

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

اجلالية
الوطنية
باخلارج

رمزرمز
الدائرة االنتخابيةالدائرة االنتخابيةالواليةالوالية

اHسيلة
معسكر
ورقلة
وهران
البيض
ايليزي

برج بوعريريج
بومرداس
الطارف
تندوف

تيسمسيلت
الوادي
خنشلة

سوق اهراس
تيبازة
ميلة

عW الدفلى
النعامة

عW تموشنت
غرداية
غليزان

اHنطقة 1 : (باريس)
اHنطقة 2 : (مرسيليا)

اHنطقة 3 (تونس)
اHنطقة 4 (واشنطن)

الناخبونالناخبون
اHسجلوناHسجلون

األصوات اHعبر عنهااألصوات اHعبر عنهاالناخبون اHصوتونالناخبون اHصوتون

النسبةالنسبةالعددالعددالنسبةالنسبةالعددالعدد

553380

500374

264977

1004732

166527

38105

379311

457154

278333

67019

166167

278397

213202

299916

397088

465421

444810

122382

264514

195982

385440

491237

312682

60587

125854

278574

247991

120622

445127

101514

22722

195306

156335

167613

56063

83800

117422

119433

149784

198383

209004

189060

67509

153291

100705

172616

61575

45646

18620

16550

% 50,34

% 49,56

% 45,52

% 44,30

% 60,96

% 59,63

% 51,49

% 34,20

% 60,22

% 83,65

% 50,43

% 42,18

% 56,02

% 49,94

% 49,96

% 44,91

% 42,50

% 55,16

% 57,95

% 51,38

% 44,78

% 12,53

% 14,60

% 30,73

% 13,15

246093

197690

104807

331122

86230

19423

169928

120678

139722

47971

68692

105849

111514

124648

147222

178290

151094

55170

119809

91548

142658

56536

41341

16433

14118

% 88,34

% 79,72

% 86,89

% 74,39

% 84,94

% 85,48

% 87,01

% 77,19

% 83,36

% 85,57

% 81,97

% 90,14

% 93,37

% 83,22

% 74,21

% 85,30

% 79,92

% 81,72

% 78,16

% 90,91

% 82,64

% 91,82

% 90,57

% 88,25

% 85,31

81,75 %43,147634979 %216458419339026اجملموعاجملموع
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5 رجب  عام  رجب  عام 1433 هـ هـ

26 مايو  سنة مايو  سنة 2012  م م

قـــــــــرار رقم قـــــــــرار رقم 03/ق.م د/ /ق.م د/ 12 مـــــــــؤرخ في  مـــــــــؤرخ في 3 رجـب عــــــــام  رجـب عــــــــام 1433
اHوافق اHوافق 24 مايو سنة  مايو سنة 2012.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن  اجمللس الدستوري

- بناء عـلى الدستورq ال سـيما اHادة 163 (الـفقرة 2)
qمنه

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

qادة 166 منهHال سيما ا qتعلق بنظام االنتخاباتHوا

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-03 اHـؤرخ
في 18 صــفـر عـام 1433 اHـوافق 12 يـنـايـر سـنـة 2012 الـذي
يـــحـــدد  كـــيـــفـــيـــات  تـــوســـيـع حـــظـــوظ  تـــمـــثـــيل اHـــرأة  في
qادتان 2 (الفقرة 2) و3 منهHال سيما ا qنتخبةHاجملالس  ا

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-01 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عام 1433 اHـوافق 13 فبـراير سـنة 2012 الـذي يحدد
الــدوائـر االنــتــخـابــيــة وعـدد اHــقــاعـد اHــطــلــوب شـغــلــهـا في

qانHانتخابات البر

- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اHــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عام 1433 اHوافق 16 أبـريل سنة 2012 احملدد لـقواعـد عمل

qاجمللس الدستوري

- و�ــــــقـــــتــــــضـى إعـالن اجملـــــــلس الـــــدســــــتــــــوري رقم
01/إ.م د/12 اHــــؤرخ في 23 جــــمـــــادى الــــثــــانــــيــــة عــــام 1433

اHــوافق 15 مـايــو ســنـة 2012 واHــتــضــمن نــتــائج انــتــخـاب
qأعضاء اجمللس  الشعبي الوطني

- وبــعــد االطالع عــلـى عــريــضــة الــطــعن اHــودعــة لــدى
كــتــابــة ضـبـط اجملـلـس الـدســتــوري بــتــاريخ 16 مـايــو ســنـة
2012 اHـســجـلـة حتت رقم q42 من طـرف اHــتـرشـحــة شـبـلي

بـيــازة نــبــيـلــة مــتــصـدرة قــائــمــة حـزب احلــركــة الــشـعــبــيـة
اجلـزائــريـةq و اHــتـعــلـقــة بـاالعــتــراض عـلى صــحـة عــمـلــيـات
الـــتـــصـــويت في االنـــتـــخـــابـــات الــتـــشـــريـــعـــيـــة الــتـي جــرت
qبـتاريخ 10 مـايـو سـنـة 2012 بـالـدائرة االنـتـخـابـيـة عـنـابة

والتي أسفرت عن فوز كل من :

1) براهمية مـحمد الشريف : فـائز في قائمة حزب
جبهة التحرير الوطني.

2) بـوربــيع حــسـW : فــائــز في قـــائــمــة  حــزب جــبــهــة

التحرير الوطني.

3) عـــمـــارة ســـعــاد : فـــائـــزة في قـــائـــمـــة حـــزب جـــبـــهــة
التحرير الوطني.

4) مـانع جـمـال عـبد الـنـاصـر : فائـز في قـائـمـة حزب
جبهة التحرير الوطني.

5) بن  جدو نادية : فائزة  في حزب  العمال.
6) حمـاني مـحـمـد الـصـغـيـر : فـائـز في قـائـمـة  حزب

جبهة  العدالة و التنمية.
7) أمــيــر  مــحـمـــد : فــائــز في قــائـمــة حــزب الــتــجـمع

الوطني الد�قراطي.
8) طــلــيـــبــة بـــهــاء الــدين : فــائـــز في قــائـــمــة  اجلـــبــهــة

الوطنية  الد�قراطية.
qوبعد االطالع على مجموع أوراق ملف الطعن -

qطعون ضدهمHوبعد  إشعار ا -
- وبعـد االطالع عـلى اHالحظـات الـكتـابـية لـلـمطـعون

qضدهم
qوبعد التحقيق -

- وبــــعـــد االســــتـــمــــاع إلى الــــعـــضــــو اHـــقــــرر في تالوة
qتقريره

qداولةHوبعد ا -

في الشكلفي الشكل

اعتبارا أن الطعن استوفى األشكال القانونية .

في اHوضوعفي اHوضوع
- اعتـبـارا أن الـطاعـنـة تـثـير وجـهـا وحـيدا مـسـتـمدا
من كـون قـائـمـة حـزب احلـركـة الـشـعـبـيـة  اجلـزائـريـة الـتي
تـــتــصــدرهــا حـــصــلت عــلـى عــدد أصــوات يــفـــوق عــتــبــة 5 %
اHــطـلـوبــة  قـانـونــا لـلــمـشـاركــة  في  تـوزيع  اHــقـاعـد و أنه
يـحق  لـها بـالـتـالي احلصـول عـلى مـقـاعد مـعـتـمدة في ذلك
عــــلـى اخلــــطــــأ الــــوارد حــــســــبــــهــــا في نــــتــــائـج االنــــتــــخــــابـــات
الــتــشــريــعــيــة بــالــدائــرة االنــتــخــابــيــة عــنــابــةq  بــدعـوى أن
عــمـلــيـة جـمع  الــنـتــائج عن مـجــمـوع مـحــاضـر الـفــرز لـهـذه
الــدائــرة االنـــتــخــابـــيــة تــمــنـح قــائــمـــة حــزبــهــا 8910 صــوتــا
ولـيس 7173 كـمـا هـو مــدّون في  مـحـضـر الــتـركـيـز q و أن
هذا العدد يؤهلها للترتيب مع القوائم الفائزة واHشاركة
في  تــوزيع اHــقــاعــد و تــلــتــمس بــالــتــالي تــصــحــيـح اخلــطـأ

qوإعادة صياغة محضر النتائج وإعالن الفائز
- واعـتبارا أنه بعـد مراجعة عـمليات اجلـمع اعتمادا
عـلى مـحـاضـر الـفـرز ومـقـارنـتهـا �ـحـضـر تـركـيـز الـنـتائج
ومــحــاضـــر اإلحــصــاء الــبــلـــدي لألصــواتq تــبــW لـــلــمــجــلس
الـدسـتوري أنه وقـعت فـعـال أخـطاء فـي مجـمـوع األصوات
الـتي حتـصـلت عـلـيـهـا قـائـمـة احلـركـة الـشـعـبـيـة اجلـزائـريـة
وذلك نـتــيـجـة خــطـأ في نـقـل عـدد األصـوات الــتي حتـصـلت
عـلــيـهـا هـذه األخـيـرة حـيث بـلـغت 8173 صـوتـا وليس 7173
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وكذلك فـي مجـموع  األصـوات الـتي حصـلت عـليـهـا قائـمة
حـزب جـبـهـة الــتـحـريـر الـوطـني حـيث هي : 28074 ولـيس

q34074

- واعـــتـــبـــارا أن اHــادة 166 من الـــقـــانــون  الـــعـــضــوي
اHـتـعـلـق  بـنـظـام االنــتـخـابـات تـنـص في  فـقـرتـهــا الـثـالـثـة
عـلى أنه إذا تبW للـمجلس الدسـتوري أن الطعن  يـستند
إلـى أســــاسq فـــإنـه  �ـــكــــنـه أن يـــصــــدر قــــرارا مــــعـــلـال  إمـــا
بـإلغاء االنتخـاب اHتنازع  فـيه أو بإعادة صيـاغة  محضر

qنتخب قانوناHترشح اHعّد و إعالن اHالنتائج ا
- واعــتـــبـــارا أنه و عـــلى أســـاس األرقـــام اHــصـــحـــحــة

أعالهq تتغير اHعطيات على النحو التالي :
عـدد األصــوات اHـعـبـر عــنـهـا بــعـد اسـتــثـنـاء األصـوات
الـتي حصـلت عـليـها الــقـوائـم الـتي لم  تـصـل إلى  نسـبـة

5 % والبالغة 8148 صوتا اHقصية للقوائم هي : 
73494 عـــــــــوض 71321 وبــــــــــذلـك يـــــــــــكــــــــــون اHــــــــــعــــــــــامل

q8915 االنتخابي : 9186 بدال من
- واعتبارا أنه و عـلى أساس هذه األرقام اHصححة
يـكـون تـوزيع اHــقـاعـد الـثـمـانـيـة (08) الـتي حتــتـوي عـلـيـهـا
الـــدائــرة االنــتـــخــابــيــة عـــنــابــة بــW الـــقــوائم الــفـــائــزة عــلى

النحو اآلتي :
األصوات التي حصلت عليها القوائم الفائزة :
- حزب جبهة التحرير الوطني : 28074 صوتا

- حزب العمال : 9761 صوتا
- حزب جبهة العدالة  و التنمية : 9399 صوتا

- حزب التجمع الوطني الد�قراطي : 9266 صوتا
- حزب اجلبهة الوطنية الد�قراطية : 8821 صوتا
- حزب احلركة الشعبية اجلزائرية : 8173 صوتا

وعليـه  يكون  توزيع اHقاعد كاآلتي :

* التوزيـع األولي : التوزيـع األولي :
* قـائــمـة حـزب جــبـهــة الـتــحـريــر الـوطــني : ثالثـة

(03) مقاعد.
�جموع األصوات 28074 وباقي األصوات 516.

* قائمة حزب العمال : مقعد واحد(01).
�جموع األصوات 9761 وباقي األصوات 575.

* قــائـمـة حزب جـبـهـة الـعـدالـة والـتـنـمـيـة : مـقـعـد
واحد (01)

�جموع األصوات : 9399 وباقي  األصوات 213.
* قـــائـمــة حـزب الــتــجـمع الــوطـنـي الـد�ــقـراطي :

مقعـد واحد (01)

�جموع األصوات 9266 وباقي األصوات 80.
* قــائــمـة حــزب اجلـبــهـة الــوطــنـيــة الـد�ــقـراطــيـة :

صفـر (00) مقعد 
�جموع األصوات 8821 وبـاقـي األصوات 8821.

* قـــائــمـــة  حــزب احلــركــة الــشــعــبــيــة اجلــزائــريــة :
صفـر (00) مقعد 

�جموع األصوات 8173 وباقي األصوات 8173.
�ا يـساوي ستة (06) مقاعد مـوزعة من بW الثـمانية

qعنيةHطلوب شغلها في الدائرة االنتخابية اH(08) ا
- و اعــتـبــارا أنه و بـتــطــبـيق قــاعــدة الـبــاقي األقـوى
يـــعــود اHــقــعــدان (02) الــبـــاقــيــان لـــكل من قـــائــمــة  اجلـــبــهــة
الـوطـنـيـة الـد�قـراطـيـة بـبـاق يـساوي 8821 وقـائـمـة حـزب
احلــركـة الــشــعـبــيــة اجلـزائــريــة  بـبــاق يــسـاوي 8173 حـسب

 qالترتيب
- وبالنتيجة يكون التوزيع النهائي كاآلتي :

* التوزيع النهائي : التوزيع النهائي :
* حــزب جـــبــهـــة الــتـــحــريـــر الــوطـــني : ثـالثــة (03)

مقاعد 
* حزب العمال : مقعـد واحد(01)

* حــــزب جــــبـــهــــة الـــعــــدالـــة و الــــتـــنــــمـــيــــة : مـــقــــعـــد
واحد(01)

* حــزب الــتــجــمع الــوطــني الــد�ــقــراطي : مــقــعــد
واحد (01)

* حــزب اجلــبـهــة الــوطـنــيـة الــد�ــقـراطــيـة : مــقــعـد
واحد(01)

* حــــزب احلــركـــة الـــشــعـــبـــيــة اجلـــزائـــريــة : مـــقـــعــد
واحد(01)

لهـذه األسبـابلهـذه األسبـاب

يقرر مـا يأتـي :يقرر مـا يأتـي :
في  الشكـل في  الشكـل 

قبـول الطعن  
في اHوضوعفي اHوضوع

- قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة :

أوال  أوال  :  تـصــحـيـح  نـتــائج  االنـتــخــابـات الــتـشــريـعــيـة
لــلــدائــرة االنــتــخــابــيــة عـنــابـــة  الــواردة  في إعالن اجملــلس
الــــدســــتــــوري  رقم 01/إ. م د /12  اHــــؤرخ في 23 جــــمــــادى
الـثـانـيـة عام 1433 اHـوافق 15 مـايـو سـنـة 2012 واHـتـضمن
نــتــائج انــتــخـاب أعــضــاء اجملـلـس الـشــعــبي  الــوطـنـيq عـلى

النحو  اآلتي :
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- حـــزب  جـــبـــهـــة  الـــتـــحـــريـــر  الـــوطـــني : ثـالثــة (03)
مقاعد

*  براهمية محمـد  الشريف
* بوربيع  حسيـــن

* عمــارة  سعــاد
- حـزب  العمـــال : مقعـد واحد (01)

* بن  جـدو  ناديــة
- حــزب  جـبـهـة الـعـدالـة و الـتـنـمـيـة : مـقـعـد واحد

(01)
* حماني   محمد الصغيـر

- حــزب الــتــجــمع الــوطــني الــد�ــقــراطي : مــقــعــد
واحد (01)

* أميــر  محمــد
- حــــزب  اجلــبــهـــة الــوطــنــيـــة  اجلــزائــريـــة : مــقــعــد

واحد (01)
* طليبة بهاء  الديـن

- حــزب احلركة الشـعبيـة اجلزائرية : مـقعد واحد
(01)

* بيـازة  نبيلــة

ثــــانــــيـــــا ثــــانــــيـــــا :  يــــبــــلـغ هــــذا الــــقــــرار إلى  رئـــــيس اجملــــلس
الــشــعـــبي الــوطـــنيq  و إلى وزيــر الـــداخــلــيـــة واجلــمــاعــات

احملليةq  وإلى كل من الطاعن و اHطعون ضدهـم.

ثـالـثا ثـالـثا : يـنـشـر  هـذا  الـقـرار  في  اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اHنـعقدة
بــــــتـــــــاريخ 1 و2 و3 رجب عــــــام 1433 اHــــــوافق 22 و 23 و24

مايو سنة 2012.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

الطيب  بلعيزالطيب  بلعيز

أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :
qحنيفة بن شعبان
qعبد اجلليل بلعلى
qبدر الدين سالم

qداود Wحس
qمحمد عبو

qمحمد ضيف
qفوزية بن قلة

الهاشمي عدالة.

قـــــــــرار رقم قـــــــــرار رقم 04/ق.م د/ /ق.م د/ 12 مـــــــــؤرخ في  مـــــــــؤرخ في 3 رجـب عــــــــام  رجـب عــــــــام 1433
اHوافق اHوافق 24 مايو سنة  مايو سنة 2012.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن  اجمللس الدستوري

- بناء عـلى الدستورq ال سـيما اHادة 163 (الـفقرة 2)
qمنه

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

qادة 166 منهHال سيما ا qتعلق بنظام االنتخاباتHوا

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-03 اHـؤرخ
في 18 صــفـر عـام 1433 اHـوافق 12 يـنـايـر سـنـة 2012 الـذي
يـــحـــدد  كـــيـــفـــيـــات  تـــوســـيـع حـــظـــوظ  تـــمـــثـــيل اHـــرأة  في
qادتان 2 (الفقرة 2) و3 منهHال سيما ا qنتخبةHاجملالس  ا

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-01 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عام 1433 اHـوافق 13 فبـراير سـنة 2012 الـذي يحدد
الــدوائـر االنــتــخـابــيــة وعـدد اHــقــاعـد اHــطــلــوب شـغــلــهـا في

qانHانتخابات البر

- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اHــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عام 1433 اHوافق 16 أبـريل سنة 2012 احملدد لـقواعـد عمل

qاجمللس الدستوري

- و�ــــقـــــتـــــضى إعـالن اجملــــلـس الـــــدســــتـــــوري رقم
01/إ.م د/12 اHــــؤرخ في 23 جــــمـــــادى الــــثــــانــــيــــة عــــام 1433

اHــوافق 15 مـايــو ســنـة 2012 واHــتــضــمن نــتــائج انــتــخـاب
qأعضاء اجمللس  الشعبي الوطني

- و بــعـد االطـالع عـلـى عـريــضــة الـطــعن اHــودعــة لـدى
كــتــابــة ضــبط اجملــلس الــدســتــوري بــتــاريخ 17 مــايــو ســنــة
2012 اHـــــســــــجــــــلـــــة حتـت رقم q92 مـن طــــــرف اHـــــتــــــرشــــــحـــــة

بــودريش نــصــيــرةq من قــائـمــة حــزب الــعــمـال و اHــتــعــلــقـة
بـــــاالعـــــتـــــراض عـــــلى صـــــحـــــة عـــــمـــــلـــــيـــــات الـــــتـــــصـــــويـت في
االنتخابات الـتشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو سنة

q2012 بالدائرة االنتخابية البليدة

qوبعد االطالع على مجموع أوراق ملف الطعن -

qوبعد التحقيق -

- وبــــعـــد االســــتـــمــــاع إلى الــــعـــضــــو اHـــقــــرر في تالوة
qتقريره

qداولةHوبعد ا -
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في الشكلفي الشكل

اعتبارا أن الطعن استوفى األشكال القانونية .

في اHوضوعفي اHوضوع

- اعـتــبــارا أن الــطـاعــنــة تـنــازع في مــحـاضــر الــفـرز
والــنـــتـــائج اHـــتـــرتـــبـــة عــنـــهـــا و ذلك بـــعـــد ســـرد جـــمــلـــة من
اخملــالـفــات و جتـاوزات عــديـدة في مــكـاتـب االقـتــراع أثـنـاء
عـمــلـيــة االنـتــخـابq تـرتـب عـنــهـا حـســبـهــا ضـرر بــالـقــائـمـة

qالتابعة لها

- واعـتــبـارا أنه و لـلــوقـوف عـلى حـقــيـقـة األوضـاع ¥
إحضار صناديق اقـتراع مكاتب التصويت التابعة Hراكز
الــتــصـويـت بـالــدائـرة االنــتــخـابــيــة اHـذكــورة أعالهq و بــعـد
فـــحص مـــحــــتـــوى هـــذه الـــصـــنـــاديق و مــــراجـــعـــة مـــخـــتـــلف
احملاضر و األوراق اHرفقـةq تبW فعال عدم تطابق النتائج
اHـدونـة في مـحـاضـر فـرز األصـوات و وجـود أخـطـاء مـادية
عند توزيع األصوات اHعـبر عنهاq �ا يجعل القائمة التي
تنتمي إليها الـطاعنةq بعد تصحيحهاq تتجاوز عتبة %5
من األصـوات اHـعبـر عـنـهـا والـبـالـغة 9932 صـوتـا اHـقـصـية
لـلــقـوائم q إذ اتـضـح  أنـهـا حتــصـلت عـلى 10487 صــوتـا بـدال
من 9760 و بـذلك تصبح مـؤهلة لتـوزيع اHقاعـد �ا يجعل

طعنها مؤسسا.
- واعـــتـــبـــارا أن اHــادة 166 من الـــقـــانــون  الـــعـــضــوي
اHـتـعـلـق  بـنـظـام االنــتـخـابـات تـنـص في  فـقـرتـهــا الـثـالـثـة
عـــلى أنه إذا تــبــW أن الـــطــعن  يــســتـــنــد إلى أســاسq فــإنه
�ــــكن اجملــــلس الــــدســـتـــوري أن يــــصـــدر قــــرارا مـــعــــلال  إمـــا
بـإلغاء االنتخـاب اHتنازع  فـيه أو بإعادة صيـاغة  محضر

qنتخب قانوناHترشح اHعّد و إعالن اHالنتائج ا

- واعــتــبــارا أنه تــبــW كــذلك وجــود أخــطــاء في عــدد
األصــوات اHـــمــنــوحـــة لــبـــعض الــقـــوائم األخـــرى إلى جــانب
Wالحظ بخصـوص قائـمة احلزب الـطاعن �ا يـتعHاخلطـأ ا

معه تصحيح هذه األخطاء على النحو اآلتي :

1) قائمة حزب جبهة التحرير الوطني :) قائمة حزب جبهة التحرير الوطني :

37428 صوتا بدال من 37888

2) قائمة الرمز األصيل "ب" :) قائمة الرمز األصيل "ب" :

 13114 صوتا بدال من 13248

3) قائمة اجلبهة الوطنية اجلزائرية :) قائمة اجلبهة الوطنية اجلزائرية :

 10985 صوتا بدال من 11118

4) قائمة حزب العمال :) قائمة حزب العمال :

 10487 صوتا بدال من 9760

واعــتـبــارا أنه و بـالــنـظــر إلى مــجـمــوع عـدد أصـوات
هـذه الـقـوائم األربع و إلى عـدد اHـقـاعـد اخملـصـصـة لـلـدائـرة
االنتـخابيـة اHعـنيـة و البـالغ ثالثـة عشر (13) فـإن اHعامل
االنــتـخــابي يــرتــفع إلى 5539 صــوتـا وعــلى ضــوء ذلك يــتم

توزيع اHقاعد كاآلتي :

* التوزيـع األولي : التوزيـع األولي :

الباقيالباقيعدد اHقاعدعدد اHقاعدعدد األصوات اHتحصل عليهاعدد األصوات اHتحصل عليهاالقائمةالقائمة

حزب جبهة التحرير الوطني

الرمز األصيل "ب"

اجلبهة الوطنية اجلزائرية

حزب العمال

37428

13114

10985

10487

06 مقاعد

مقعدان (02)

مقعد واحد (01)

مقعد واحد (01)

4194

2036

5446

4948

�ا يساوي عشرة (10) مقاعد موزعة من بW الثالثة عشر (13) مقعدا اHطلوب شغلها بالدائرة االنتخابية اHعنية.

- واعــتـبـارا أنه و بـتــطـبـيق قـاعـدة الــبـاقي األقـوى فـإن اHــقـاعـد الـثالثـة اHــتـبـقـيـة تــعـود إلى كل من اجلـبــهـة الـوطـنـيـة
qاجلزائرية و حزب العمال و حزب جبهة التحرير الوطني على التوالي و حسب الترتيب
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قائمة حزب العمال : قائمة حزب العمال : مقعدان مقعدان 02 : :
1 - بودريش نصيرة

2 - سيدي موسى سليم

ثــــانــــيـــــا ثــــانــــيـــــا :  يــــبــــلـغ هــــذا الــــقــــرار إلى  رئـــــيس اجملــــلس
الــشــعـــبي الــوطـــنيq  و إلى وزيــر الـــداخــلــيـــة واجلــمــاعــات

احملليةq  وإلى كل من الطاعن و اHطعون ضده.

ثـالـثا ثـالـثا : يـنـشـر  هـذا  الـقـرار  في  اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اHنـعقدة
بتاريخ 1 و2 و3 رجب عام 1433 اHوافق 22 و23 و24 مايو

سنة 2012.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

الطيب  بلعيزالطيب  بلعيز

أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :
qحنيفة بن شعبان
qعبد اجلليل بلعلى
qبدر الدين سالم

qداود Wحس
qمحمد عبو

qمحمد ضيف
qفوزية بن قلة

الهاشمي عدالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــــرار رقم قـــــــــرار رقم 05/ق.م د/ /ق.م د/ 12 مـــــــــؤرخ في  مـــــــــؤرخ في 3 رجـب عــــــــام  رجـب عــــــــام 1433
اHوافق اHوافق 24 مايو سنة  مايو سنة 2012.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن  اجمللس الدستوري

- بناء عـلى الدستورq ال سـيما اHادة 163 (الـفقرة 2)
qمنه

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

qادة 166 منهHال سيما ا qتعلق بنظام االنتخاباتHوا

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-03 اHـؤرخ
في 18 صــفـر عـام 1433 اHـوافق 12 يـنـايـر سـنـة 2012 الـذي
يـــحـــدد  كـــيـــفـــيـــات  تـــوســـيـع حـــظـــوظ  تـــمـــثـــيل اHـــرأة  في
qادتان 2 (الفقرة 2) و3 منهHال سيما ا qنتخبةHاجملالس  ا

و بالنتيجة يكون التوزيع النهائي كاآلتي :و بالنتيجة يكون التوزيع النهائي كاآلتي :

* التوزيع النهائي : التوزيع النهائي :

1) حزب جبهة التحرير الوطني : 07 مقاعد

2) القائمة احلرة رمز األصيل "ب" : مقعدان (02)

3) اجلبهة الوطنية اجلزائرية : مقعدان (02)

4) حزب العمال : مقعدان (02)

لهذه األسبابلهذه األسباب

يقـرر ما يأتي :يقـرر ما يأتي :

في الشكـل :في الشكـل :

- قبول الطعن.

في اHوضوع  : في اHوضوع  : 

- قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة :

أوال  أوال  :  تـصحـيح النـتائج االنـتخـابيـة لواليـة البـليدة
الـواردة  في إعالن اجملـلس الـدسـتوري  رقم 01/إ. م د /12
 اHـؤرخ في 23 جـمـادى الثـانـيـة عام 1433 اHـوافق 15 مـايو
ســـنــة 2012 واHـــتـــضـــمن نـــتـــائج انـــتـــخـــاب أعـــضــاء اجملـــلس

الشعبي  الوطنيq على النحو  اآلتي :

قائمة حزب جبهة التحرير الوطني :قائمة حزب جبهة التحرير الوطني : 07 مقاعد :مقاعد :

1 - جلوط أحمد 

2 - سيدي موسى محمد

3 - أقنيني مسعود  

4 - الدالية غنية

5 - رابحي عقيلة

6 - بوجالل عمر

7 - عبدلي زبير
قائمة الرمز األصيل "ب ": مقعدان قائمة الرمز األصيل "ب ": مقعدان 02 :  : 

1 - رامي مرزاق   

2 - لزرقي مر¢q زوجة إقرديزن

قائمة اجلبهة الوطنية اجلزائرية : مقعدان قائمة اجلبهة الوطنية اجلزائرية : مقعدان 02 : :

WH 1 - عصماني

2 - مقراني �ينة "زوجة "مسايلي
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- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-01 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عام 1433 اHـوافق 13 فبـراير سـنة 2012 الـذي يحدد
الــدوائـر االنــتــخـابــيــة وعـدد اHــقــاعـد اHــطــلــوب شـغــلــهـا في

qانHانتخابات البر

- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اHــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عام 1433 اHوافق 16 أبـريل سنة 2012 احملدد لـقواعـد عمل

qاجمللس الدستوري

- و�ــــقـــــتـــــضى إعـالن اجملــــلـس الـــــدســــتـــــوري رقم
01/إ.م د/12 اHــــؤرخ في 23 جــــمـــــادى الــــثــــانــــيــــة عــــام 1433

اHــوافق 15 مـايــو ســنـة 2012 واHــتــضــمن نــتــائج انــتــخـاب
qأعضاء اجمللس  الشعبي الوطني

- و بــعـد االطـالع عـلـى عـريــضــة الـطــعن اHــودعــة لـدى
كــتــابــة ضــبط اجملــلس الــدســتــوري بــتــاريخ 17 مــايــو ســنــة
2012 اHــســجــلــة حتت رقم q98 مـن طــرف اHــتــرشح طــبــاش

الـعيدq من قائمـة حزب العمـال واHتعلقـة باالعتراض على
صــحـة عـمــلـيـات الــتـصـويت في االنــتـخـابــات الـتـشــريـعـيـة
الـــــتي جـــــرت بـــــتـــــاريخ 10 مـــــايـــــو ســـــنــــة 2012 بـــــالـــــدائـــــرة

qاالنتخابية الشلف

qوبعد االطالع على مجموع أوراق ملف الطعن -

qوبعد التحقيق -

- وبــــعـــد االســــتـــمــــاع إلى الــــعـــضــــو اHـــقــــرر في تالوة
qتقريره

qداولةHوبعد ا -

في الشكلفي الشكل

اعتبارا أن الطعن استوفى األشكال القانونية .

في اHوضوعفي اHوضوع

- اعــتــبــارا أن الـــطــاعن يـــنــازع في مــحـــاضــر الــفــرز
والــنـــتـــائج اHـــتـــرتـــبـــة عــنـــهـــا و ذلك بـــعـــد ســـرد جـــمــلـــة من
اخملــالـفــات و جتـاوزات عــديـدة في مــكـاتـب االقـتــراع أثـنـاء
عـملية االنتـخابq ترتب عنهـا حسبه ضرر بالـقائمة التي

qينتمي إليها

qواعــتـــبــارا أنه و لــلــوقــوف عــلى حــقــيــقــة األوضــاع -
فــإن اجملــلس الــدســتــوري بــعــد مــراجــعــة مــخــتـلـف احملــاضـر
واألوراق اHــرفــقــة تــبــW له فــعال وجــود أخــطــاء مــاديــة في
تــوزيع األصــوات اHـــعــبــر عـــنــهــا �ــا يـــجــعل الــطـــاعنq بــعــد
تـصـحيـحـهاq يـتـجاوز عـتـبة 5% من األصـوات اHـعبـر عنـها
والـبــالــغـة 10801 صــوتــا اHــقـصــيــة لــلـقــوائمq إذ اتــضح  أنه
حتــصـل عــلى 12240 صـــوتـــا بــدال من 6023 و بـــذلك تـــصــبح

قائمته مؤهلة لتوزيع اHقاعد �ا يجعل طعنه مؤسسا.

- واعـــتـــبـــارا أن اHــادة 166 من الـــقـــانــون  الـــعـــضــوي
اHـتـعـلـق  بـنـظـام االنــتـخـابـات تـنـص في  فـقـرتـهــا الـثـالـثـة
عــلى أنـه إذا تــبــW أن الـــطــعن  يـــســتـــنــد إلى أســـاس �ــكن
اجملــلس الــدســتــوري أن يــصــدر قــرارا مــعــلال  إمــا  بــإلــغــاء
االنـــتـــخـــاب اHـــتـــنــازع  فـــيـه أو بــإعـــادة صـــيـــاغـــة  مـــحـــضــر

qنتخب قانوناHترشح اHعّد و إعالن اHالنتائج ا

- واعــتــبــارا أنه تــبــW كــذلك وجــود أخــطــاء في عــدد
األصــوات اHـــمــنــوحـــة لــبـــعض الــقـــوائم األخـــرى إلى جــانب
Wالحظ بخصـوص قائـمة احلزب الـطاعن �ا يـتعHاخلطـأ ا

معه تصحيح هذه األخطاء على النحو اآلتي :

1) قائمة حزب جبهة التحرير الوطني :) قائمة حزب جبهة التحرير الوطني :

 30390 صوتا بدال من 33601.

2) قائمة تكتل اجلزائر اخلضراء :) قائمة تكتل اجلزائر اخلضراء :

 16101 صوتا بدال من 18228.

3) قائمة التجمع الوطني اجلمهوري :) قائمة التجمع الوطني اجلمهوري :

 12882 صوتا بدال من 13340.

4) قائمة حزب العمال :) قائمة حزب العمال :

 12240 صوتا بدال من 6023.

5) قائمة حزب التجمع الوطني الد�قراطي :) قائمة حزب التجمع الوطني الد�قراطي :

 11080 صوتا بدال من 11411.

- واعتـبارا أنه و بـالنـظـر إلى مجـموع عـدد أصوات
هـذه الـقوائـم اخلـمس وإلى عـدد اHـقـاعـد اخملـصـصـة لـلـدائرة
االنتـخابيـة اHعـنيـة و البـالغ ثالثـة عشر (13) فـإن اHعامل
االنــتـخــابي يــرتــفع إلى 6361 صــوتـا وعــلى ضــوء ذلك يــتم

توزيع اHقاعد كاآلتي :
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Wــــا يــــســـاوي عــــشـــرة (10) مـــقـــاعـــد  مـــوزعـــة مـن بــ�
الـــثالثـــة عـــشــر (13) مـــقـــعـــدا اHــطـــلـــوب شـــغـــلــهـــا بـــالـــدائــرة

االنتخابية اHعنية.

- واعــتــبــارا أنه و بــتــطــبـيـق قــاعــدة الـبــاقـي األقـوى
فــإن اHـــقـــاعــد الـــثالثـــة اHــتـــبـــقــيـــة تــعـــود إلى كـل من حــزب
الـعـمـالq حـزب جـبـهة الـتـحـريـر الـوطـني و حـزب الـتـجمع

qالوطني الد�قراطي على التوالي و حسب الترتيب

- و بالنتيجة يكون التوزيع النهائي كاآلتي :- و بالنتيجة يكون التوزيع النهائي كاآلتي :

* التوزيع النهائي : التوزيع النهائي :
1) حـــزب جـــبـــهـــة الـــتـــحــــريــــر الــــوطــني : خــمــســة

(05) مقاعد
2) تكتل اجلزائر اخلضراء  : مقعدان (02)

3) حزب التجمع الوطني اجلمهوري : مقعدان (02)
4) حزب التجمع الوطني الد�قراطي : مقعدان (02)

5) حزب العمـال : مقعدان (02)

لهذه األسبابلهذه األسباب

يقـرر ما يأتي :يقـرر ما يأتي :

في الشكل :في الشكل :

- قبول الطعن

في اHوضوع :في اHوضوع :

- قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة.

أوالأوال : تصـحيـح محـضر الـنتـائج لـلدائـرة االنتـخابـية
الـــشــلف الـــواردة في إعـالن اجملــلس الـــدســـتــوري رقم

01/إ. م د /12  اHــؤرخ في 23 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433

اHــوافق 15 مــايــو ســنــة 2012 واHــتــضــمن نــتــائج انــتــخـاب
أعضاء اجمللس الشعبي الوطني على النحو اآلتي :

 قــائــمــة حــزب جــبــهــة الـتـحـريـر الـوطـني : خـمـسة قــائــمــة حــزب جــبــهــة الـتـحـريـر الـوطـني : خـمـسة
(5) مقاعد  :) مقاعد  :

1 - مدوار عبد الكر¢            
2 - العبدي موسى

3 - ناحت يوسف                  
4 - دحماني محمد
5 - عبيب الزهرة

قائمة تكتل اجلزائر اخلضراء : مقعدان (قائمة تكتل اجلزائر اخلضراء : مقعدان (02) :) :
1 - بلقايد عبد العزيز                

2 - عبد الصادق سليمة

قائمة التجمع الوطني اجلمهوري : مقعدان (قائمة التجمع الوطني اجلمهوري : مقعدان (02) :) :
1 - حموني محمد

2 - بن مخطار فتيحة

قائمة التجمع الوطني الد�قراطي : مقعدان (قائمة التجمع الوطني الد�قراطي : مقعدان (02) :) :
1 - شنوف محمد
2 - حمامة جمعية

قائمة حزب العمال :  مقعدان (قائمة حزب العمال :  مقعدان (02) :) :
1 - خان رشيد 

2 - حمو جبارة حورية

* التوزيـع األولي : التوزيـع األولي :

الباقيالباقيعدد اHقاعدعدد اHقاعدعدد األصوات احملصل عليهاعدد األصوات احملصل عليهاالقائمةالقائمة

حزب جبهة التحرير الوطني

تكتل اجلزائر اخلضراء

التجمع الوطني اجلمهوري

حزب العمال

التجمع الوطني الد�قراطي

30390

16101

12882

12240

11080

04 مقاعد

مقعدان (02)

مقعدان (02)

مقعد واحد (01)

مقعد واحد (01)

4946

3379

160

5879

4719
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ثــــانــــيـــــا ثــــانــــيـــــا :  يــــبــــلـغ هــــذا الــــقــــرار إلى  رئـــــيس اجملــــلس
الــشــعـــبي الــوطـــنيq  و إلى وزيــر الـــداخــلــيـــة واجلــمــاعــات

احملليةq  وإلى كل من الطاعن و اHطعون ضده.

ثـالـثا ثـالـثا : يـنـشـر  هـذا  الـقـرار  في  اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اHنـعقدة
بتاريخ 1 و2 و3 رجب عام 1433 اHوافق 22 و23 و24 مايو

سنة 2012.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

الطيب  بلعيزالطيب  بلعيز

أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :
qحنيفة بن شعبان
qعبد اجلليل بلعلى
qبدر الدين سالم

qداود Wحس
qمحمد عبو

qمحمد ضيف
qفوزية بن قلة

الهاشمي عدالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــــرار رقم قـــــــــرار رقم 06/ق.م د/ /ق.م د/ 12 مـــــــــؤرخ في  مـــــــــؤرخ في 3 رجـب عــــــــام  رجـب عــــــــام 1433
اHوافق اHوافق 24 مايو سنة  مايو سنة 2012.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن  اجمللس الدستوري

- بناء عـلى الدستورq ال سـيما اHادة 163 (الـفقرة 2)
qمنه

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

qادة 166 منهHال سيما ا qتعلق بنظام االنتخاباتHوا

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-03 اHـؤرخ
في 18 صــفـر عـام 1433 اHـوافق 12 يـنـايـر سـنـة 2012 الـذي
يـــحـــدد  كـــيـــفـــيـــات  تـــوســـيـع حـــظـــوظ  تـــمـــثـــيل اHـــرأة  في
qادتان 2 (الفقرة 2) و3 منهHال سيما ا qنتخبةHاجملالس  ا

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-01 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عام 1433 اHـوافق 13 فبـراير سـنة 2012 الـذي يحدد
الــدوائـر االنــتــخـابــيــة وعـدد اHــقــاعـد اHــطــلــوب شـغــلــهـا في

qانHانتخابات البر

- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اHــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عام 1433 اHوافق 16 أبـريل سنة 2012 احملدد لـقواعـد عمل

qاجمللس الدستوري
- و�ــــقـــــتـــــضى إعـالن اجملــــلـس الـــــدســــتـــــوري رقم
01/إ.م د/12 اHــــؤرخ في 23 جــــمـــــادى الــــثــــانــــيــــة عــــام 1433

اHــوافق 15 مـايــو ســنـة 2012 واHــتــضــمن نــتــائج انــتــخـاب
qأعضاء اجمللس  الشعبي الوطني

- و بــعـد االطـالع عـلـى عـريــضــة الـطــعن اHــودعــة لـدى
كــتــابــة ضــبط اجملــلس الــدســتــوري بــتــاريخ 17 مــايــو ســنــة
2012 اHسـجلة حتت رقم q101 من طرف األسـتاذة محيوت

نـــورة احملــامــيـــةq بــاسـم حــزب جــبـــهــة الـــقــوى االشــتـــراكــيــة
وبــتـفـويض مـن �ـثـلهq واHــتـعـلــقـة بــاالعـتـراض عــلى صـحـة
عـمــلـيــات الـتــصـويت فـي االنـتــخـابــات الـتــشـريــعـيــة الـتي
جــرت بـتـاريخ 10 مـايــو سـنـة 2012 بــالـدائــرة االنـتـخــابـيـة

qقسنطينة
qوبعد االطالع على مجموع أوراق ملف الطعن -

qوبعد التحقيق -
- وبــــعـــد االســــتـــمــــاع إلى الــــعـــضــــو اHـــقــــرر في تالوة

qتقريره
qداولةHوبعد ا -

في الشكلفي الشكل

اعتبارا أن الطعن استوفى األشكال القانونية .

في اHوضوعفي اHوضوع

- اعـتـبـارا أن الـطـاعن أودع عـريـضـة طـعن عَـنْـوَنَـها :
"عــريــضــة طــعن فـي مــحــاضــر الــفــرز والــنــتــائج اHــتــرتــبــة
عــنـهــا" و ذلك بــعـد ســرد جـمــلـة مـن اخملـالــفـات تــرتب عـنــهـا

qحسبه ضرر بالقائمة التابعة له

- واعـتبارا أنه و لـلوقوف عـلى حقيـقة األوضاع فإن
اجملــــلس الــــدســــتــــوري بــــعــــد مـــراجــــعــــة مــــخــــتـــلـف احملــــاضـــر
واألوراق اHـرفـقة تـبـW له وجـود أخطـاء مـاديـة في توزيع
qبعد تـصحيـحها qعـبر عنـها �ا يـجعل الطـاعنHاألصوات ا
يـتـجـاوز عـتـبـة 5 % من األصـوات اHـعـبــر عـنـهـا و الــبـالـغـة
8468 صــوتــا اHـقــصــيــة لــلــقــوائم إذ اتــضح أنه حتــصل عــلى

8661 صــوتـا بـدال من 5787 وبـذلك تــصـبح قــائـمـته مــؤهـلـة

qقاعد �ا يجعل طعنه مؤسساHلتوزيع ا
- واعـــتـــبـــارا أن اHــادة 166 من الـــقـــانــون  الـــعـــضــوي
اHـتـعـلـق  بـنـظـام االنــتـخـابـات تـنـص في  فـقـرتـهــا الـثـالـثـة
عــلى أنـه إذا تــبــW أن الـــطــعن  يـــســتـــنــد إلى أســـاس �ــكن
اجملــلس الــدســتــوري أن يــصــدر قــرارا مــعــلال  إمــا  بــإلــغــاء
االنـــتـــخـــاب اHـــتـــنــازع  فـــيـه أو بــإعـــادة صـــيـــاغـــة  مـــحـــضــر

qنتخب قانوناHترشح اHعد و إعالن اHالنتائج ا
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- واعـتـبـارا أنه تـبـW كـذلك وجـود أخـطـاء مـاديـة في
عدد األصوات اHمـنوحة لبـعض القوائم األخرى إلى جانب
Wالحظ بخصـوص قائـمة احلزب الـطاعن �ا يـتعHاخلطـأ ا

معه تصحيح هذه األخطاء على النحو اآلتي :

1) قائمة حزب جبهة التحرير الوطني :) قائمة حزب جبهة التحرير الوطني :

 33353 صوتا بدال من 34061 صوتا

2) قائمة جبهة العدالة و التنمية :) قائمة جبهة العدالة و التنمية :

 13055 صوتا بدال من 13863 صوتا

3) قائمة التجمع الوطني الد�قراطي :) قائمة التجمع الوطني الد�قراطي :

 13008 صوتا بدال من 14264 صوتا

4) قائمة حزب العمال :) قائمة حزب العمال :

 9104 صوتا بدال من 9206 صوتا

5) قائمة جبهة القوى االشتراكية :) قائمة جبهة القوى االشتراكية :

 8661 صوتا بدال من 5787 صوتا

- واعتـبارا أنه و بـالنـظـر إلى مجـموع عـدد أصوات
هـــذه الـــقـــوائم اخلـــمس (05) وإلى عـــدد اHـــقـــاعــد اخملـــصـــصــة
لـلـدائـرة االنتـخـابـيـة اHـعـنـيـة والـبـالغ اثـنـا عـشر (12) فـإن
اHـعــامـل االنـتــخــابي يــرتــفع إلى 6431 صــوتــا و عــلى ضــوء

ذلك يتم توزيع اHقاعد كاآلتي :

* التوزيـع األولي : التوزيـع األولي :

الباقيالباقيعدد اHقاعدعدد اHقاعدعدد األصوات احملصل عليهاعدد األصوات احملصل عليهاالقائمةالقائمة

حزب جبهة التحرير الوطني

حزب جبهة العدالة و التنمية

حزب التجمع الوطني الد�قراطي

حزب العمال

حزب جبهة القوى االشتراكية

33353

13055

13008

9104

8661

05 مقاعد

مقعدان (02)

مقعدان (02)

مقعد واحد (01)

مقعد واحد (01)

1198

193

146

2673

2230

Wـا يــســاوي أحـد عــشـرة (11) مــقـعـدا مــوزعـا من بـ�
اثــنى عــشـر (12) اHــطــلـوب شــغــلـهــا بــالـدائــرة االنــتـخــابــيـة

 qعنيةHا

- واعــتــبــارا أنه و بــتــطــبـيـق قــاعــدة الـبــاقـي األقـوى
qقعد الوحيد الباقي يعود إلى قائمة حزب العمالHفإن ا

وبالنتيجة يكون التوزيع النهائي كاآلتي :

* التوزيع النهائي : التوزيع النهائي :
1 - حــــزب جـــــبــــهــــة الـــتــحـــريــر الــوطــني :  - حــــزب جـــــبــــهــــة الـــتــحـــريــر الــوطــني : خــمــســة

(05)  مقاعد 
2 - حزب التجمع الوطني الد�قراطي :  - حزب التجمع الوطني الد�قراطي : مقعدان (02)

3 - حزب جبهة العدالة و التنمية : - حزب جبهة العدالة و التنمية : مقعدان (02)
4 - حزب العمال : - حزب العمال : مقعدان (02)

5 - حـــزب جــــبـــهـــة  الــــقــــوى االشـــتـــراكــيــة : - حـــزب جــــبـــهـــة  الــــقــــوى االشـــتـــراكــيــة : مــقــعــد
واحد (01)

لهذه األسبابلهذه األسباب
يقـرر ما يأتي :يقـرر ما يأتي :

في الشكل :في الشكل :
- قبول الطعن
في اHوضوع :في اHوضوع :

- قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة.
أوال :أوال : تـــصــحـــيح نـــتـــائج االنـــتــخـــابـــات الــتـــشـــريــعـــيــة
لـلـدائرة االنـتـخابـيـة قـسنـطـينـة الـواردة في إعالن اجمللس
الـــــدســــــتـــــوري رقم 01 /إ.م د/ 12 اHـــــؤرخ في 23 جــــــمـــــادى
الثـانيـة عام 1433 اHـوافق  15 مايـو سـنة 2012 واHـتـضمن
نــتـــائج انــتـــخــاب أعــضــاء اجملـــلس الــشـــعــبي الــوطـــني عــلى

النحو اآلتي :

أ) - قـــائـــمــة حـــزب جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريــر الـــوطـــني : أ) - قـــائـــمــة حـــزب جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريــر الـــوطـــني : 05
مقاعد

1 - بوصبع عبد الرحمان
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2 - بهلول حبيبة
3 - كيحل نورالدين

4 - حباشي أحمد
5 - خرشي أحمد

ب) - قـائــمـة حـزب الـتــجـمع الـوطــني الـد�ـقـراطي :ب) - قـائــمـة حـزب الـتــجـمع الـوطــني الـد�ـقـراطي :
مقعدان (02)

1- شنيني عبد الكر¢

2 - لوجرتني نادية
ج) - قـــائـــمــــة حـــزب جـــبـــهـــة الـــعــــدالـــة و الـــتـــنـــمـــيـــة :ج) - قـــائـــمــــة حـــزب جـــبـــهـــة الـــعــــدالـــة و الـــتـــنـــمـــيـــة :

مقعدان (02)
1 - بن خالف خلضر

2 - دراحي مر¢
د) - قائمة حزب العمال : د) - قائمة حزب العمال : مقعدان (02)

1 - بوفنارة محمد
2 - بن جدو نسيمة

هـ) - قائـمـة حـزب جبـهـة الـقوى االشـتـراكـية : هـ) - قائـمـة حـزب جبـهـة الـقوى االشـتـراكـية : مـقـعد
واحد (01)

1 - حمروش وجدان
ثــــانــــيـــــا ثــــانــــيـــــا :  يــــبــــلـغ هــــذا الــــقــــرار إلى  رئـــــيس اجملــــلس
الــشــعـــبي الــوطـــنيq  و إلى وزيــر الـــداخــلــيـــة واجلــمــاعــات

احملليةq  وإلى كل من الطاعن و اHطعون ضده.
ثـالـثا ثـالـثا : يـنـشـر  هـذا  الـقـرار  في  اجلـريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اHنـعقدة
بــــــتـــــــاريخ 1 و2 و3 رجب عــــــام 1433 اHــــــوافق 22 و 23 و24

مايو سنة 2012.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

الطيب  بلعيزالطيب  بلعيز

أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :
qحنيفة بن شعبان
qعبد اجلليل بلعلى
qبدر الدين سالم

qداود Wحس
qمحمد عبو

qمحمد ضيف
qفوزية بن قلة

الهاشمي عدالة.

قـــــــــرار رقم قـــــــــرار رقم 07/ق.م د/ /ق.م د/ 12 مـــــــــؤرخ في  مـــــــــؤرخ في 3 رجـب عــــــــام  رجـب عــــــــام 1433
اHوافق اHوافق 24 مايو سنة  مايو سنة 2012.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن  اجمللس الدستوري

- بناء عـلى الدستورq ال سـيما اHادة 163 (الـفقرة 2)
qمنه

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

qادة 166 منهHال سيما ا qتعلق بنظام االنتخاباتHوا

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-03 اHـؤرخ
في 18 صــفـر عـام 1433 اHـوافق 12 يـنـايـر سـنـة 2012 الـذي
يـــحـــدد  كـــيـــفـــيـــات  تـــوســـيـع حـــظـــوظ  تـــمـــثـــيل اHـــرأة  في
qادتان 2 (الفقرة 2) و3 منهHال سيما ا qنتخبةHاجملالس  ا

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-01 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عام 1433 اHـوافق 13 فبـراير سـنة 2012 الـذي يحدد
الــدوائـر االنــتــخـابــيــة وعـدد اHــقــاعـد اHــطــلــوب شـغــلــهـا في

qانHانتخابات البر

- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اHــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عام 1433 اHوافق 16 أبـريل سنة 2012 احملدد لـقواعـد عمل

qاجمللس الدستوري

- و�ــــقـــــتـــــضى إعـالن اجملــــلـس الـــــدســــتـــــوري رقم
01/إ.م د/12 اHــــؤرخ في 23 جــــمـــــادى الــــثــــانــــيــــة عــــام 1433

اHــوافق 15 مـايــو ســنـة 2012 واHــتــضــمن نــتــائج انــتــخـاب
qأعضاء اجمللس  الشعبي الوطني

وبـــعــــد االطالع عـــلـى عـــريـــضـــة الـــطــــعن اHـــودعـــة لـــدى
كــتــابــة ضــبط اجملــلس الــدســتــوري بــتــاريخ 17 مــايــو ســنــة
2012 اHسـجـلة حتت رقم q103 من طـرف احملـاميـة األسـتاذة

مــحـــيــوت نـــورة بــاسـم حــزب جـــبــهـــة الــقـــوى االشــتـــراكــيــة
وبتـفـويض من �ـثـلهq و اHـتـعـلقـة  بـاالعـتـراض عـلى صـحة
عـمــلـيــات الـتــصـويت فـي االنـتــخـابــات الـتــشـريــعـيــة الـتي
جــرت بـتـاريخ 10 مـايــو سـنـة 2012 بــالـدائــرة االنـتــخـابــيـة

qالبويرة

qوبعد االطالع على مجموع أوراق ملف الطعن -

qوبعد التحقيق -

- وبــــعـــد االســــتـــمــــاع إلى الــــعـــضــــو اHـــقــــرر في تالوة
qتقريره

qداولةHوبعد ا -
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في الشكلفي الشكل

اعتبارا أن الطعن استوفى األشكال القانونية .

في اHوضوعفي اHوضوع

اعتـبارا أن الـطاعن  �وجـب عريضـته يعـترض على
نــتـائـج االنـتــخـابــات الــتـشــريـعــيــة عـلى  مــســتـوى الــدائـرة
االنتـخـابـية الـبـويرةq بـدعـوى أن عدد األصـوات الـذي منح
لــقــائــمــة حــزب  جــبــهـــة الــقــوى االشــتــراكــيــة غــيــر مــطــابق
جملــــمــــوع األصــــوات اHــــدّونــــة في مــــحــــاضــــر اإلحـــصــــاء لــــكل
الــبــلــديـاتq وعــلــيه يــلــتـمـس إعـادة الــنــظــر في الـعــمــلــيـات

qالقوائم الفائزة Wاحلسابية للتأكد من ترتيبه ب

و اعـــتـــبـــارا أنه ثـــبـت بـــعـــد فـــحص مـــحـــاضـــر الـــفـــرز
ومـقـارنــتـهـا �ـحــاضـر اإلحـصـاء الــبـلـدي و مـحــضـر تـركـيـز
الـنـتـائج لـلـدائـرة االنـتـخـابـيـة الـبـويـرة q أن عـدد األصوات
التي حـصلت عليـها قائمـة حزب جبـهة القوى االشـتراكية
هو 6837 وليس 6037 �ا يـتجاوز عتبة 5 % من األصوات
qــقـــصــيــة لـــلــقــوائمHــعـــبــر عــنــهـــا والــبــالــغــة 6788 صــوتــا اHا
فـتـصـبح الـقـائـمة بـالـتـالي مـؤهـلـة قانـونـا لـتـوزيع اHـقـاعد

qًا يجعل الطعن مؤسسا�

و اعــــتــــبــــارا أن اHـــادة 166 من الــــقــــانــــون الــــعــــضـــوي
اHـتـعلق  بـنـظـام  االنـتـخـابـات  تنص فـي  فقـرتـهـا الـثـالـثة
عـلى أنه إذا  تبW للـمجلس الدسـتوري أن الطعن يـستند
إلى أسـاسq فإنه  �كـنه أن يصدر قـرارا معلال إمـا بإلغاء
االنـــتـــخــــاب اHـــتـــنـــازع فـــيه أو بــــإعـــادة صـــيـــاغـــة  مـــحـــضـــر

qنتخب  قانوناHترشح اHعّد و إعالن اHالنتائج ا

واعــتـــبــارا أنه و بـــإضــافـــة عــدد األصـــوات اHــتـــحــصل
عــلـيــهـا من طـرف قــائـمــة حـزب جـبــهـة الــقـوى االشـتــراكـيـة
والـبـالغ 6837 صــوتــا إلى عـدد األصــوات اHــتـحــصل عــلـيــهـا
من طــرف بــاقي الـقــوائم الــفـائــزة والــبـالغ q27883 يـصـبح
العدد اإلجـمالي لألصـوات اHتـحصل عـليـها من قـبل جميع
الــقــوائم الــفــائـزة q34720 و بــالـنــظــر إلى هــذا الــعـدد وإلى
عـدد اHقـاعد اHـطلـوب شغـلهـا بـالدائـرة االنتـخابـية اHـعنـية
والـبـالغ تـسـعـة (09) فـإن اHـعـامل االنــتـخـابي يـصـبح 3857
بدال من 3098 وعلى ضوء ذلك يتم توزيع اHقاعد كاآلتي :

* التوزيع األولي : التوزيع األولي :

* قــائــمــة حــزب جــبــهـــة الــتــحــريــر الــوطــني :  قــائــمــة حــزب جــبــهـــة الــتــحــريــر الــوطــني : أربــعــة
(04) مقاعد

�جموع األصوات 17412 وباقي األصوات 1984.

* قــــائـــمـــة حـــزب الـــتــــجـــمع الـــوطـــنـي الـــد�ـــقـــراطي : قــــائـــمـــة حـــزب الـــتــــجـــمع الـــوطـــنـي الـــد�ـــقـــراطي :
مقعدان (02)

�جموع األصوات 10471 وباقي األصوات 2757.

* قــائــمـة حــزب جـبــهـة  الــقـوى االشــتـراكــيـة : قــائــمـة حــزب جـبــهـة  الــقـوى االشــتـراكــيـة : مــقـعــد
واحد (01)

�جموع  األصوات 6837 وباقي األصوات  2980.

Wــــا يــــســـاوي ســــبــــعـــة (07) مـــقـــاعــــد مـــوزعـــة من بـــ�
الـتــســعـة (09) اHــطــلــوب شــغـلــهــا في الــدائــرة االنـتــخــابــيـة

qعنيةHا

و اعــتـــبــارا أنـه و بــتـــطــبـــيق قــاعـــدة الــبـــاقي األقــوى
يعـود اHقـعدان (02) البـاقيـان لكل مـن قائـمة  حـزب جبـهة
الــقـــوى االشـــتـــراكــيـــة و قـــائـــمــة حـــزب الـــتـــجــمـع الــوطـــني

qالد�قراطي حسب  الترتيب

- وبالنتيجةq يكون التوزيع النهائي كاآلتي :

* التوزيع النهائي : التوزيع النهائي :

* حزب جبهة التحرير الوطني : حزب جبهة التحرير الوطني : أربعة (04) مقاعد

* حــــزب الــــتــــجـــمـع الـــوطـــني الـــد�ـــقــراطي :  حــــزب الــــتــــجـــمـع الـــوطـــني الـــد�ـــقــراطي : ثالثــة
(03) مقاعد 

* حـزب جبهة القوى االشتراكية : حـزب جبهة القوى االشتراكية : مقعدان (02)       

لهذه األسبابلهذه األسباب

يقـرر ما يأتي :يقـرر ما يأتي :

في الشكل :في الشكل :

- قبول الطعن

في اHوضوع :في اHوضوع :

- قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة.

أوال أوال : تـــصــحـــيح نـــتـــائج االنـــتــخـــابـــات الــتـــشـــريــعـــيــة
لـلـدائــرة االنـتـخـابـيـة الــبـويـرة الـواردة  في إعالن  اجملـلس
الـــــدســـــتـــــوري رقم 01/إ. م د /12  اHـــــؤرخ في 23 جـــــمــــادى
الـثـانـيـة عام 1433 اHـوافق 15 مـايـو سـنـة 2012 واHـتـضمن
نــتــائج انــتـــخــاب أعــضــاء اجملــلس الــشــعــبي الــوطــنيq عــلى

النحو اآلتي :

حزب جبهة  التحرير الوطني :حزب جبهة  التحرير الوطني : أربعة (04) مقاعد

- نوري  محمـد

- رميلـي  محمـد
- ولد حسW  محمد الشريف

- بوداود  نـورة
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حــزب  الــتــجــمـع الــوطــني الــد�ــقــراطي : حــزب  الــتــجــمـع الــوطــني الــد�ــقــراطي : ثالثــة (03)
مقاعد

- بصالح  أحمــد

- نـوري  خلضـر

- موسلي  فتيحـة

حزب  جبهة  القـوى االشتراكية :حزب  جبهة  القـوى االشتراكية : مقعدان (02)

- بططاش  أحمـد

- طيـان  كر�ــة

ثــــانــــيـــــا ثــــانــــيـــــا :  يــــبــــلـغ هــــذا الــــقــــرار إلى  رئـــــيس اجملــــلس
الــشــعـــبي الــوطـــنيq  و إلى وزيــر الـــداخــلــيـــة واجلــمــاعــات

احملليةq  وإلى كل من الطاعن و اHطعون ضده.

ثـالـثا ثـالـثا : يـنـشـر  هـذا  الـقـرار  في  اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اHنـعقدة
بتاريخ 1 و2 و3 رجب عام 1433 اHوافق 22 و23 و24 مايو

سنة 2012.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

الطيب  بلعيزالطيب  بلعيز

أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :

qحنيفة بن شعبان

qعبد اجلليل بلعلى

qبدر الدين سالم

qداود Wحس

qمحمد عبو

qمحمد ضيف

qفوزية بن قلة

الهاشمي عدالة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــــرار رقم قـــــــــرار رقم 08/ق.م د/ /ق.م د/ 12 مـــــــــؤرخ في  مـــــــــؤرخ في 3 رجـب عــــــــام  رجـب عــــــــام 1433
اHوافق اHوافق 24 مايو سنة  مايو سنة 2012.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن  اجمللس الدستوري

- بناء عـلى الدستورq ال سـيما اHادة 163 (الـفقرة 2)
qمنه

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

qادة 166 منهHال سيما ا qتعلق بنظام االنتخاباتHوا

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-03 اHـؤرخ
في 18 صــفـر عـام 1433 اHـوافق 12 يـنـايـر سـنـة 2012 الـذي
يـــحـــدد  كـــيـــفـــيـــات  تـــوســـيـع حـــظـــوظ  تـــمـــثـــيل اHـــرأة  في
qادتان 2 (الفقرة 2) و3 منهHال سيما ا qنتخبةHاجملالس  ا

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-01 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عام 1433 اHـوافق 13 فبـراير سـنة 2012 الـذي يحدد
الــدوائـر االنــتــخـابــيــة وعـدد اHــقــاعـد اHــطــلــوب شـغــلــهـا في

qانHانتخابات البر

- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اHــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عام 1433 اHوافق 16 أبـريل سنة 2012 احملدد لـقواعـد عمل

qاجمللس الدستوري

- و�ـقتــضى إعـالن الـمـجـلس الـدسـتوري رقم
01 / إ.م د / 12 اHــؤرخ في 23 جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1433

اHــوافق  15مــايــو ســنــة 2012 واHــتــضــمن نــتــائج انــتــخــاب
qأعضاء اجمللس الشعبي الوطني

- وبــعــد االطالع عــلـى عــريــضــة الــطــعن اHــودعــة لــدى
كــتــابــة ضــبط اجملــلس الــدســتــوري بــتــاريخ 17 مــايــو ســنــة
2012 اHسـجـلة حتت رقم q104 من طـرف احملـاميـة األسـتاذة

مـحيـوت نورة بـاسم جبـهة الـقوى االشـتراكـية وبتـفويض
مـن �ـثــلــهـا و اHــتــعـلــقــة بـاالعــتــراض عـلى صــحــة عـمــلــيـات
الـــتـــصـــويت في االنـــتـــخـــابـــات الــتـــشـــريـــعـــيـــة الــتـي جــرت
qبتاريخ 10 مايو سنة 2012 بالدائرة االنتخابية تندوف

qوبعد االطالع على مجموع أوراق ملف الطعن

qوبعد التحقيق -

- وبــــعـــد االســــتـــمــــاع إلى الــــعـــضــــو اHـــقــــرر في تالوة
qتقريره

qداولةHوبعد ا -

في الشكلفي الشكل

اعتبارا أن الطعن استوفى األشكال القانونية .

في اHوضوعفي اHوضوع

- اعـتـبـارا أن الـطـاعن وتـدعـيمـا لـطـعـنه يـثـيـر وجـها
: Wوحيدا يتفرع إلى فرع
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الــــــفــــــرع األولالــــــفــــــرع األول : مــــــســــــتــــــمــــــد مـن مــــــخــــــالــــــفــــــة نــــــظــــــام
االنتخابات.

- بـدعــوى أن والي واليـة تـنــدوف اسـتــقـبل وفـدا عن
حزب التجـمع الوطني الد�قراطي يوم االقتراع وأن في

qذلك مساسا �بدأ حياد اإلدارة

- لكن و اعتبـارا أن اجمللس الدستوري غير مختص
في مـثل هـذه احلـاالت بـالـنـظـر للـقـانـون الـعـضـوي اHـتـعلق

بنظام االنتخابات.

الـفــرع الـثـاني الـفــرع الـثـاني : وفـيه يـذكـر الــطـاعن أنه وبـالـرجـوع
Wتـبـ qإلى مـحـاضـر الـفـرز لـبــلـديـتي أم الـعـسل و تـنـدوف
أن قــائـمــته قــد نـالـت اHـرتــبــة الـثــانــيـة بــعــد قـائــمــة حـزب
جــبـهــة الــتـحــريـر الــوطــني بــعـدد مــعـتــبــر من األصـوات إال

qأنها لم تتحصل على أي مقعد

- واعـتبـارا أنه ولـلوقـوف عـلى حقـيـقة األوضـاع فإن
اجملــــلس الــــدســــتــــوري بــــعــــد مـــراجــــعــــة مــــخــــتـــلـف احملــــاضـــر
واألوراق اHـرفــقـةq تـبــW له فـعال بــالـرجـوع إلى مــحـضـري
فـرز األصوات �ـكتـبي التـصويت رقم 07 ورقم 08 �ـركز
الـتـصـويت حـاسي خـبي رقم 03 الـتـابع لـبـلـديـة أم الـعـسل
أنـــهــــمــــا غــــيــــر مــــوقــــعــــW من قــــبـل نــــائب رئــــيس اHــــكــــتب
واHـــســاعــد الـــثــانيq خـالفــا Hــا تـــقــتـــضــيه اHــادة 51 الــفــقــرة
qتعـلق بنظام االنتخاباتHالثانية من القـانون العضوي ا

qWكتبHمعه استبعاد نتائج هذين ا Wا يتع�

- و اعـــتـــبـــارا أن اHــادة 166 من الـــقـــانــون الـــعـــضــوي
اHتعـلق بنظـام االنتخابـات تنص في فقـرتها الثـالثة على
أنـه إذا تـبــW أن الـطــعن يــسـتــنـد إلى أســاس �ــكن اجملـلس
الــدسـتـوري أن يـصـدر قــرارا مـعـلال إمـا بــإلـغـاء االنـتـخـاب
اHـتـنـازع فـيه أو بـإعــادة صـيـاغـة مـحـضـر تــركـيـز الـنـتـائج

qنتخب قانوناHترشح اHعد وإعالن اHا

لهذه األسباب :لهذه األسباب :

يقـرر ما يأتي :يقـرر ما يأتي :

في الشكل :في الشكل :

قبول الطعن.

في اHوضوع :في اHوضوع :

قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة :

أوال : أوال : إلـغاء نـتائج االقـتـراع الذي جـرى يوم 10 مـايو
ســـنــة 2012 �ــكـــتـــبي الـــتــصـــويت رقم 07 ورقم 08 �ـــركــز

الـتـصـويت حـاسي خـبي رقم 03 الـتـابع لـبـلـديـة أم الـعـسل
وإعادة صيـاغة مـحضر اإلحـصاء الـبلدي لألصـوات ببـلدية
أم الــــعــــسل وكـــــذا مــــحــــضــــر تــــركــــيــــز الــــنـــــتــــائج لــــلــــدائــــرة

االنتخابية تندوف.

وعـــــلـى ضــــــوء ذلــكq تـــــتــــغــــيـــــر اHــــعـــــطــــيــــات عـــلى
النحو اآلتي :

أ - مـحـضـر اإلحـصــاء الـبلدي للتصويت لبلدية أمأ - مـحـضـر اإلحـصــاء الـبلدي للتصويت لبلدية أم
العسل :العسل :

- عدد األوراق اHلغاة 1227 بدال من 1376

- عدد األصوات اHعبر عنها 8354 بدال من 9508

- وقـــــد أحـــــرزت بـــــالـــــتـــــالـي كل قـــــائــــــمـــــة عـــــلى عـــــدد- وقـــــد أحـــــرزت بـــــالـــــتـــــالـي كل قـــــائــــــمـــــة عـــــلى عـــــدد
األصوات :األصوات :

- حــــزب جـــبـــهـــة الـــتـــحــــريـــر الـــوطـــني 2333 بــدال من
2736

- حزب التجديد اجلزائري 1039 بدال من 1226

- التجمع الوطني الد�قراطي 1010 بدال من 1090

- جبهة القوى االشتراكية 894 بدال من 1178

- احلركة الشعبية اجلزائرية 706 بدال من 765

- التحالف الوطني اجلمهوري 512 بدال من 523
- حركة الوفاق الوطني 370 بدال من 374

- اجلبهة الوطنية الد�قراطية 274 بدال من 282
- حركة االنفتاح 168 بدال من 183

- جبهة احلكم الراشد 129 بدال من 142
- جبهة العدالة والتنمية 121 بدال من 123

- حزب الشباب 85 بدال من 91
- التجمع الوطني اجلمهوري 82 بدال من 83

- تكتل اجلزائر اخلضراء 66 بدال من 73
- اجلبهة الوطنية اجلزائرية 65 بدال من 68
- اجلبهة الوطنية للحريات 62 بدال من 72

- حزب العمال 43 بدال من 47
- احلزب الوطني للتضامن والتنمية 42 بدال من 43

- جيل جديد 38 بدال من 39
- احلركة الوطنية لألمل 36 بدال من 39

- جبهة التغيير 33 بدال من 36
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- حزب الكرامة 32 بدال من 36
- عهد 54 31 بدال من 39

- التجمع اجلزائري 31 بدال من 35
- حركة الشبيبة والد�قراطية 30 بدال من 31

- حزب الفجر اجلديد 29 بدال من 32
- جبهة اHستقبل 28 بدال من 38

- اجلبهة الوطنية للعدالة االجتماعية 26 بدال من 29
- احلزب اجلمهوري التقدمي 20 بدال من 22

- احلزب الوطني احلر 14 بدال من 17
- حزب الشباب الد�قراطي 14 بدال من 16

ب - مــحـضــر تـركــيـز الــنـتــائج لـلــدائـرة االنــتـخــابـيـةب - مــحـضــر تـركــيـز الــنـتــائج لـلــدائـرة االنــتـخــابـيـة
تندوف :تندوف :

- عدد األوراق اHلغاة 7943 بدال من 8092
- عدد األصوات اHعبر عنها 46817 بدال من 47971

- وقـــــد أحـــــرزت بـــــالـــــتـــــالـي كل قـــــائــــــمــــــة عـــــلى عـــــدد- وقـــــد أحـــــرزت بـــــالـــــتـــــالـي كل قـــــائــــــمــــــة عـــــلى عـــــدد
األصوات :األصوات :

- حـــزب جــبـــهــة الـــتــحـــريــر الـــوطــني 15380 بــدال من
15783

- التجمع الوطني الد�قراطي 3299 بدال من 3379
- حزب التجديد اجلزائري 2639 بدال من 2826

- التحالف الوطني اجلمهوري 2586 بدال من 2597
- احلركة الشعبية اجلزئرية 2533 بدال من 2592

- جبهة القوى االشتراكية 1801 بدال من 2085
- تكتل اجلزائر اخلضراء 1689 بدال من 1696

- حركة االنفتاح 1618 بدال من 1633
- حركة الوفاق الوطني 1589 بدال من 1593

- جبهة العدالة والتنمية 1451 بدال من 1453
- حركة الشبيبة والد�قراطية 1188 بدال من 1189
- احلزب الوطني لـلتضامن والتنمية 1020 بدال من

1021

- التجمع الوطني اجلمهوري 926 بدال من 927
- حزب الشباب 865 بدال من 871

- اجلبهة الوطنية اجلزائرية 851 بدال من 854
- جبهة التغيير 730 بدال من 733

- اجلبهة الوطنية الد�قراطية 694 بدال من 702
- جبهة احلكم الراشد 686 بدال من 699

- اجلبهة الوطنية للحريات 587 بدال من 597
- جبهة اHستقبل 518 بدال من 528

- حزب العمال 470 بدال من 474
- التجمع اجلزائري 468 بدال من 472

- احلزب الوطني احلر 410 بدال من 413
- احلركة الوطنية لألمل 386 بدال من 389

- اجلبهة الوطنية للعدالة االجتماعية 381 بدال من 384
- جيل جديد 380 بدال من 381

- حزب الشباب الد�قراطي 364 بدال من 366
- حزب الفجر اجلديد 357 بدال من 360

- عهد 54   344 بدال من 352
- احلزب اجلمهوري التقدمي 328 بدال من 330

- حزب الكرامة 288 بدال من 292
ثـانـيا :ثـانـيا : الـقـول بـأن هـذه الـتـصـحـيـحـات ال تؤثـر عـلى
تــوزيع اHــقــاعــد حــسـب الــنــتــائج الــتي أعــلن عــنــهــا اجملــلس

الدستوري يوم 15 مايو سنة 2012.
ثـالثا :ثـالثا : يـبلغ هـذا القرار إلى رئـيس اجمللس الـشعبي
الوطـنيq و إلى وزير الـداخلـية واجلمـاعات احملـليةq و إلى

الطاعن.
رابــعــا : رابــعــا : يــنــشــر هــذا الــقــرار في اجلــريــدة الــرســمــيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية  الشعبية.
بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اHنـعقدة
بتاريخ 1 و2 و3 رجب عام 1433 اHوافق 22 و23 و24 مايو

سنة 2012.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

الطيب  بلعيزالطيب  بلعيز
أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :

qحنيفة بن شعبان
qعبد اجلليل بلعلى
qبدر الدين سالم

qداود Wحس
qمحمد عبو

qمحمد ضيف
qفوزية بن قلة

الهاشمي عدالة.
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قـــــــــرار رقم قـــــــــرار رقم 09/ق.م د/ /ق.م د/ 12 مـــــــــؤرخ في  مـــــــــؤرخ في 3 رجـب عــــــــام  رجـب عــــــــام 1433
اHوافق اHوافق 24 مايو سنة  مايو سنة 2012.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن  اجمللس الدستوري

- بناء عـلى الدستورq ال سـيما اHادة 163 (الـفقرة 2)
qمنه

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

qادة 166 منهHال سيما ا qتعلق بنظام االنتخاباتHوا

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-03 اHـؤرخ
في 18 صــفـر عـام 1433 اHـوافق 12 يـنـايـر سـنـة 2012 الـذي
يـــحـــدد  كـــيـــفـــيـــات  تـــوســـيـع حـــظـــوظ  تـــمـــثـــيل اHـــرأة  في
qادتان 2 (الفقرة 2) و3 منهHال سيما ا qنتخبةHاجملالس  ا

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-01 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عام 1433 اHـوافق 13 فبـراير سـنة 2012 الـذي يحدد
الــدوائـر االنــتــخـابــيــة وعـدد اHــقــاعـد اHــطــلــوب شـغــلــهـا في

qانHانتخابات البر

- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اHــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عام 1433 اHوافق 16 أبـريل سنة 2012 احملدد لـقواعـد عمل

qاجمللس الدستوري

-  و�ـقـتــضى إعالن اجملـلس الــدسـتـوري رقم 01 
/ إ.م د / 12اHـــــؤرخ في 23 جـــــمـــــادى الــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1433
اHــوافق  15مــايــو ســنــة 2012 واHــتــضــمن نــتــائج انــتــخــاب

qأعضاء اجمللس الشعبي الوطني

- وبــعــد االطالع عــلـى عــريــضــة الــطــعن اHــودعــة لــدى
كتابـة ضبط اجمللس الدستوري بتاريخ 17 مايو سنة2012
اHــــســـجــــلــــة حتت رقم q106 مـن طـــرف احملــــامــــيـــة األســــتـــاذة
مــحـــيــوت نـــورة بــاسـم حــزب جـــبــهـــة الــقـــوى االشــتـــراكــيــة
وبــتـفـويض مـن �ـثـلهq واHــتـعـلــقـة بــاالعـتـراض عــلى صـحـة
عـمــلـيــات الـتــصـويت فـي االنـتــخـابــات الـتــشـريــعـيــة الـتي
جـرت بـتاريخ  10 مـايـو سـنـة  2012 بالـدائـرة االنـتـخـابـية

qبومرداس

qوبعد االطالع على مجموع أوراق ملف الطعن -

qطعون ضدهHوبعد إشعار ا -

- وبعـد االطالع عـلى اHالحظـات الـكتـابـية لـلـمطـعون
qضده

qوبعد التحقيق

وبـــــعــــد االســـــتـــــمــــاع إلـى الــــعـــــضــــو اHـــــقـــــرر في تالوة
qتقريره

qداولةHوبعد ا

في الشكلفي الشكل

اعتبارا أن الطعن استوفى األشكال القانونية

في اHوضوعفي اHوضوع

- اعـــتــبـــارا أن الــطـــاعن يــثـــيــر فـي عــريـــضــته وجـــهــا
وحيـدا مـفـاده أنه حتـصل عـلى ثـالثة (03) مـقـاعـدq غـير أنه
¥ جتــريـــده من اHــقـــعــد الــثــالـث ومــنح لـــلــتــجــمـع الــوطــني
الد�قراطي عن طـريق إعادة حترير احملاضر على مستوى
ثالثـة عـشر (13) مـكـتب تـصـويت بـبـلـديـة خـمـيس اخلـشـنة
رغـم إعالن وزارة الــــداخــــلـــــيــــة عــــلى فـــــوز جــــبــــهــــة الــــقــــوى
االشتـراكية بثالثة (03) مقاعـدq وبالتـالي شكك في صحة
تــوزيع عــدد اHــقـاعــد لــفـائــدة حــزبه بــالـدائــرة االنــتـخــابــيـة
بــومــرداس وعـلــيه يــلــتـمـس اتـخــاذ اإلجــراءات الــقـانــونــيـة

qالالزمة إلعادة األمور إلى نصابها

- واعـــتــبــارا أن اجملــلـس الــدســتــوري عــايـن تــســجــيل
مالحـظـات في مـحـضـر اإلحـصـاء الـبـلـدي ومـحـضـر تـركـيز
نـــتــــائج الـــتــــصـــويت لــــذات الـــدائـــرة االنــــتـــخـــابــــيـــة تـــخص
مــــحـــاضــــر الــــفـــرز اخلــــاصـــة �ــــراكـــز الــــتـــصــــويت قــــرصـــان
جــيالليq قـــلــيل عــبــد الــقــادرq أمــالـــو عــيــسىq عــبــد الــسالم
qزرزور رابح qكــــربــــاب رابح qشــــبـــشـب جــــعـــفــــر qمــــحــــمــــد
اإلخـــوة زديــغـــةq ســيـــدي ســالمq بـــوبــرنـــوس مــعـــمــرq بــدوي
مــحــمــدq مــواز ســالمq مــفــاد هــذه اHالحــظــات وجــود أخــطـاء
كثيرة ومـتعددة في حساب مـجموع األصواتq أو في عدد
األوراق اHــــــلـــــغـــــاة أو فـي اجلـــــمـع أو في تــــــســـــمـــــيــــــة قـــــوائم
اHـترشـحـqW و¥ تدوين ذلك في مـحـضر اإلحـصـاء البـلدي
و¥ نــــقل تــــلك اHـالحــــظــــات في مــــحــــضــــر تــــركـــيــــز نــــتــــائج

qالتصويت

- واعــتــبــارا أنـه وHــتــطــلــبــات الــتــحــقــيق ¥ إحــضــار
أصـــــول مــــحـــــاضــــر الــــفـــــرز وصــــنـــــاديق االقـــــتــــراع Hـــــكــــاتب
الــتـصــويت الــتــابــعـة لــلــمــراكــز اHـشــار إلــيــهـا أعـالهq حـيث
ثبت فعال أن محاضر الفرز تشوبها عيوب كثيرة منها :

* وجـــــود أخـــــطـــــاء عـــــديــــــدة في تـــــســـــجــــــيل وحـــــســـــاب
األصوات اHعبر عـنها وفي عدد األوراق اHلغاة وفي كتابة
مـا حتصـلت عـليه قـوائم اHـترشـحـW من أصواتq وأخـطاء
في تـســمـيــة قـوائم اHــتـرشــحـqW مــنـهـا مــا أشـيــر إلـيه في
qومنها ما لم تتم اإلشارة إليه qمحضر اإلحصاء البلدي
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* مـحـضـر اإلحـصـاء الـبـلـدي لـبـلـديـة خمـيـس اخلـشـنة
ومـحضـر تركـيز الـنتـائج احتـويا عـلى عدد من اHالحـظات
عــلى أســـاس أنــهـــا دُوِنت �ــحـــاضــر الـــفــرز وذلك خـالفــا Hــا

qتضمنته محاضر الفرز األصلية التي ¥ إحضارها

* ومـنـهـا تـلك احملـاضـر الـتي حـررت بـقـلم حـبـر واحد
qوبخطوط متشابهة في مراكز متعددة ومتباعدة

qالحـظـة أعالهHواعــتـبـارا أنـه وبـالـنــظـر لـلــعـيــوب ا -
فإن اجملـلس الـدستـوري ارتـأى استـبـعاد نـتائـج التـصويت
في اHـكــاتب الـتــابـعـة لــلـمـراكــز اHـذكــورةq �ـا يـتــعـW مـعه

qثار مؤسسHالقول بأن الوجه ا

- واعـــتـــبـــارا أن اHـــادة 166 من الــــقـــانـــون الـــعـــضـــوي
اHتعـلق بنظـام االنتخـابات تـنصّ في الفقـرة الثالـثة على
أنه إذا تــبـيّن أن الـطــعن يـسـتــنـد إلى أســاس �ـكن اجملـلس
الــدسـتـوري أن يـصـدر قــرارا مـعـلال إمـا بــإلـغـاء االنـتـخـاب
اHــتــنــازع فــيه أو بــإعــادة صــيــاغــة مــحــضــر الــنـتــائـج اHــعـدّ

qنتخب قانوناHترشح اHوإعالن ا

لهذه األسباب :لهذه األسباب :

يقـرر ما يأتي :يقـرر ما يأتي :

في الشكل :في الشكل :

قبول الطعن.

في اHوضوع :في اHوضوع :
- قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة :

أوال :أوال : إلغـاء نـتـائج االقتـراع الـذي جـرى يوم 10 مـايو
سنة 2012 �كاتب التصويت التابعة Hراكز التصويت: 

qبــوبــرنــوس مــعــمـر qســيــدي ســالم qقــرصــان جــياللي
qاإلخوة زديـغة qزرزور رابح qكـربـاب رابح qأمـالو عـيسى
عــبــد الــسالم مــحـمــدq مــواز ســالمq بــدوي مـحــمــدq شــبـشب
جـعفـرq قلـيل عبـد الـقادرq الـتابـعة لـبلـديـة خمـيس اخلشـنة
بـالـدائـرة االنــتـخـابـيـة بــومـرداس وإعـادة صـيــاغـة مـحـضـر
اإلحــصــاء الــبــلــدي ألصــوات بــلــديــة خــمــيس اخلــشــنــة وكــذا
مــحــضـر تــركــيــز نـتــائج الــتــصـويـت لـلــدائــرة االنــتـخــابــيـة
اHـعــنــيــة كــمـا هــو مــبــيّن أدنــاهq ومن ثــمــة تــصـحــيح إعالن
اجملـــــلـس الــــــدســـــتــــــوري رقم 01 / إ.م د/ 12 اHــــــؤرخ في 23
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام  1433 اHــوافق 15 مــايـــو ســنــة 2012
واHـــتــــضـــمن نــــتـــائج انــــتـــخـــاب أعـــضــــاء اجملـــلس الــــشـــعـــبي

qالوطني

وعـــــلـى ضــــــوء ذلــكq تـــــتــــغــــيــــــر اHــــعــــطـــيـــــات عـــلى
النحو اآلتي :

أ - مــحــضــر اإلحــصــاء الـــبــلــدي لــلــتــصـــويت لــبــلــديــةأ - مــحــضــر اإلحــصــاء الـــبــلــدي لــلــتــصـــويت لــبــلــديــة
خميس اخلشنة :خميس اخلشنة :

- عدد األوراق اHلغاة : 370

- عدد األصوات اHعبر عنها : 1681

وقد أحرزت بالتالي كل قائمة على عدد األصوات :وقد أحرزت بالتالي كل قائمة على عدد األصوات :

-  جبهة اHستقبل : 292

- التجمع الوطني الد�قراطي : 290

-  حزب جبهة التحرير الوطني : 234

- اجلبهة الوطنية للعدالة االجتماعية : 220

- حركة الوطنيW األحرار : 148

- جبهة احلكم الراشد : 56

- الوطنية  " أ " : 37

- جبهة العدالة والتنمية : 34

- حزب العدل والبيان : 32

- حزب العمال : 26

- جبهة القوى االشتراكية : 25

- حركة الشبيبة والد�قراطية : 23

- تكتل اجلزائر اخلضراء : 21

- جبهة التغيير : 19

- حزب الشباب : 19 

- احلزب الوطني احلر : 17

- الوجه اجلديد " ب " : 14

- احلزب الوطني للتضامن والتنمية : 14

- حزب التجديد اجلزائري : 14

- اجلبهة الوطنية للحريات : 13

- جيل جديد : 12

- جبهة اجلزائر اجلديدة : 11

- اجلبهة الوطنية لألحرار من أجل الوئام : 11

- حزب احلرية والعدالة : 10

- حزب الكرامة : 09

- حركة الوفاق الوطني : 09

- اجلبهة الوطنية الد�قراطية : 08
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- التجمع الوطني اجلمهوري : 08

- حزب الفجر اجلديد : 08

- احلركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو : 08

- احلزب اجلمهوري التقدمي : 06

- حركة اHواطنW األحرار : 06

- احتاد القوى الد�قراطية واالجتماعية : 06

- احلركة الشعبية اجلزائرية : 05

- حركة االنفتاح : 05

- اجلبهة الوطنية اجلزائرية : 04

- عهد 54 :  03

- احلركة الوطنية لألمل : 02

- التحالف الوطني اجلمهوري : 02

ب - مـــحـــضـــر تــركـــيـــز نـــتــائـج الــتـــصـــويت لـــلـــدائــرةب - مـــحـــضـــر تــركـــيـــز نـــتــائـج الــتـــصـــويت لـــلـــدائــرة
االنتخابية بومرداساالنتخابية بومرداس

- عدد األوراق اHلغاة : 33353

- عدد األصوات اHعبر عنها : 110240

وقد أحرزت بالتالي كل قائمة على عدد األصوات :وقد أحرزت بالتالي كل قائمة على عدد األصوات :

- حزب جبهة التحرير الوطني : 14349

- جبهة القوى االشتراكية : 10872

- التجمع الوطني الد�قراطي : 10624

- الوطنية " أ " : 5998

- جبهة التغيير : 5613

- حزب العدل والبيان : 4463

- جبهة العدالة والتنمية : 4263

- تكتل اجلزائر اخلضراء : 4160

- حزب العمال :3773

- عهد 54 :  3225

- اجلبهة الوطنية للحريات : 2439

- الوجه اجلديد " ب " : 2377

- حزب احلرية والعدالة : 2337

- حزب الشباب : 2289

- اجلبهة الوطنية اجلزائرية : 2284

- حركة الشبيبة والد�قراطية : 2184

- احلركة الشعبية اجلزائرية : 2132

- جبهة اجلزائر اجلديدة : 2085

- حركة اHواطنW األحرار : 2062

- جبهة اHستقبل : 2018

- احلزب الوطني احلر : 1612

- حزب الفجر اجلديد : 1612

- جيل جديد : 1498

- حركة الوطنيW األحرار : 1365

- اجلبهة الوطنية الد�قراطية : 1326

- التجمع الوطني اجلمهوري : 1315

- التحالف الوطني اجلمهوري : 1245

- اجلبهة الوطنية لألحرار من أجل الوئام : 1192

- حزب الكرامة : 1148

- احلركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو : 1108

- اجلبهة الوطنية للعدالة االجتماعية : 974 

- احتاد القوى الد�قراطية واالجتماعية : 974 

- احلزب الوطني للتضامن والتنمية : 945 

- احلزب اجلمهوري التقدمي : 922  

- احلركة الوطنية لألمل : 920 

- حزب التجديد اجلزائري : 785 

- حركة الوفاق الوطني : 773      

- حركة االنفتاح : 522 

- جبهة احلكم الراشد : 457

ثانيا : ثانيا : يعاد توزيع اHقاعد كما يأتي :

- مجموع األصوات اHعبر عنها :  110.240

- مــجــمـوع األصــوات الــتي حتـصــلت عــلــيـهــا الــقـوائم
اHقصاة (- 5 % ) : 62784

- باقي األصوات اHعبر عنها : 47456

- عـدد اHقـاعـد اHطـلـوب شغـلـها بـالـدائرة االنـتـخابـية
اHعنية : 10

- اHعامل االنتخابي : 4745
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- التوزيع الثاني (حسب قاعدة الباقي األقوى)- التوزيع الثاني (حسب قاعدة الباقي األقوى)
- جبهة القوى االشتراكية 1382 : مقعد واحد (01)

- الـوطــنـيــة " أ " 1253 : 00
- التجمع الوطني الد�قراطي 1134 :   00

- جـبـهـة الـتغـيـيـر 868 : 00
- حزب جبهة التحرير الوطني 114 :    00

 * التوزيع النهائي التوزيع النهائي

- حزب جبهة التحرير الوطني : ثالثة (03) مقاعد
- جبهة القوى االشتراكية : ثالثة (03) مقاعد
- التجمع الوطني الد�قراطي : مقعدان (02)

- الوطنية " أ " : مقعد واحد (01)
- جبهة التغيير : مقعد واحد (01)

Wتـعـاد صـيـاغـة الـقـائـمـة االسـمـيـة لـلـمـنـتـخـب : ثـالـثا :ثـالـثا 
كما يأتي :

* قـــائـــمـــة حـزب جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــني : ثـالثـة قـــائـــمـــة حـزب جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــني : ثـالثـة
(03)  مقاعد مقاعد

1 - جعدي اHنور
2 - محساس يحيى
3 - عثماني سليمة

* قـــائـــمـــة جـــبـــهـــة الـــــقــــوى االشـــتـــراكـــيـــة : ثالثــة قـــائـــمـــة جـــبـــهـــة الـــــقــــوى االشـــتـــراكـــيـــة : ثالثــة
(03)  مقاعد مقاعد

1 - لعسكري علي
2 - بن عامر بلقاسم

3 - احدادن نادية
* قـــــائــــــمـــــة الـــــتـــــجـــــمـــع الــــوطــــنـي الــــد�ـــــقــــراطي : قـــــائــــــمـــــة الـــــتـــــجـــــمـــع الــــوطــــنـي الــــد�ـــــقــــراطي :

مقعدان (مقعدان (02) 
1 - جناتي عبد الكر¢

2 - مخرف صليحة
* قائمة الوطنية " أ " : مقعد واحد ( قائمة الوطنية " أ " : مقعد واحد (01)

1 - بوزاد حسان

* قائمة جبهة التغيير : مقعد واحد ( قائمة جبهة التغيير : مقعد واحد (01)
1 - عبد العزيز منصور

رابعا : رابعا : يبلغ هـذا القرار إلى رئيس اجمللس الشعبي
الوطـنيq و إلى وزيـر الـداخـليـة واجلـماعـات احملـلـيةq وإلى

كل من الطاعن و اHطعون ضده.

خــامـسـا :خــامـسـا : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلـريـدة الــرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اHنـعقدة
بتاريخ 1 و2 و3 رجب عام 1433 اHوافق 22 و23 و24 مايو

سنة 2012.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

الطيب  بلعيزالطيب  بلعيز
أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :

qحنيفة بن شعبان
qعبد اجلليل بلعلى
qبدر الدين سالم

qداود Wحس
qمحمد عبو

qمحمد ضيف
qفوزية بن قلة

الهاشمي عدالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــرار رقمقـــــرار رقم 10 / ق.م د/ / ق.م د/  12 مــــؤرخ فيمــــؤرخ في 3 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1433
اHوافق اHوافق 24 مايو سنة  مايو سنة 2012.
ــــــــــــــــــــ

q إنّ اجمللس الدستوري
- بناء عـلى الدستورq ال سـيما اHادة 163 (الـفقرة 2)

    q منه
- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 01 اHـؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافـق 12 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2012

qادة 166 منهHال سيما ا q تعلق بنظام االنتخاباتHوا

* التوزيع األولي : التوزيع األولي :
- التوزيع األول  (حسب اHعامل االنتخابي)

باقي األصواتباقي األصواتعدد اHقاعدعدد اHقاعدعدد األصوات اHتحصل عليهاعدد األصوات اHتحصل عليهاالقائمةالقائمة
حزب جبهة التحرير الوطنيحزب جبهة التحرير الوطني

جبهة القوى االشتراكيةجبهة القوى االشتراكية
التجمع الوطني الد�قراطي التجمع الوطني الد�قراطي 

الوطنية " أ "الوطنية " أ "
جبهة التغييرجبهة التغيير

14349

10872

10624

5998

5613

03

02

02

01

01

114

1382

1134

1253

868
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- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 03 اHـؤرخ
في 18 صـفـر عام 1433 اHـوافـق 12 يـنـايـر سـنـة 2012 الـذي
يـحـدد كيـفـيـات تـوسيـع حظـوظ تـمـثـيل اHـرأة في اجملالس

qادتان 2 (الفقرة 2) و 3 منهHالسيما ا qنتخبةHا

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-01 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عام 1433 اHـوافق 13 فبـراير سـنة 2012 الـذي يحدد
الــدوائـر االنــتــخـابــيــة وعـدد اHــقــاعـد اHــطــلــوب شـغــلــهـا في

qانHانتخابات البر

- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اHــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عام 1433 اHوافـق 16 أبـريل سنة 2012 احملدد لـقواعـد عمل

qاجمللس الدستوري

- و بـــمــقـــتــضى إعــالن الــــمــجــلــس الــدســتــوري
رقم 01 / إ.م د/ 12 اHــؤرخ في 23 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عـــام
 1433 اHــــوافق 15 مــــايــــو ســــنـــة 2012 واHــــتــــضــــمن نــــتــــائج

qانتخاب أعضاء اجمللس الشعبي الوطني

- وبـعــد االطالع عــلـى عـريـــضــة الــطــعن اHــودعــة لـدى
كــتـابــة ضـبط اجملــلس الـدســتـوري  بــتــاريخ 16 مـايــو سـنـة
 2012 حتت رقم q107 من طرف األستاذة احملامية محيوت

نـورة بـاسم حــزب جـبــهـة الـقــوى االشـتـراكــيـة و بــتـفـويض
من �ـــثــلهq واHــتــعــلــقــة بــاالعـــتــراض عــلى صــحــة عــمــلــيــات
الــــتــــصـــويــت في االنــــتـــخـــابــــات الـــــتـــشــريــــعــــيــة الـــــتي
جــــــــرت بـــــــــتـــــــاريخ 10 مــــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2012 بــــــالـــــــــدائــــــرة

qاالنـتخابـية برج بوعريريج

qوبعد االطالع على مجموع أوراق ملف الطعن -

   qوبعد التحقيق -

- وبــــعـــد االســــتـــمــــاع إلى الــــعـــضــــو اHـــقــــرر في تالوة
 qتقريره

qداولةHوبعد ا -

في الشكل :في الشكل :

اعتبارا أن الطعن استوفى األشكال القانونية. 

في اHوضوع :في اHوضوع :

- اعــتـــبــارا أن الــطــاعن �ــوجب عــريــضــته يــعــتــرض
على نتـائج االنتخـابات التـشريـعية عـلى مستـوى الدائرة
االنــتــخــابــيــة بــرج بــوعــريــريجq ويــلــتــمس إلــغــاء مــحــاضـر
الــــفــــرز والــــنــــتــــائـج اHــــتــــرتــــبــــة عــــنـــــهــــا في هــــذه الــــدائــــرة

االنتـخابيـة والتصـدي لها من جـديد بإعـادة فرز األصوات
و إعادة صيـاغة مـحاضر جـميع مـراكز التـصويت لـلدائرة

qعنيةHاالنتخابية ا

- واعـتــبـارا أنه و Hــتـطــلـبــات الـتـحــقـيـقq ¥ إحـضـار
صـنـاديق اقـتـراع مـكـاتب الـتـصـويت اHـتـنـازع فـيـهـا و كذا

qمحاضر فرز األصوات التابعة لها

- واعــــتــــبــــارا أنه و بــــعــــد مــــراجــــعــــة مــــحــــاضــــر فــــرز
األصوات ومـقـارنتـهـا �حـاضـر اإلحصـاء البـلـدي لألصوات
ومــحـضـر تــركـيـز نــتـائج الـتــصـويت لـلــدائـرة االنـتــخـابـيـة
اHــعــنـيــةq تــبـW لــلــمــجـلس الــدســتــوري فـعال وجــود أخــطـاء
مـاديـة في تـوزيع األصـوات اHـعـبـر عـنـهـا �ـا يـجـعل قـائـمة
الطـاعنq بعد تـصحيـحهاq تـتجاوز عـتبة 5% من األصوات
اHــعـبــر عـنــهـا والــبـالــغـة 8496 صـوتــا اHـقــصـيــة لـلــقـوائمq إذ
اتـــــــضح أنـه حتـــــــصل عـــــــلى  15014 صــــــوتـــــــا بـــــــدال من 2744
وبذلك تـصـبح قـائـمـته  مؤهـلـة لـتـوزيع اHقـاعـد �ـا يـجعل

qطعنه مؤسسا

- واعـــتـــبـــارا أن اHـــادة 166 من الــــقـــانـــون الـــعـــضـــوي
اHتعـلق بنظـام االنتخابـات تنص في فقـرتها الثـالثة على
أنه إذا تبW  لـلمـجلس الـدستـوري أن الطـعن يسـتند إلى
أســـاسq فــإنه �ـــكــنـه أن يــصـــدر قــرارا مـــعــلال إمـــا بــإلـــغــاء
االنـتخاب اHتنـازع فيه أو بإعادة صـياغة محـضر النتائج

qنتخب قانوناHترشح اHو إعالن ا

- واعــتــبــارا أنه تــبــW كــذلك وجــود أخــطــاء في عــدد
األصــوات اHـــمــنــوحـــة لــبـــعض الــقـــوائم األخـــرى إلى جــانب
Wالحظ بخصـوص قائـمة احلزب الـطاعن �ا يـتعHاخلطـأ ا

معه تصحيح هذه األخطاء على النحو اآلتي :

1 - - حزب جبهة التحرير الوطنيحزب جبهة التحرير الوطني

24120 صوتا بدال من  36390 صوتا.

2 - القائمة  احلرة "ز" - القائمة  احلرة "ز"

حتصلت فعال على  12380 صوتا. 

3 - حزب جبهة القوى االشتراكية - حزب جبهة القوى االشتراكية

15014 صوتا بدال من   2744 صوتا.

- واعتـبارا أنه و بـالنـظر إلى مـجمـوع أصوات هذه
القـوائم و إلى عـدد اHـقـاعـد اخملصـصـة لـلـدائرة االنـتـخـابـية
اHـعـنـيـة و الـبـالغ عـددهـا ثـمـانـيـة (08) مـقـاعـد فـإن اHـعـامل
االنــتـخــابي يــرتـفع إلى 6439 صــوتـا و عــلى ضــوء ذلك يـتم

توزيع اHقاعد كاآلتي :
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* التوزيع األولي : التوزيع األولي :

حزب جبهة القوى االشتراكية : مقعدان (حزب جبهة القوى االشتراكية : مقعدان (02)

- عباس عبد احلميد
- فاطمي صبرية  

القائمة احلرة "ز" : مقعدان (القائمة احلرة "ز" : مقعدان (02)
- حماوي عز الدين اHدعو قادة 

- الروسان حيزية

ثـانيا : ثـانيا : يبلغ هـذا القرار إلى رئيس اجملـلس الشعبي
الوطـنيq وإلى وزيـر الـداخـليـة واجلـماعـات احملـلـيةq  وإلى

كل من الطاعن واHطعون ضده.

: يــنــشــر هــذا الــقــرار في اجلــريــدة الــرســمــيـة ثــالــثـا :ثــالــثـا 
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اHنـعقدة
بتاريخ 1 و2 و3 رجب عام 1433 اHوافق 22 و23 و24 مايو

سنة 2012.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

الطيب  بلعيزالطيب  بلعيز

أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :
qحنيفة بن شعبان
qعبد اجلليل بلعلى
qبدر الدين سالم

qداود Wحس
qمحمد عبو

qمحمد ضيف
qفوزية بن قلة

الهاشمي عدالة.

باقي األصواتباقي األصواتعدد اHقاعدعدد اHقاعدعدد األصوات اHتحصل عليهاعدد األصوات اHتحصل عليهاالقائمةالقائمة

حزب جبهة التحرير الوطنيحزب جبهة التحرير الوطني

جبهة القوى االشتراكيةجبهة القوى االشتراكية

القائمة احلرة "ز"القائمة احلرة "ز"

24120

15014

12380

03

02

01

4803

2136

5941

Wّـــــا يــــســـــاوي ســـــتــــة (06) مـــــقــــاعــــد مــــوزعــــة من بــــ�
qعنيةHطلوب شغلها بالدائرة االنتخابية اHالثمانية (08) ا

- و اعــتـبــارا أنه و بـتــطــبـيق قــاعــدة الـبــاقي األقـوى
فـإن اHــقـعـدين (02) الـبـاقـيــW يـعـودان إلى الـقــائـمـة احلـرة

qز" و جبهة التحرير الوطني حسب الترتيب"

وبالنتيجة يكون التوزيع النهائي كاآلتي :وبالنتيجة يكون التوزيع النهائي كاآلتي :

* التوزيع النهائي : التوزيع النهائي :

1 - حـــزب جــبــهـــة الــتـــحــريـــر الــوطــنـي : أربــعــة (04)
مقاعد

2 - حزب جبهة القوى االشتراكية : مقعدان (02)
3 - القائمة احلرة "ز" : مقعدان (02)

لهذه األسباب :لهذه األسباب :
يقـرر ما يأتي :يقـرر ما يأتي :

في الشكل :في الشكل :
- قبول الطعن.

في اHوضوع:في اHوضوع:
- قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة :

أوال : أوال : تـــصــحـــيح نـــتـــائج االنـــتــخـــابـــات الــتـــشـــريــعـــيــة
لــلــدائـرة االنــتــخـابــيــة بـرج بــوعــريـريج الــواردة في إعالن
اجملــــــلـس الــــــدســـــــتــــــوري رقم 01 / إ.م د/ 12 اHــــــؤرخ في 23
جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433 اHــوافق 15 مـــايـــو ســـنــة 2012
واHـــتــــضـــمن نــــتـــائج انــــتـــخـــاب أعـــضــــاء اجملـــلس الــــشـــعـــبي

الوطني على النحو اآلتي :
حزب جبهة التحرير الوطني:  أربعة (حزب جبهة التحرير الوطني:  أربعة (04) مقاعد  مقاعد 

- بن حمادي موسى
- ديسة أمحمد

- فرشيش نعيمة 
- زبيري عبد العزيز
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قـــــرار رقم قـــــرار رقم 11 / ق.م د/  / ق.م د/  12 مــــؤرخ فيمــــؤرخ في 3 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1433
اHوافق اHوافق 24 مايو سنة  مايو سنة 2012.
ــــــــــــــــــــ

q إنّ اجمللس الدستوري

- بناء عـلى الدستورq ال سـيما اHادة 163 (الـفقرة 2)
    q منه

- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 01 اHـؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافـق 12 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2012

qادة 166 منهHال سيما ا q تعلق بنظام االنتخاباتHوا

- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 03 اHـؤرخ
في 18 صـفـر عام 1433 اHـوافـق 12 يـنـايـر سـنـة 2012 الـذي
يـحـدد كيـفـيـات تـوسيـع حظـوظ تـمـثـيل اHـرأة في اجملالس

qادتان 2 (الفقرة 2) و 3 منهHال سيما ا qنتخبةHا

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-01 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عام 1433 اHـوافق 13 فبـراير سـنة 2012 الـذي يحدد
الــدوائـر االنــتــخـابــيــة وعـدد اHــقــاعـد اHــطــلــوب شـغــلــهـا في

qانHانتخابات البر

- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اHــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عام 1433 اHوافـق 16 أبـريل سنة 2012 احملدد لـقواعـد عمل

qاجمللس الدستوري

- و �ـــقــــتـــضى إعـالن الــــمــــجــــلس الـــدســــتــــوري
رقم 01 / إ.م د/ 12 اHــؤرخ في 23 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عـــام
 1433 اHــــوافق 15 مــــايــــو ســــنـــة 2012 واHــــتــــضــــمن نــــتــــائج

qانتخاب أعضاء اجمللس الشعبي الوطني

- وبــعــد اإلطالع عــلـى عــريــضــة الــطــعن اHــودعــة لــدى
كــتــابــة ضــبط اجملــلس الــدســتــوري بــتــاريخ 17 مــايــو ســنــة
 2012 اHـسـجـلـة حتت رقم 125 من طـرف اHـتـرشح حـجـيرة

خلـيفـة متـصدر قـائمـة جبـهـة العـدالة والـتنـميـة واHتـعلـقة
بـــــاالعـــــتـــــراض عـــــلى صـــــحـــــة عـــــمـــــلـــــيـــــات الـــــتـــــصـــــويـت في
االنتخابات الـتشريعيـة التي جرت بتاريخ 10 مايـو سنة

q2012 بالدائرة االنتخابية ميلة 

qوبعد االطالع على مجموع أوراق ملف الطعن -

   qوبعد التحقيق -

- وبــــعـــد االســــتـــمــــاع إلى الــــعـــضــــو اHـــقــــرر في تالوة
 qتقريره

qداولةHوبعد ا -

في الشكل :في الشكل :

- اعتبارا أن الطعن استوفى األشكال القانونية. 

في اHوضوع :في اHوضوع :

- اعـــتـــبــارا أن الـــطــاعـن يــثـــيــر فـي عــريـــضــتـه ثالثــة
أوجه :

- الــوجه األول : - الــوجه األول : وفـــيه يـــدعي الـــطـــاعن أنه حـــرم في
مـحضر تركـيز نتائـج التصويت من الـعديد من األصوات
خـاصـة في بـلـديـات زارزة وفــرجـيـوة ومـيـلـةq وأن األرقـام
الـــتي اعـــتــمـــدت في مـــحــضـــر تــركـــيــز نـــتــائـج الــتـــصــويت

qليست هي األرقام التي حتصل عليها فعليا

- الوجه الثاني : - الوجه الثاني : أن هناك شـكاوى ومالحظات حول
سير العملـية االنتخابية في بعض مكاتب التصويت في
بـلـديـات شـلــغـوم الـعـيـد والــقـرارم قـوقـة وبـوصالح دراجي
والـرواشد وسيـدي مروان وأحمـد راشديq وعليـه يلتمس

qطعون فيهاHكاتب اHإلغاء نتائج ا

- الــوجه الــثــالث :  - الــوجه الــثــالث :  أن هــنــاك خــروقــات حــدثت يــوم
االقـتـراع عـلى مــسـتـوى بـلـديــات مـيـلـة وتــاجـنـانت وأحـمـد
راشــديq وبــالـتــالي يــلـتــمس الــطـاعـن في عـريــضــته إعـادة
احلـــســـاب والـــتـــدقـــيق فـي األصـــوات الـــتي حتـــصل عـــلـــيـــهـــا
فـعـلـيـاq األمــر الـذي يـؤدي بـالـطــاعن إلى جتـاوز عـتـبـة 5 %
من األصـوات اHعـبر عـنهـا ومن ثم تـأهيـله لتـوزيع اHقـاعد

qمع القوائم الفائزة

عن الوجه األول والثالث مـعا لتكاملهما دون احلاجةعن الوجه األول والثالث مـعا لتكاملهما دون احلاجة
للنظر في الوجه الثاني :للنظر في الوجه الثاني :

- اعـتـبـارا أنه ولـلـوقـوف عـلى حـقـيـقـة األوضـاعq فإن
اجملــــلس الــــدســــتــــوري بــــعــــد مـــراجــــعــــة مــــخــــتـــلـف احملــــاضـــر
واألوراق اHــرفـقــة تــبــيّن له فــعال وجـود أخــطــاء مــاديـة في
تــوزيع األصـــوات اHــعــبــر عــنـــهــا �ــا يــجــعـل الــطــاعنq بــعــد
تصـحيـحهـاq يتـجاوز عـتبة 5 % من األصوات اHـعبر عـنها
والــبـــالــغــة  8914 صــوتــا اHـــقــصــيـــة لــلــقـــوائمq إذ اتــضح أنه
حتـــصل عـــلى 8923 صــــوتــــا بـــدال من  8621 وبــــذلك تــــصـــبح
qقاعد �ا يجعل طعنه مؤسساHقائمته مؤهلة لتوزيع ا

- واعـــتـــبـــارا أن اHـــادة 166 من الــــقـــانـــون الـــعـــضـــوي
اHتعـلق بنظـام االنتخابـات تنص في فقـرتها الثـالثة على
أنه إذا تــبـيّن أن الـطــعن يـسـتــنـد إلى أســاس �ـكن اجملـلس
الــدسـتـوري أن يـصـدر قــرارا مـعـلال إمـا بــإلـغـاء االنـتـخـاب
اHــتــنــازع فــيه أو بــإعــادة صــيــاغــة مــحــضــر الــنـتــائـج اHــعـد

qنتخب قانوناHترشح اHوإعالن ا
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- واعــتــبــارا أنه تــبــيّن كــذلك وجــود أخــطـاء فـي عـدد
األصــوات اHـــمــنــوحـــة لــبـــعض الــقـــوائم األخـــرى إلى جــانب
Wا يتع� qالحظ بخصـوص قائمة احلزب الطاعنHاخلطأ ا

تصحيح هذه األخطاء على النحو اآلتي :

1 - قــائــمــة الــتــجــمع الــوطــني الــد�ــقــراطي : 23867
صوتا  بدال من   23967

2 - قـائــمـة حــزب جـبــهـة الــتـحــريـر الــوطـني : 21985
صوتا  بدال من 22085

3 - قــائــمـة حــركــة اHـواطــنــW األحـرار: 11426 صــوتــا
(بدون تغيير)

 4 - قائمة عهد 54 : 10681  صوتا بدال من 10783

 5 - قــائــمــة تـــكــتل اجلـــزائــر اخلــضــراء : 9739 صــوتــا

(بدون تغيير)
 6 - قـائــمـة جــبـهـة الــعـدالــة والـتـنــمـيـة : 8923 صـوتـا

بدال من  8621
- واعـتبـارا أنه وبـالـنـظر إلـى مجـمـوع أصـوات هذه
الـقـوائـم وإلى عـدد اHـقـاعـد اخملـصـصـة لـلـدائـرة االنـتـخـابـيـة
اHـــــعــــنـــــيــــة والـــــبــــالـغ عــــشــــرة (10) مــــقـــــاعــــدq فــــإن اHـــــعــــامل
االنــتـخــابي يــرتـفع إلى 8662 صــوتـاq وعــلى ضــوء ذلك يـتم

توزيع اHقاعد كاآلتي :

* التوزيع األولي : التوزيع األولي :

باقي األصواتباقي األصواتعدد اHقاعدعدد اHقاعدعدد األصوات اHتحصل عليهاعدد األصوات اHتحصل عليهاالقائمةالقائمة

التجمع الوطني الد�قراطيالتجمع الوطني الد�قراطي

حزب جبهة التحرير الوطنيحزب جبهة التحرير الوطني

حركة اHواطنW األحرارحركة اHواطنW األحرار

عهد عهد 54

تكتل اجلزائر اخلضراءتكتل اجلزائر اخلضراء

جبهة العدالة والتنميةجبهة العدالة والتنمية

23867

21985

11426

10681

9739

8923

02

02

01

01

01

01

6543

4661

2764

2019

1077

261

Wـــا يـــســاوي ثـــمـــانـــيــة (08) مــقــاعــد مـــوزعــة من بــ�
الــعــشـرة (10) اHــطــلــوب شــغـلــهــا في الــدائــرة االنــتــخــابــيـة
اHــــعـــــنــــيــــةq وبـــــتــــطــــبـــــيق قـــاعــــدة الـــبـــاقـي األقـــوىq فـــإن
اHقعدين (02) الباقـيW يعودان إلى كل من حزب التجمع
الــوطــني الــد�ــقــراطي وحــزب جــبــهــة الــتــحــريـر الــوطــني
حـسب الـتــرتـيبq عــلـمـا أنه قــبل هـذا الــتـصـحــيح وتـأهـيل
قائـمـة جبـهـة العـدالـة والتـنمـيـة لتـوزيع اHـقـاعدq فـإن عدد
اHــقــاعــد الـتـي شـمــلــهــا الـتــوزيع األولي كــانت ســبــعـة (07)
مـــقــــاعـــدq وحتـــصّل عــــلى اHـــقـــاعــــد الـــثالثـــة (03) اHـــتـــبــــقـــيـــة
بـتـطـبـيق قــاعـدة الـبـاقي األقـوى كل من الـتـجـمع الـوطـني
الــد�ــقـــراطي وحــزب جــبـــهــة الــتـــحــريــر الــوطـــني وحــركــة

qاألحرار حسب الترتيب WواطنHا

وبالنتيجة يكون التوزيع النهائي كاآلتي :وبالنتيجة يكون التوزيع النهائي كاآلتي :

* التوزيع النهائي : التوزيع النهائي :

- التجمع الوطني الد�قراطي : ثالثة (03) مقاعد

- حزب جبهة التحرير الوطني : ثالثة (03) مقاعد

- حركة اHواطنW األحرار : مقعد واحد (01)

- عهد 54  : مقعد واحد (01)

- تكتل اجلزائر اخلضراء : مقعد واحد (01)

- جبهة العدالة والتنمية : مقعد واحد (01)
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لهذه األسباب :لهذه األسباب :
يقـرر ما يأتي :يقـرر ما يأتي :

في الشكل :في الشكل :
- قبول الطعن.

في اHوضوع:في اHوضوع:

- قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة :

أوال :أوال : تـــصــحـــيح نـــتـــائج االنـــتــخـــابـــات الــتـــشـــريــعـــيــة
لـــلـــدائـــرة االنـــتـــخــــابـــيـــة مـــيـــلـــة الـــواردة فـي إعالن اجملـــلس
الـــــدســــــتـــــوري رقم 01 / إ.م د/ 12 اHـــــؤرخ في 23 جــــــمـــــادى
الـثـانـيـة عام 1433 اHـوافق 15 مـايـو سـنـة 2012 واHـتـضمن

نتائج انتخاب أعضاء اجمللس الشعبي الوطني كاآلتي :

1 - قــائــمــة حـزب جــبــهــة الــتـحــريــر الــوطـنـي :  - قــائــمــة حـزب جــبــهــة الــتـحــريــر الــوطـنـي : ثالثـةثالثـة
(03) )   مقاعد  مقاعد 

- بوHعيز كمال
- بلعطار محمد
- بوغرارة آمال

2 - قــائــمــة الـــتــجــمع الـــوطــني الــد�ـــقــراطي : ثالثــة - قــائــمــة الـــتــجــمع الـــوطــني الــد�ـــقــراطي : ثالثــة
(03) ) مقاعد مقاعد 

- طورشي بوجمعة
- بورواق عبد احلميد

- لبيض نورة

3 - قــائــمـة حــركــة اHـواطــنــW األحــرار:  مـقــعــد واحـد - قــائــمـة حــركــة اHـواطــنــW األحــرار:  مـقــعــد واحـد
(01)

- زغاد حبيب

4 - قائمة عهد  - قائمة عهد 54  : مقعد واحد (  : مقعد واحد (01)

- مغواش عبد الرزاق

5 - قائمة تكتل اجلزائر اخلضراء : مقعد واحد ( - قائمة تكتل اجلزائر اخلضراء : مقعد واحد (01)

- بوشاش الهاني

6 - قـائــمـة جــبـهــة الـعــدالــة والـتــنـمــيـة : مــقـعــد واحـد - قـائــمـة جــبـهــة الـعــدالــة والـتــنـمــيـة : مــقـعــد واحـد
(01)

- حجيرة خليفة

ثـانيا : ثـانيا : يبلغ هـذا القرار إلى رئيس اجملـلس الشعبي
الوطـنيq وإلى وزيـر الـداخـليـة واجلـماعـات احملـلـيةq  وإلى

كل من الطاعن واHطعون ضده.

: يــنــشــر هــذا الــقــرار في اجلــريــدة الــرســمــيـة ثــالــثـا :ثــالــثـا 
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اHنـعقدة
بــــــتـــــــاريخ 1 و2 و3 رجب عــــــام 1433 اHــــــوافق 22  و23 و24

مايو سنة 2012.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

الطيب  بلعيزالطيب  بلعيز

أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :

qحنيفة بن شعبان

qعبد اجلليل بلعلى

qبدر الدين سالم

qداود Wحس

qمحمد عبو

qمحمد ضيف

qفوزية بن قلة

الهاشمي عدالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــرار رقم قـــــرار رقم 12 / ق.م د/  / ق.م د/  12 مــــؤرخ فيمــــؤرخ في 3 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1433
اHوافق اHوافق 24 مايو سنة  مايو سنة 2012.
ــــــــــــــــــــ

q إنّ اجمللس الدستوري

- بناء عـلى الدستورq ال سـيما اHادة 163 (الـفقرة 2)
    q منه

- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 01 اHـؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافـق 12 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2012

qادة 166 منهHال سيما ا q تعلق بنظام االنتخاباتHوا

- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 03 اHـؤرخ
في 18 صـفـر عام 1433 اHـوافـق 12 يـنـايـر سـنـة 2012 الـذي
يـحـدد كيـفـيـات تـوسيـع حظـوظ تـمـثـيل اHـرأة في اجملالس

qادتان 2 (الفقرة 2) و 3 منهHال سيما ا qنتخبةHا

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-01 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عام 1433 اHـوافق 13 فبـراير سـنة 2012 الـذي يحدد
الــدوائـر االنــتــخـابــيــة وعـدد اHــقــاعـد اHــطــلــوب شـغــلــهـا في

qانHانتخابات البر
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- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اHــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عام 1433 اHوافـق 16 أبـريل سنة 2012 احملدد لـقواعـد عمل

qاجمللس الدستوري

- و �ـــقــــتـــضى إعـالن الــــمــــجـــلس الـــــدســـتــــوري
رقم 01 / إ.م د/ 12 اHــؤرخ في 23 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عـــام
1433 اHــــوافق 15 مــــايــــو ســــنــــة 2012 واHــــتـــــضــــمن نـــــتــــائج

qانتخاب أعضاء اجمللس الشعبي الوطني

- وبــعــد االطالع عــلـى عــريــضــة الــطــعن اHــودعــة لــدى
كــتــابــة ضــبط اجملــلس الــدســتــوري بــتــاريخ 17 مــايــو ســنــة
 2012 اHـسـجـلـة حتت رقم q136 من طـرف األسـتـاذين سـكـر

حـــســان وHـــعــيـــني لـــطــفي "شـــركــة احملـــامــq"W بـــاسم تـــكــتل
اجلـــــزائــــر اخلــــضـــــراء و بــــتــــفـــــويض مـن �ــــثــــلـه واHــــتـــــعــــلق
بـــــاالعـــــتـــــراض عـــــلى صـــــحـــــة عـــــمـــــلـــــيـــــات الـــــتـــــصـــــويـت في
االنتخابات الـتشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو سنة

q2012 بالدائرة االنتخابية اجللفة 

 qو بعد االطالع على مجموع أوراق ملف الطعن -
qو بعد التحقيق -

- و بــــعـــد االســـتـــمـــاع إلى الـــعــــضـــو اHـــقـــرر في تالوة
qتقريره

qداولةHو بعد ا -

في الشكل :في الشكل :

qاعتبارا أن الطعن استوفى األشكال القانونية

في اHوضوع :في اHوضوع :

اعـــتــــبـــارا أن الـــطــــاعن يـــنــــازع في مـــحــــاضـــر الـــفـــرز
والــنـــتـــائج اHـــتـــرتـــبـــة عــنـــهـــا و ذلك بـــعـــد ســـرد جـــمــلـــة من
اخملــالـفــات و جتـاوزات عــديـدة في مــكـاتـب االقـتــراع أثـنـاء
عــمــلــيــة االنــتــخـابq تــرتـب عـنــهــا حــســبه ضــرر بــالــقــائــمـة

qالتابعة له

- واعـتبارا أنه و لـلوقوف عـلى حقيـقة األوضاع فإن
اجملــــلس الــــدســــتــــوري بــــعــــد مـــراجــــعــــة مــــخــــتـــلـف احملــــاضـــر

واألوراق اHــرفــقــة تــبــW له فــعال وجــود أخــطــاء مــاديــة في
تــوزيع األصــوات اHـــعــبــر عـــنــهــا �ــا يـــجــعل الــطـــاعنq بــعــد
تصحيـحهاq يتـجاوز عتبة 5  % من األصوات اHـعبر عنها
و الــبــالــغــة 8332  صــوتــا اHــقــصــيــة لــلــقــوائمq إذ اتــضح أنه
حتــصـل عــلى 10225 صـــوتـــاٍ بــدال من  7593 وبـــذلك تـــصــبح
qقاعد �ا يجعل طعنه مؤسساHقائمته مؤهلة لتوزيع ا

- و اعــتـــبــارا أن اHــادة  166 من الـــقــانـــون الــعـــضــوي
اHتعـلق بنظـام االنتخابـات تنص في فقـرتها الثـالثة على
أنـه إذا تـبــW أن الـطــعن يــسـتــنـد إلى أســاس �ــكن اجملـلس
الــدسـتـوري أن يـصـدر قــرارا مـعـلال إمـا بــإلـغـاء االنـتـخـاب
اHــتــنـازع فــيه أو بــإعــادة  صـيــاغــة مـحــضــر الــنـتــائج اHــعـد

qنتخب قانوناHترشح اHوإعالن ا

- و اعـتــبــارا أنه تـبــW كــذلك وجـود أخــطــاء في عـدد
األصــوات اHـــمــنــوحـــة لــبـــعض الــقـــوائم األخـــرى إلى جــانب
Wالحظ بخصـوص قائـمة احلزب الـطاعن �ا يـتعHاخلطـأ ا

معه تصحيح هذه األخطاء على النحو اآلتي :

1) قائمة حزب التجمع الوطني الد�قراطي :) قائمة حزب التجمع الوطني الد�قراطي :

26332 صوتا بدال من 27648

2) قائمة حزب جبهة التحرير الوطني :) قائمة حزب جبهة التحرير الوطني :

23989 صوتا بدال من 25305

3) قائمة تكتل اجلزائر اخلضراء :) قائمة تكتل اجلزائر اخلضراء :

10225 صوتا بدال من 7593

-  واعتبارا أنه و بـالنظر إلى مـجموع عدد أصوات
هذه الـقـوائم الـثالث و إلى عدد اHـقـاعد اخملـصـصة لـلـدائرة
االنتخابيـة اHعنية و الـبالغ أربعة عشر (14) فـإن اHعامل
االنــتـخــابي يــرتـفع إلى 4324 صــوتـا و عــلى ضــوء ذلك يـتم

توزيع اHقاعد كاآلتي:

* التوزيع األولي : التوزيع األولي :

الباقيالباقيعدد اHقاعدعدد اHقاعدعدد األصوات اHتحصل عليهاعدد األصوات اHتحصل عليهاالقائمةالقائمة

حزب التجمع الوطني الد�قراطيحزب التجمع الوطني الد�قراطي

حزب جبهة التحرير الوطنيحزب جبهة التحرير الوطني

تكتل اجلزائر اخلضراءتكتل اجلزائر اخلضراء

26332

23989

10225

06

05

02

388

2369

1577
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�ــا يـسـاوي ثالثــة عـشـر(13) مـقـعـدا من بـW األربـعـة
qعنيةHطلوب شغلها بالدائرة االنتخابية اHعشر (14) ا

- و اعـتــبـارا أنه و بـتــطـبـيق قـاعــدة  الـبـاقي األقـوى
فــإن اHـــقـــعـــد الـــبـــاقي يـــعـــود إلى حـــزب جــبـــهـــة الـــتـــحـــريــر

الوطني و بالنتيجة يكون التوزيع النهائي كاآلتي :

*  التوزيع النهائي : التوزيع النهائي :

1) حزب التجمع الوطني الد�قراطي : ستة (06)
مقاعد

2) حزب جبهة التحرير الوطني : ستة (06) مقاعد
3)  تكتل اجلزائر اخلضراء : مقعدان (02)

لهذه األسباب :لهذه األسباب :

يقـرر ما يأتي :يقـرر ما يأتي :

في الشكل :في الشكل :
- قبول الطعن.

في اHوضوع :في اHوضوع :
- قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة :

أوال : أوال : تصـحيـح محـضر الـنتـائج لـلدائـرة االنتـخابـية
اجلــــــلـــــفـــــة الــــــواردة في إعــالن اجملـــــلـس الـــــدســـــتـــــوري
رقم 01 / إ.م د/ 12 اHــؤرخ في 23 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام
1433اHــــوافـق 15 مـــــايــــو ســـــنــــة 2012 واHــــتـــــضــــمن نـــــتــــائج

انــتــخــاب أعــضــاء اجملــلس الــشــعــبي الــوطــني عــلـى الــنــحـو
اآلتي :

1 - قـائمة الـتجمع الـوطني الد�ـقراطي : ستة ( - قـائمة الـتجمع الـوطني الد�ـقراطي : ستة (06)
مقاعدمقاعد

1 - رحماني شريف
2 - شويحة زينب
3 - دركوش بلخير

4 - سالت محمد الطيب
5 - عبيدات عمر
6 - برمان سعاد

2 - قائمة حزب جـبهة التحرير الوطني - قائمة حزب جـبهة التحرير الوطني : : ستة ( ستة (06)
مقاعدمقاعد

W1 -  - الهادي سماع
2 -  - قاسم طاهر

3 -  - بن ساعد إلهام

4 -  - كحيلش مصطفى
5 -  - سبع بولرباح

6 -  - بن حدو فاطمة الزهرة

3 - قائمة تكتل اجلزائر اخلضراء : مقعدان ( - قائمة تكتل اجلزائر اخلضراء : مقعدان (02)
1 - حامد محفوظ
2 - خالدي خيرة

ثـانيا : ثـانيا : يبلغ هـذا القرار إلى رئيس اجملـلس الشعبي
الوطـنيq وإلى وزيـر الـداخـليـة واجلـماعـات احملـلـيةq  وإلى

كل من الطاعن واHطعون ضده.

: يــنــشــر هــذا الــقــرار في اجلــريــدة الــرســمــيـة ثــالــثـا :ثــالــثـا 
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اHنـعقدة
بــــــتـــــــاريخ 1 و2 و3 رجب عــــــام 1433 اHــــــوافق 22  و23 و24

مايو سنة 2012.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

الطيب  بلعيزالطيب  بلعيز

أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :
qحنيفة بن شعبان
qعبد اجلليل بلعلى
qبدر الدين سالم

qداود Wحس
qمحمد عبو

qمحمد ضيف
qفوزية بن قلة

الهاشمي عدالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار رقم قــــــرار رقم 13 / ق.م د/ ق.م د/  12 مـــــؤرخ فيمـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام  رجب عـــــام 1433
اHوافق اHوافق 24 مايو سنة  مايو سنة 2012.
ــــــــــــــــــــ

q إنّ اجمللس الدستوري
- بناء عـلى الدستورq ال سـيما اHادة 163 (الـفقرة 2)

    q منه
- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 01 اHـؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافـق 12 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2012

qادة 166 منهHال سيما ا q تعلق بنظام االنتخاباتHوا
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- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 03 اHـؤرخ
في 18 صـفـر عام 1433 اHـوافـق 12 يـنـايـر سـنـة 2012 الـذي
يـحـدد كيـفـيـات تـوسيـع حظـوظ تـمـثـيل اHـرأة في اجملالس

qادتان 2 (الفقرة 2) و 3 منهHال سيما ا qنتخبةHا

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-01 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عام 1433 اHـوافق 13 فبـراير سـنة 2012 الـذي يحدد
الــدوائـر االنــتــخـابــيــة وعـدد اHــقــاعـد اHــطــلــوب شـغــلــهـا في

qانHانتخابات البر

- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اHــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عام 1433 اHوافـق 16 أبـريل سنة 2012 احملدد لـقواعـد عمل

qاجمللس الدستوري

- و�ـــقـــتـــضـى إعــالن الــــمــجـــلـس الـــدســـتـــوري
رقم 01 / إ.م د/ 12 اHــؤرخ في 23 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عـــام
 1433 اHــــوافق 15 مــــايــــو ســــنـــة 2012 واHــــتــــضــــمن نــــتــــائج

qانتخاب أعضاء اجمللس الشعبي الوطني

- وبــعــد االطالع عــلـى عــريــضــة الــطــعن اHــودعــة لــدى
كــتــابــة ضـبـط اجملـلـس الـدســتــوري بــتـاريخ  17 مـايــو ســنـة
 2012 اHـــــســــجـــــلـــــة حتت رقم  137 من طـــــرف اHـــــتــــرشـــــحــــة

بوخاري خيرة زوجـة درارq متصدرة قائـمة حزب العمال
والــــتي تــــعــــتـــــرض �ــــوجــــبــــهــــا عــــلـى صــــحــــة الــــنـــــتــــائج في
االنــتــخــابـات الــتــشــريــعـيــة الــتي جــرت بــتـاريخ  10 مــايــو

qªسنة 2012 بالدائرة االنتخابية مستغا

qوبعد االطالع على مجموع أوراق ملف الطعن -

qوبعد التحقيق -

- وبــــعـــد االســــتـــمــــاع إلى الــــعـــضــــو اHـــقــــرر في تالوة
qتقريره

qداولةHوبعد ا -

في الشكل :في الشكل :

اعتبارا أن الطعن استوفى األشكال القانونية.

في اHوضوع :في اHوضوع :

- اعـتـبـارا أن الـطـاعـنـة تـعـتـرض �ـوجب عـريـضـتـهـا
على نتـائج االنتخـابات التـشريـعية عـلى مستـوى الدائرة
االنتـخابيـة مسـتغاqª بـدعوى أن عدد األصـوات الذي منح
لـــقـــائـــمـــة حـــزب الــعـــمـــال غـــيـــر مـــطـــابق جملـــمـــوع األصــوات
اHـــدوّنـــة في مـــحـــاضـــر اإلحـــصــاء لـــكـل الـــبـــلــديـــاتq وعـــلـــيه
تـلــتـمس إعـادة صـيــاغـة مـحـضــر تـركـيـز نـتــائج الـتـصـويت

qعد من طرف اللجنة االنتخابية الوالئيةHا

- واعــتــبـــارا أنه ثــبـت فــعال بــعـــد مــراجــعـــة مــحــاضــر
الــفـرز ومــقــارنـتــهــا �ـحــاضــر اإلحــصـاء الــبــلـدي ومــحــضـر
تــركـيــز الـنــتـائـج لـلــدائـرة االنــتـخــابـيــة مـســتـغــاqª أن عـدد
األصوات التي حصلت عليها قائمة حزب العمال هو8480
صـوتـا بدال من 7484 �ـا يـتـجـاوز عـتـبة 5 % من األصـوات
qــقـــصــيــة لـــلــقــوائمHــعـــبــر عــنــهـــا والــبــالــغــة 8467 صــوتــا اHا
فـتصبح الـقائـمة مؤهـلة قانـونا لـتوزيع اHقـاعد �ـا يجعل

qالطعن مؤسسا

- واعـــتـــبـــارا أن اHـــادة 166 من الــــقـــانـــون الـــعـــضـــوي
اHـتـعلق بـنظـام االنتـخـابات تـنص في فقـرتـها الـثالـثة أنه
إذا تـــبــW لــلــمــجــلس الــدســتـــوري أن الــطــعن يــســتــنــد إلى
أســـاسq فــإنه �ـــكــنـه أن يــصـــدر قــرارا مـــعــلال إمـــا بــإلـــغــاء
االنـتخاب اHتنـازع فيه أو بإعادة صـياغة محـضر النتائج

qنتخب قانوناHترشح اHعدّ وإعالن اHا

- واعــتــبــارا أنه تــبــW كــذلك وجــود أخــطــاء في عــدد
األصــوات اHـــمــنــوحـــة لــبـــعض الــقـــوائم األخـــرى إلى جــانب
اخلـطأ اHالحظ بخـصوص الـقائمـة اHنـتميـة إليـها الطـاعنة

�ا يتعW تصحيح هذه األخطاء على النحو اآلتي : 

قائمة حزب جبهة التحرير الوطني : 16601 صوتا

قـائـمـة حـزب الـتـجـمع الـوطـني الـد�ـقراطي : 12540
صوتا

قائمة حزب العمال : 8480 صوتا

- واعـتـبـارا أنه وبـالـنـظـر إلى مـجـمـوع عـدد أصوات
هــذه الـقــوائم والــبـالغ 37621 وإلـى عـدد اHــقـاعــد اخملـصــصـة
لــلـــدائــرة االنــتـــخــابــيـــة والــبــالغ تـــســعــة (09) فــإن اHــعــامل
االنـتـخـابـي يـرتـفع إلى 4180 صـوتـاq وعـلـى ضـوء ذلك يـتم

توزيع اHقاعد كاآلتي :

* التوزيع األولي : التوزيع األولي :

1 -  قـائــمـة حــزب جـبــهـة الــتـحــريـر الــوطـني :  -  قـائــمـة حــزب جـبــهـة الــتـحــريـر الــوطـني : ثالثـة
(03) مقاعد.

�جموع األصوات : 16601 وباقي األصوات : 4061

2 - - قــائــمــة حـــزب الــتــجــمـع الــوطــني الـــد�ــقــراطي :قــائــمــة حـــزب الــتــجــمـع الــوطــني الـــد�ــقــراطي :
ثالثة (03) مقاعد.

�جموع األصوات : 12540 وباقي األصوات : 00

3 - - قائمة حزب العمال : مقعدان (قائمة حزب العمال : مقعدان (02).).

�جموع األصوات :  8480 وباقي األصوات : 120
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Wـــا يـــســاوي ثـــمـــانـــيــة (08) مــقــاعــد مـــوزعــة من بــ�
الـتــســعـة (09) اHــطــلــوب شــغـلــهــا في الــدائــرة االنـتــخــابــيـة

qعنيةHا
- واعــتــبــارا أنـه وبــتــطــبـــيق قــاعــدة الـــبــاقي األقــوى
يـعود اHـقـعد الـوحـيد (01) الـباقي إلى قـائمـة  حـزب جبـهة

qالتحرير الوطني

وبالنتيجة فإن التوزيع النهائي يكون كاآلتي :وبالنتيجة فإن التوزيع النهائي يكون كاآلتي :

* التوزيع النهائي : التوزيع النهائي :
1 - ح - حــــــزب جزب جــــبــــــهــــــة الة الــــتــــــحــــريريــــــر الر الــــــوطوطــــني ني : أربـــعــة (04)

مقاعد.
2 - - حزب التحزب التـجمع الوطجمع الوطـني الد�قراطيني الد�قراطي :  ثالثة (03)

مقاعد.
3 - - حزب العمال حزب العمال : مقعدان (02).

لهذه األسباب :لهذه األسباب :

يقـرر ما يأتي :يقـرر ما يأتي :

في الشكل :في الشكل :
- قبول الطعن.

في اHوضوع :في اHوضوع :
- قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة :

أوال : تـــصــحـــيح نـــتـــائج االنـــتــخـــابـــات الــتـــشـــريــعـــيــة
لـلــدائـرة االنـتــخـابــيـة مـســتـغـاª الــواردة في إعالن اجملـلس
الـــــدســــــتـــــوري رقم 01 /إ.م د/ 12 اHـــــؤرخ في 23 جــــــمـــــادى
الثـانيـة عام  1433 اHـوافق 15 مايـو سـنة 2012 واHـتضمن
نــتـــائج انــتـــخــاب أعــضــاء اجملـــلس الــشـــعــبي الــوطـــني عــلى

النحو اآلتي :

حزب جبهة التحرير الوطني : أربعة (حزب جبهة التحرير الوطني : أربعة (04) مقاعد ) مقاعد 

- بن دحمان حميدي
-  شيبان الشريف
- عمار خميستي
- محيوس فاطمة

حــزب الــتـــجــمع الــوطــني الـــد�ــقــراطي :  ثالثــة (حــزب الــتـــجــمع الــوطــني الـــد�ــقــراطي :  ثالثــة (03)
مقاعد مقاعد 

- قاسم العيد محمد
- زيار عكاشة

- مسكيني فتيحة

حزب العمال : حزب العمال : مقعدان (مقعدان (02)
-  بوخاري خيرةq زوجة درار

-  فورلو حبيب

ثـانيا : ثـانيا : يبلغ هـذا القرار إلى رئيس اجملـلس الشعبي
الوطـنيq وإلى وزيـر الـداخـليـة واجلـماعـات احملـلـيةq  وإلى

كل من الطاعن واHطعون ضده.

: يــنــشــر هــذا الــقــرار في اجلــريــدة الــرســمــيـة ثــالــثـا :ثــالــثـا 
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اHنـعقدة
بــــــتـــــــاريخ 1 و2 و3 رجب عــــــام 1433 اHــــــوافق 22  و23 و24

مايو سنة 2012.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

الطيب  بلعيزالطيب  بلعيز

أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :
qحنيفة بن شعبان
qعبد اجلليل بلعلى
qبدر الدين سالم

qداود Wحس
qمحمد عبو

qمحمد ضيف
qفوزية بن قلة

الهاشمي عدالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــرار رقم قـــــرار رقم 14 / ق.م د/  / ق.م د/  12 مــــؤرخ فيمــــؤرخ في 3 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1433
اHوافق اHوافق 24 مايو سنة  مايو سنة 2012.
ــــــــــــــــــــ

q إنّ اجمللس الدستوري
- بــنـاء عــلى الـدســتـورq ال ســيـمــا اHـادة 163 (الــفـقـرة

    q الثانية) منه
- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 01 اHـؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافـق 12 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2012

qادة 166 منهHال سيما ا q تعلق بنظام االنتخاباتHوا

- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 03 اHـؤرخ
في 18 صـفـر عام 1433 اHـوافـق 12 يـنـايـر سـنـة 2012 الـذي
يـحـدد كيـفـيـات تـوسيـع حظـوظ تـمـثـيل اHـرأة في اجملالس

qادتان 2 (الفقرة 2) و 3 منهHالسيما ا qنتخبةHا
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- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-01 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عام 1433 اHـوافق 13 فبـراير سـنة 2012 الـذي يحدد
الــدوائـر االنــتــخـابــيــة وعـدد اHــقــاعـد اHــطــلــوب شـغــلــهـا في

qانHانتخابات البر

- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اHــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عام 1433 اHوافـق 16 أبـريل سنة 2012 احملدد لـقواعـد عمل

qاجمللس الدستوري

- و�ـقتـضى إعــالن الـمـجلـس الـدستـوري رقم
01 / إ.م د/ 12 اHــؤرخ في 23 جــمـــادى الــثــانــيــة عـــام 1433

اHــوافق 15 مــايــو ســنــة 2012 واHــتــضــمن نــتــائج انــتــخـاب
qأعضاء اجمللس الشعبي الوطني

- وبــعــد االطالع عــلـى عــريــضــة الــطــعن اHــودعــة لــدى
كــتــابــة ضــبط اجملــلس الــدســتــوري بــتــاريخ 16 مــايــو ســنــة
2012 حتـت رقم 152 مـن طــــــــــرف اHــــــــــتــــــــــرشـح  قــــــــــوادريـــــــــة

اســـمـــاعـــW مــتـــصـــدر قـــائـــمـــة حـــزب الــعـــمـــالq واHـــتـــعـــلـــقــة
بـــــاالعـــــتـــــراض عـــــلى صـــــحـــــة عـــــمــــلـــــيـــــات الـــــتـــــصــــــويت في
االنــتــخــابـات الــتــشــريــعــيــة الــتي جــرت بــتــاريخ 10 مــايــو

qةHسنة 2012 بالدائرة االنتخابية قا

qوبعد االطالع على مجموع أوراق ملف الطعن -

 qطعون ضدهمHوبعد إشعار ا -

- وبعـد االطالع عـلى اHالحظـات الـكتـابـية لـلـمطـعون
qضدهم

   qوبعد التحقيق -

- وبــــعـــد االســــتـــمــــاع إلى الــــعـــضــــو اHـــقــــرر في تالوة
 qتقريره

  qداولةHوبعد ا -

في الشكل :في الشكل :

اعتبارا أن الطعن استوفى األشكال القانونية.  

في اHوضوع :في اHوضوع :

- اعــتـــبــارا أن الــطــاعن �ــوجب عــريــضــته يــعــتــرض
على نتـائج االنتخـابات التـشريـعية عـلى مستـوى الدائرة
االنـتــخــابـيــة قـاHــة بــدعـوى أن مــحــاضـر الــفــرز و مـحــاضـر
اإلحـــصـــاء الـــبـــلــــدي لألصـــوات و مـــحـــضـــر تــــركـــيـــز نـــتـــائج
الـتـصويت بـاطـلـة بسـبب عـدم صحـة عـدد األصوات اHـعـبر
عــنــهـا ولــذلك يــلــتـمس إلــغــاء االنـتــخــابـات اHــتــنـازع فــيــهـا
WــــتـــرشــــحـــHمــــوضــــوع مـــحــــاضـــر فــــرز األصـــوات وإعالن ا

 qقانونا WنتخبHا

- واعــتــبــارا أنّـه وHــتــطــلــبــات الــتــحــقــيق ¥ّ إحــضــار
صـنـاديـق اقـتـراع مـكـاتب الــتـصـويت اHـتــنـازع فـيـهـا وكـذا

qمحاضر فرز األصوات التابعة لها

- واعــــتــــبــــارا أنّه و بــــعــــد مــــراجــــعــــة مــــحــــاضــــر فــــرز
األصوات و مـقارنتـها �ـحاضر اإلحـصاء البـلدي لألصوات
ومــحـــضـــر تــركـــيــز نـــتــائـج الــتـــصــويـتq تــبـــيّن لـــلــمـــجــلس
الـدسـتوري فـعال وجـود أخـطاء مـاديـة في تـوزيع األصوات
اHعـبر عـنـها �ـا يـجعل الـطـاعنq بعـد تصـحـيحـهـاq يتـجاوز
عتبة 5 % من األصوات اHعبـر عنها والبالغة  8793 صوتا
اHـقــصــيـة لــلـقــوائمq إذ اتــضح أنه حتــصل عـلى 9900 صـوتـا
بــدال من  4389 و بــذلـك تــصــبح قـــائــمــتـه مــؤهــلـــة لــتــوزيع

qقاعد �ا يجعل طعنه مؤسساHا

- واعـــتـــبـــارا أن اHــادة  166 من الـــقـــانــون الـــعـــضــوي
اHتعـلق بنظـام االنتخابـات تنص في فقـرتها الثـالثة على
أنه إذا تـبـW لـلمـجـلس الـدستـوري أنّ الـطعـن يسـتـند إلى
أســـاسq فــإنّه �ـــكــنـه أن يــصـــدر قــرارا مـــعــلال إمـــاّ بــإلـــغــاء
االنـتخاب اHتنـازع فيه أو بإعادة صـياغة محـضر النتائج

qنتخب قانوناHترشح اHوإعالن ا

- واعــتــبــارا أنّه تــبــW كــذلك وجــود أخــطــاء في عــدد
األصــوات اHـــمــنــوحـــة لــبـــعض الــقـــوائم األخـــرى إلى جــانب
Wالحظ بخصـوص قائـمة احلزب الـطاعن �ا يـتعHاخلطـأ ا

معه تصحيح هذه األخطاء على النحو اآلتي :

1 - حزب جبهة التحرير الوطني : - حزب جبهة التحرير الوطني :

 20575 صوتا بدال من  25575 صوتا.

2 - التجمع الوطني الد�قراطي : - التجمع الوطني الد�قراطي :

 18697 صوتا بدال من 19208 صوتا.

3 - احلركة الوطنية لألمل : - احلركة الوطنية لألمل :

حتصلت فعال على 9769 صوتا. 

4 - حزب العمال : - حزب العمال :

 9900 صوتا بدال من 4389 صوتا.

- واعتـبارا أنه و بـالنـظر إلى مـجمـوع أصوات هذه
القـوائم و إلى عـدد اHـقـاعـد اخملصـصـة لـلـدائرة االنـتـخـابـية
اHــعـــنــيــة والـــبــالغ عــددهـــا ســتــة (06) مــقــاعــد فـــإنّ اHــعــامل
االنــتـخــابي يــرتـفع إلى  9823 صــوتـا وعــلى ضــوء ذلك يـتم

توزيع اHقاعد كاآلتي : 
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�ا يساوي أربعة (04) مقاعد موزعة من بW الستة
      qعنيةHطلوب شغلها في الدائرة االنتخابية اH(06) ا

 - و اعـتــبـارا أنه و بـتــطـبـيق قـاعــدة الـبـاقي األقـوى
فـــإن اHـــقــــعـــدين (02) الـــبــــاقـــيـــW يـــعـــودان حــــسب تـــرتـــيب
األصوات اHتبقية بعد التوزيع األولي إلى كل من احلركة
الــــــوطـــــنـــــيـــــة لـألمل (9769) و حـــــزب الــــــتـــــجــــــمع الــــــوطـــــني

q(8874) الد�قراطي

وبالنتيجة يكون التوزيع النهائي كاآلتي :وبالنتيجة يكون التوزيع النهائي كاآلتي :

* التوزيع النهائي : التوزيع النهائي :
1 - حزب جبهة التحرير الوطني : مقعدان (02).

2 - حزب التجمع الد�قراطي :  مقعدان (02).
3 - حزب العمال : مقعد واحد (01).

4 - احلركة الوطنية لألمل : مقعد واحد (01).

لهذه األسباب :لهذه األسباب :
يقـرر ما يأتي :يقـرر ما يأتي :

في الشكل :في الشكل :
- قبول الطعن.

في اHوضوع :في اHوضوع :
- قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة :

أوال: تـــصـــحـــيح نـــتـــائج االنـــتـــخـــابـــات الـــتـــشـــريـــعـــيــة
لــــلـــدائــــرة االنـــتــــخـــابــــيـــة قــــاHـــة الــــواردة في إعـالن اجملـــلس
الــــدســــتــــوري رقم 01 / إ.م د/ 12 اHــــؤرخ في  23 جــــمــــادى
الثـانيـة عام 1433 اHـوافق  15 مايـو سـنة 2012 واHـتـضمن
نــتـــائج انــتـــخــاب أعــضــاء اجملـــلس الــشـــعــبي الــوطـــني عــلى

النحو اآلتي :
حزب جبهة التحرير الوطني : حزب جبهة التحرير الوطني : مقعدان (مقعدان (02)

- بن الشيخ علي
- عروال ليلى 

التجمع التجمع الوطني الد�قراطي الوطني الد�قراطي  :  : مقعدان (مقعدان (02)

- بونفلة حسان
- بوفلفل نصيرة

حزب العمال : مقعد واحد (حزب العمال : مقعد واحد (01).).
Wقوادرية اسماع -

احلركة الوطنية لألمل : مقعد واحد (احلركة الوطنية لألمل : مقعد واحد (01)
- بوسلبة صالح

ثـانيا : ثـانيا : يبلغ هـذا القرار إلى رئيس اجملـلس الشعبي
الـوطـنيq وإلى وزيـر الـداخـلـيـة واجلـمـاعـات احملـلـيـةq وإلى

كل من الطاعن و اHطعون ضدهم.

ثــالــثـا : ثــالــثـا : يــنــشــر هــذا الــقــرار في اجلــريــدة الــرســمــيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اHنـعقدة
بــــــتـــــــاريخ 1 و2 و3 رجب عــــــام 1433 اHــــــوافق 22  و23 و24

مايو سنة 2012.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

الطيب  بلعيزالطيب  بلعيز

أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :
qحنيفة بن شعبان
qعبد اجلليل بلعلى
qبدر الدين سالم

qداود Wحس
qمحمد عبو

qمحمد ضيف
qفوزية بن قلة

الهاشمي عدالة.

* التوزيع األولي : التوزيع األولي :

باقي األصواتباقي األصواتعدد اHقاعدعدد اHقاعدعدد األصوات اHتحصل عليهاعدد األصوات اHتحصل عليهاالقائمةالقائمة

حزب جبهة التحرير الوطنيحزب جبهة التحرير الوطني
التجمع الوطني الد�قراطيالتجمع الوطني الد�قراطي

حزب العمالحزب العمال
احلركة الوطنية لألمل احلركة الوطنية لألمل 
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قـــــرار رقم قـــــرار رقم 15 / ق.م د/  / ق.م د/  12 مــــؤرخ فيمــــؤرخ في 3 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1433
اHوافق اHوافق 24 مايو سنة  مايو سنة 2012.
ــــــــــــــــــــ

q إنّ اجمللس الدستوري

- بناء عـلى الدستورq ال سـيما اHادة 163 (الـفقرة 2)
    q منه

- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 01 اHـؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافـق 12 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2012

qادة 166 منهHال سيما ا q تعلق بنظام االنتخاباتHوا

- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 03 اHـؤرخ
في 18 صـفـر عام 1433 اHـوافـق 12 يـنـايـر سـنـة 2012 الـذي
يـحـدد كيـفـيـات تـوسيـع حظـوظ تـمـثـيل اHـرأة في اجملالس

qادتان 2 (الفقرة 2) و 3 منهHال سيما ا qنتخبةHا

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-01 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عام 1433 اHـوافق 13 فبـراير سـنة 2012 الـذي يحدد
الــدوائـر االنــتــخـابــيــة وعـدد اHــقــاعـد اHــطــلــوب شـغــلــهـا في

qانHانتخابات البر

- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اHــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عام 1433 اHوافـق 16 أبـريل سنة 2012 احملدد لـقواعـد عمل

qاجمللس الدستوري

- و�ــقـــتــضـى إعــالن الــــمـــجـــلـس الـــدســــتـــوري
رقم 01 / إ.م د/ 12 اHــؤرخ في 23 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عـــام
1433 اHــــوافق  15 مــــايــــو ســــنـــة 2012 واHــــتـــضــــمـن نـــتــــائج

qانتخاب أعضاء اجمللس الشعبي الوطني

- وبــعــد االطالع عــلـى عــريــضــة الــطــعن اHــودعــة لــدى
كــتــابــة ضــبط اجملــلس الــدســتــوري بــتــاريخ 17 مــايــو ســنــة
2012 اHــســجــلــة حتت رقم q160 من طــرف احملــامـي األســتـاذ

نــبـيل بــوعـامــة بـاسم تــكـتل اجلــزائـر اخلــضـراء وبـتــفـويض
منهq واHتعلقة باالعتراض على صحة عمليات التصـويت
في االنـتخـابـات التـشريـعيـة الـتي جرت بـتاريخ 10 مـايو

qسنة 2012 بالدائرة االنتخابية تبسة

qوبعد االطالع على مجموع أوراق ملف الطعن -

 qوبعد التحقيق -

- وبــــعـــد االســــتـــمــــاع إلى الــــعـــضــــو اHـــقــــرر في تالوة
 qتقريره

  qداولةHوبعد ا -

في الشكل :في الشكل :
- اعتبارا أن الطعن استوفى األشكال القانونية.  

في اHوضوع :في اHوضوع :

- اعــتـــبــارا أن الــطــاعن يــعــتــرض �ــوجب عــريــضــته
عـلى نتائج التصـويت للدائرة االنـتخابية تـبسة q بدعوى
أنه وقـع خــطــأ فـي نــقل األرقـــام بــW مــا دوّن في مـــحــاضــر
الـــفــرز و مـــحــضـــر تــركـــيــز الـــنــتـــائج بــحـــيث أن مـــجــمــوع
األصـــوات الـــتي حــصـــلت عـــلــيـــهــا  قـــائــمـــة  تـــكــتل اجلـــزائــر
اخلـضراء هو  12359 صـوتـا و ليس 11559 و عـلـيه يـلـتمس

qتصحيح اخلطأ و إعادة  صياغة محضر تركيز النتائج

- و اعـتـبـارا أنه ثــبت بـعـد مـراجـعــة مـحـاضـر الـفـرز
ومـقــارنـتــهـا �ـحــاضـر اإلحــصـاء الــبـلــدي ومـحــضـر تــركـيـز
النتائج للـدائرة االنتخابية تبسـةq أنه وقع فعال خطأ في
نــقل عــدد  األصـــوات الــتي حــصـــلت عــلــيـــهــا  قــائــمـــة تــكــتل
اجلــزائــر اخلــضــراء الــذي هــو 13359 أي أزيـــد عــمــا  يــدعــيه

qا يستوجب تصحيحه� q الطاعن

- و اعــتـــبــارا أن اHــادة  166 من الـــقــانـــون الــعـــضــوي
اHـتـعـلق  بـنـظـام االنـتـخـابـات  تـنص  في فـقـرتـهـا الـثـالـثـة
عــــلى أنه إذا  تــــبـــW  لــــلـــمــــجـــلـس الـــدســــتـــوري أن الــــطـــعن
يـسـتــنـد إلى أسـاسq  فـإنـه  �ـكـنه أن يـصــدر قـرارا مـعـلال
إمــا  بــإلـغــاء االنـتــخـاب اHــتـنــازع فــيه أو بـإعــادة   صـيــاغـة
مـــحــــضــــر الـــنــــتــــائج  اHــــعـــدّ و إعـالن اHـــتــــرشح  اHــــنـــتــــخب

qقانونا

- و اعـتبـارا أنه على أساس األرقـام اHصـححة أعاله
تتغير اHعطيات على النحو اآلتي :

عـدد األصــوات اHـعـبـر عــنـهـا بــعـد اسـتــثـنـاء األصـوات
الـتي حصلت عـليها الـقوائم التي لم تـصل إلى نسبة 5 %

والبالغة 9305 صوتا اHقصية للقوائم هـي :

 61110 عــــوض  59310 فــــيــــصــــبـح بــــالــــتــــالي اHــــعــــامل

االنتخابي : 7638 بدال من 7413

- و اعــــــــتـــــــبــــــــارا أنـه و عــــــــلى أســــــــاس هــــــــذه األرقـــــــام
اHـــصـــحــحـــة يــكـــون تـــوزيع اHــقـــاعـــد الــثـــمــانـــيــة (08) الــتي
حتـتــوي عــلـيــهـا الــدائــرة االنـتــخــابـيــة تـبــســـة بـW الــقـوائم

الفائزة على النحو اآلتي :

األصوات التي حصلت عليها القوائم الفائزة :األصوات التي حصلت عليها القوائم الفائزة :
حزب  جبهة  التحرير الوطني :  35244 صوتا

تكتـل اجلزائر  اخلضراء : 13359 صوتا
حـزب التجمع الوطني الد�قراطي : 12507 صوتا
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و عليــه  يكــون  توزيـع  اHقاعد  كاآلتي  :
* التوزيـع  األولي : التوزيـع  األولي :

* قـائـمـة  حزب  جـبـهـة التـحـرير  الـوطـني  :  أربـعة
(04) مقاعد.

�جموع  األصوات  35244 وباقي  األصوات 4692.
* قــائـــمـــة تــكـــتل  اجلـــزائـــر اخلــضـــراء :  مـــقــعـــد واحــد

.(01)

�جموع  األصوات 13359 و باقي  األصوات 5721
* قـــائــمــة  الــتـــجــمع الــوطــني الـــد�ــقــراطي : مــقــعـــد

واحد  (01).

�جموع األصوات 12507 و باقي األصوات 4869 .

Wــــا يــــســــاوي ســــتـــة  (06) مـــقـــاعــــد  مـــوزعــــة من بـــ�
الـثـمــانـيـة (08) اHــطـلـوب شــغـلـهـا فـي الـدائـرة االنـتــخـابـيـة

qعنيةHا

و اعــتــبــارا  أنـه و بــتــطــبــيـق قــاعــدة الــبــاقي األقــوى
يـــعـــود اHـــقـــعـــدان (02) الـــبـــاقـــيـــان لـــكل من قـــائـــمـــة  تـــكـــتل
اجلـــزائـــر اخلـــضــراء  بـــبـــاق يـــســاوي 5721 وقـــائـــمـــة  حــزب
الـــتــــجـــمع  الــــوطـــني  الـــد�ــــقـــراطي  بــــبـــاق يـــســـاوي 4869

qحسب الترتيب

و بالنتيجة  يكون التوزيع  النهائي  كاآلتي :و بالنتيجة  يكون التوزيع  النهائي  كاآلتي :
* التوزيع النهائي : التوزيع النهائي :

* حــزب  جـــبــهـــة الـــتــحـــريــر  الـــوطــني : أربـــعـــة (04)
مقاعد.

* تكتل  اجلزائر  اخلضراء : مقعدان (02)
* حـــزب الــتــجـمـع الـوطــني الــد�ــقــراطي : مــقــعــدان

(02)

لهذه األسباب :لهذه األسباب :

يقـرر ما يأتي :يقـرر ما يأتي :

في الشكل :في الشكل :
- قبول الطعن.

في اHوضوع :في اHوضوع :
- قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة :

أوال : أوال :  تـــصــحــيح نــتــائج  االنـــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة
لـــــلــــدائــــــرة االنـــــتـــــخـــــابـــــيــــــة  تـــــبـــــســــــة الــــــواردة في إعـالن
الـــمــجـــلـس الــدســتــوري رقم  01 / إ. م د / 12 اHـــؤرخ في

 23 جمـادى الثانية عام  1433 اHوافق  15 مايـو سنة 2012

واHـــتــــضـــمن نــــتـــائج انــــتـــخـــاب أعـــضــــاء اجملـــلس الــــشـــعـــبي
الوطنيq على النحو اآلتي :

 حــزب  جــبـــهــة  الــتــحـــريــر  الــوطـــني  :  أربــعــة ( حــزب  جــبـــهــة  الــتــحـــريــر  الــوطـــني  :  أربــعــة (04)
مقاعـد مقاعـد 

-  جميعي محمد

- الوافي السبتي

- زروق  كمال

- حشيشـي عقيلة

تكتـل  اجلزائر  اخلضراء : مقعـدان  (تكتـل  اجلزائر  اخلضراء : مقعـدان  (02)
- عثمانية محمد الهادي

- عبيـد  سمـيرة

حــــزب  الــتــجـــمع الــوطــني الـــد�ــقــراطي : مــقــعـــدانحــــزب  الــتــجـــمع الــوطــني الـــد�ــقــراطي : مــقــعـــدان
(02)

- مناعـي أحمـد
- بوديبـة  لويـزة

ثـانيا : ثـانيا : يبلغ هـذا القرار إلى رئيس اجملـلس الشعبي
الوطـنيq و إلى وزيـر الـداخـليـة واجلـماعـات احملـلـيةq وإلى

كل من الطاعن و اHطعون ضده.

: يــنــشــر هــذا الــقــرار في اجلــريــدة الــرســمــيـة ثــالــثـا :ثــالــثـا 
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اHنـعقدة
بــــــتـــــــاريخ 1 و2 و3 رجب عــــــام 1433 اHــــــوافق 22  و23 و24

مايو سنة 2012.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

الطيب  بلعيزالطيب  بلعيز

أعضاء اجمللس الدستوري :
qحنيفة بن شعبان
qعبد اجلليل بلعلى
qبدر الدين سالم

qداود Wحس
qمحمد عبو

qمحمد ضيف
qفوزية بن قلة

الهاشمي عدالة.
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مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ خ في في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
26 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة q2012 يــتـضــمq يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 

مندوب األمن في والية الشلف.مندوب األمن في والية الشلف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1433 اHوافق 26 أبريل سنة 2012 تنهىq ابتداء من 5
فــبـــرايــر ســـنــة q2012 مـــهــام الــسّـــيــد عـــلي دوداحq بــصـــفــته

مندوبا لألمن في والية الشلفq بسبب الوفاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
26 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة q2012 يــتـضــمq يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 
سـفيـر فـوق الـعادة ومـفـوسـفيـر فـوق الـعادة ومـفـوّض لـلجـمـهـوريض لـلجـمـهـوريّة اجلـزائـرية اجلـزائـريّة
الـــدالـــدّ�ـــقـــراطـــي�ـــقـــراطـــيّـــة الـــشـــة الـــشّـــعــــبـــيـــعــــبـــيّـــة لـــدى الـــبـــعـــثـــة الـــدائـــمـــةـــة لـــدى الـــبـــعـــثـــة الـــدائـــمـــة

اجلزائرياجلزائريّة بجنيف (الكونفيدرالية السويسرية).ة بجنيف (الكونفيدرالية السويسرية).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عـام 1433 اHـوافق 26 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهىq ابـتـداء من
qمـــهــام الـــسّـــيـــد إدريـس اجلـــزائــري q2012 31 مـــارس ســـنــة

بـــصـــفـــته ســـفـــيـــرا فـــوق الـــعـــادة ومـــفـــوّضـــا لـــلـــجـــمـــهـــوريّـــة
اجلـزائـريّــة الـدّ�ـقــراطـيّـة الــشّـعـبــيّـة لـدى الــبـعـثــة الـدائـمـة

اجلزائريّة بجنيف (الكونفيدرالية السويسرية).
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
26 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة q2012 يــتـضــمq يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 

.Wقـاضي.Wقـاضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1433 اHوافق 26 أبـريل سنة 2012 تنـهى مهـام اآلنسة

: Wوالسّيد اآلتي اسماهما بصفتهما قـاضي

qنسيمة مرايحية -

- عبد الله تامرابطq في محكمة بريكة.

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
26 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة q2012 يــتـضــمq يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 

مديرين جهويW للخزينة.مديرين جهويW للخزينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عـــــام 1433 اHـــــوافق 26 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 تـــــنـــــهى مـــــهـــــام
Wالــسّـيــدين اآلتي اســمــاهـمــا بـصــفــتـهــمـا مــديــرين جـهــويـ

للخزينةq لتكليف كل منهما بوظيفة أخـرى :

qبالشلف qيHبلغشام غا -

- الطاهر جامعq بوهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
26 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة q2012 يــتـضــمq يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 
مدير الشؤون الدينية واألوقاف في والية غرداية.مدير الشؤون الدينية واألوقاف في والية غرداية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1433 اHوافق 26 أبـريل سنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
محمـد بوعوةq بـصفـته مديرا لـلشـؤون الدينـية واألوقاف

في والية غردايةq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
26 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة q2012 يــتـضــمq يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 

مدير اجملاهدين في والية قسنطينة.مدير اجملاهدين في والية قسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1433 اHوافق 26 أبـريل سنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
عــيــسى بـــوســامq بــصــفـــته مــديــرا لـــلــمــجـــاهــدين في واليــة

قسنطينةq إلحالته على التّقـاعد.

مراسيم فرديةمراسيم فردية
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مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
26 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة q2012 يــتـضــمq يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 

رئيس دراسات بوزارة األشغال العمومية.رئيس دراسات بوزارة األشغال العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1433 اHوافق 26 أبـريل سنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
نــور الـدين قـروزيq بـصـفـته رئـيـسـا لـلـدّراسـات بـاHـكـتب
الــوزاري لألمن الـــداخــلي في اHــؤســســة بــوزارة األشــغــال

العموميةq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
26 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة q2012 يــتـضــمq يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 
مـديـر اHـدرســـة العـلـيـــا للـفـنــون اجلـمـيلــــة (أحـمــدمـديـر اHـدرســـة العـلـيـــا للـفـنــون اجلـمـيلــــة (أحـمــد

ورابح عسلـة).ورابح عسلـة).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1433 اHوافق 26 أبـريل سنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
نــصــر الــدين قــصــابq بــصـــفــته مــديــرا لــلــمــدرســة الــعــلــيــا

للفنون اجلميلة (أحمد و رابح عسلة)q بناء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
اHـوافق اHـوافق 26 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة q2012 يـتضـمq يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

مدير التجارة في والية وهران.مدير التجارة في والية وهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1433 اHوافق 26 أبـريل سنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
خلـــضــــر بـــعـــزوزيq بــــصـــفـــتـه مـــديـــرا لــــلـــتـــجــــارة في واليـــة

وهرانq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
اHـوافق اHـوافق 26 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة q2012 يـتضـمq يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

نائب مدير بجامعة اجلـزائر نائب مدير بجامعة اجلـزائر 3.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1433 اHوافق 26 أبـريل سنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
عبد احلـميد زعبـاطq بصفـته نائب مـدير مكـلفا بالـتكوين

الـعالـي في الطـورين األوّل والـثـاني والـتـكـوين اHـتواصل
والــشـهــادات وكـذا الـتــكـويـن الـعـالـي في الـتــدرج بـجــامـعـة

اجلزائر 3.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
26 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة q2012 يــتـضــمq يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 

بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1433 اHوافق 26 أبـريل سنة 2012 تنـهى مهـام السّادة

اآلتية أسماؤهم بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا :

qبصفته عميد كلية العلوم qمحمد عبد الوهاب -

- الـعــربي بن عــليq بــصــفـتـه عـمــيــد كـلــيــة الـهــنــدسـة
qيكانيكـيةHا

- عـبـد الـقــادر بن يـطـوq بــصـفـته نــائب مـديـر مــكـلّـفـا
بـالـتـكـوين الـعــالي فـيـمـا بـعـد الـتــدرج والـتـأهـيل اجلـامـعي

qوالبحث العلمي

- مـحمد طبالq بـصفته نائب مديـر مكلّفا بـالتنمية
واالستشراف والتوجـيه.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
26 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة q2012 يــتـضــمq يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 

مدير اHركز اجلامعي بالبويرة.مدير اHركز اجلامعي بالبويرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1433 اHوافق 26 أبـريل سنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
أحمد حيدوشq بصفته مديرا للمركز اجلامعي بالبويرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
26 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة q2012 يــتـضــمq يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 

نائب مدير بوزارة العالقات مع البرHان.نائب مدير بوزارة العالقات مع البرHان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1433 اHوافق 26 أبـريل سنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيد
ســمــيــر حلــولq بــصــفـــته نــائب مــديــر لــلــمــوظــفــW بــوزارة

العالقات مع البرHانq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
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مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
اHـوافق اHـوافق 26 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة q2012 يـتضـمq يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
رئــيــسي دراسـات بــوزارة الــصرئــيــسي دراسـات بــوزارة الــصّــنـاعــة واHــؤســسـاتــنـاعــة واHــؤســسـات

الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار.الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عـــــام 1433 اHـــــوافق 26 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 تـــــنـــــهى مـــــهـــــام
الـسّــيــدين اآلتي اســمــاهـمــا بــصـفــتــهـمــا رئــيــسي دراسـات
بــوزارة الــصّــنــاعـــة واHــؤســســات الــصــغـــيــرة واHــتــوســطــة

وترقية االستثمارq لتكليف كل منهما بوظيفة أخـرى :
- أرزقي تيـغيـلتq بقـسم ترقــيـة الشـراكــة وإعــادة

qاالنتشــار
- أكــلي أزواوq بــقـــسم مــتــابــعــة عـــمــلــيــات الــشــراكـــة

واخلوصصة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
اHـوافق اHـوافق 26 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة q2012 يـتضـمq يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
مـــديـــرين لـــلـــمـــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة واHـــتـــوســـطـــةمـــديـــرين لـــلـــمـــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة واHـــتـــوســـطـــة

والصوالصّناعة التقليدية في الواليات.ناعة التقليدية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1433 اHوافق 26 أبـريل سنة 2012 تنـهى مهـام السّادة
اآلتـية أسمـاؤهم بصـفتـهم مديـرين للمـؤسسـات الصـغيرة
qــتـوســطـة والـصّــنـاعــة الـتـقــلـيـديــة في الـواليــات اآلتـيـةHوا

لتكليفهم بوظائف أخـرى :

qفي والية البويرة qصالح بوناح -

qفي والية قسنطينة qجنيب عاشوري -

- محمد مرموشيq في والية تيسمسيلت.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
Wن تـــعـــيـــWيـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ qيـــتـــضــــم q2012 ــــوافق 26 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــةHــــوافق اHا

رئيس ديوان والي والية أدرار.رئيس ديوان والي والية أدرار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1433 اHــــوافق 26 أبــــريل ســــنـــة 2012 يــــعــــيّن الــــسّــــيـــد

بوتخيل بن يوسفq رئيسا لديوان والي والية أدرار.

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
Wن تـــعـــيـــWيـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ qيـــتـــضــــم q2012 ــــوافق 26 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــةHــــوافق اHا
سفـير فوق الـعادة ومفـوسفـير فوق الـعادة ومفـوّض للجـمهوريض للجـمهوريّـة اجلزائريـة اجلزائريّة
الـــدالـــدّ�ــقـــراطـــي�ــقـــراطـــيّــة الـــشــة الـــشّـــعــبـــيـــعــبـــيّــة لـــدى الـــبــعـــثـــة الــدائـــمــةــة لـــدى الـــبــعـــثـــة الــدائـــمــة
اجلزائرياجلزائريّة بجنيف (الكونفيدرالية السويسرية).ة بجنيف (الكونفيدرالية السويسرية).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1433 اHــــوافق 26 أبــــريل ســــنـــة 2012 يــــعــــيّن الــــسّــــيـــد
بـوجـمعـة دHيq سـفـيـرا فـوق الـعـادة ومفـوّضـا لـلـجـمـهـوريّة
اجلـزائـريّــة الـدّ�ـقــراطـيّـة الــشّـعـبــيّـة لـدى الــبـعـثــة الـدائـمـة
اجلزائريّـة بجنـيف (الكونفـيدراليـة السويسـرية)q ابتداء

من 15 أبريل سنة 2012.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّـة مؤرـة مؤرّخة في خة في 4  جمـادى الثانـية عام  جمـادى الثانـية عام 1433
اHوافق اHوافق 26 أبريل سنة  أبريل سنة q2012 تتضمq تتضمّن تعيW نون تعيW نوّاباب

مديرين بوزارة اHاليمديرين بوزارة اHاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1433 اHوافق 26 أبـريل سنة 2012 تعـيّن اآلنسة آسيا
بــــلـــقـــصــــةq نـــائــــبـــة مـــديــــر لـــلـــدفــــاع في اHــــديـــريـــة الــــعـــامّـــة

للميزانية بوزارة اHاليّة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1433 اHوافق 26 أبريل سنة 2012 يعيّـن السّيد ناصر
طــاجـــqW نـــائب مــديــــر لــبــــرامج حــشـــد اHــوارد اHــائــــيـة

فـي اHديرية العامّة للميزانية بوزارة اHاليّة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1433 اHــــوافق 26 أبــــريل ســــنـــة 2012 يــــعــــيّن الــــسّــــيـــد
مـــحـــمــد أوشـــاكq نـــائب مـــديـــر لـــلـــمـــديـــونــيـــة الـــعـــمـــومـــيــة

اخلارجيّة في اHديرية العامّة للخزينة بوزارة اHاليّة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
Wن تـــعـــيـــWيـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ qيـــتـــضــــم q2012 ــــوافق 26 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــةHــــوافق اHا

مديرين جهويW للخزينة.مديرين جهويW للخزينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1433 اHــوافق 26 أبــريل ســنــة 2012 يــعـــيّن الـــسّــيــدان

اآلتي اسماهما مديرين جهويW للخزينة :
qبالشلف qالطاهر جامع -
- بلغشام غاHيq بوهران.
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26 مايو  سنة مايو  سنة 2012  م م

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
Wن تـــعـــيـــWيـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ qيـــتـــضــــم q2012 ــــوافق 26 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــةHــــوافق اHا
مديرين للشؤون الدينية واألوقاف في الواليات.مديرين للشؤون الدينية واألوقاف في الواليات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1433 اHــــوافق 26 أبــــريل ســــنــــة 2012 يــــعــــيّن الــــسّـــادة
اآلتـيــة أسـمـاؤهـم مـديـريـن لـلـشــؤون الـديـنــــيـة واألوقـــاف

في الواليات اآلتـية :
qفي والية ورقلة qكمال بلعسل -

qفي و الية إيليزي qعبد القادر باخو -
- محمد بوعوةq في والية بومرداس.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
اHوافق اHوافق 26 أبريل سنة  أبريل سنة q2012 يتضمq يتضمّن تعيW نائبةن تعيW نائبة

مدير بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.مدير بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1433 اHــوافق 26 أبـــريل ســـنـــة 2012 تـــعـــيّـن الـــسّـــيـــدة
وريدة إزغوينq نائبـة مدير لألنظمة اHـعلوماتية بوزارة

الفالحة والتنمية الريفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
Wن تـــعـــيـــWيـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ qيـــتـــضــــم q2012 ــــوافق 26 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــةHــــوافق اHا
مـكــلمـكــلّف بـالـدف بـالـدّراســات والـتــلـخـيص بــوزارة األشـغــالراســات والـتــلـخـيص بــوزارة األشـغــال

العمـومـية.العمـومـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1433 اHــــوافق 26 أبــــريـل ســــنـــة 2012 يــــعـــيّـن الـــسّــــيـــد
qمــكــلّــفــا بــالــدّراســـات والــتــلــخــيص qنـــــور الــدين قـــروزي
مسؤوال عن اHـكتب الوزاري لألمن الداخـلي في اHؤسسة

بوزارة األشغال العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
Wن تـــعـــيـــWيـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ qيـــتـــضــــم q2012 ــــوافق 26 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــةHــــوافق اHا

مفتش بوزارة الثقافة.مفتش بوزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1433 اHــــوافق 26 أبــــريل ســــنـــة 2012 يــــعــــيّن الــــسّــــيـــد

سمير حلولq مفتشا بوزارة الثقافة.

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
Wن تـــعـــيـــWيـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ qيـــتـــضــــم q2012 ــــوافق 26 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــةHــــوافق اHا

اHدير اجلهوي للتاHدير اجلهوي للتّجارة بسطيف.جارة بسطيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1433 اHوافق 26 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد خلضر

بعزوزيq مديرا جهويا للتّجارة بسطيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
Wن تـــعـــيـــWيـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ qيـــتـــضــــم q2012 ــــوافق 26 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــةHــــوافق اHا
األمW العاماألمW العامّ جلامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. جلامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1433 اHــــوافق 26 أبــــريل ســــنـــة 2012 يــــعــــيّن الــــسّــــيـــد
مـــحــــمــــد ســــاريqأمـــيــــنــــا عـــامــــا جلــــامـــعــــة وهــــران لـــلــــعــــلـــوم

والتكنولوجيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
Wن تـــعـــيـــWيـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ qيـــتـــضــــم q2012 ــــوافق 26 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــةHــــوافق اHا
مــكــلمــكــلّف بـالــدف بـالــدّراســات والــتـلــخــيص بـوزارة الــصراســات والــتـلــخــيص بـوزارة الــصّــحـةــحـة

والسوالسّكان وإصالح اHستشفيات.كان وإصالح اHستشفيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1433 اHــــوافق 26 أبــــريل ســــنـــة 2012 يــــعــــيّن الــــسّــــيـــد
مـحــمــد طــاحليq مـكــلّــفــا بـالــدّراســات والـتــلــخــيص بـوزارة

الصّحة والسّكان وإصالح اHستشفيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
اHوافق اHوافق 26 أبريل سنة  أبريل سنة q2012 يتضـمq يتضـمّن تعيW مديرن تعيW مدير

الصالصّحة والسحة والسّكان في والية جيجـل.كان في والية جيجـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية
عام 1433 اHوافق 26 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد جنيب

عرابq مديرا للصّحة والسّكان في والية جيجـل.
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26 مايو  سنة  مايو  سنة 2012  م م

مـرسومـان رئـاسيمـرسومـان رئـاسيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 4  جـمـادى الثـانـيـة عام جـمـادى الثـانـيـة عام
1433 اHــــوافق  اHــــوافق 26 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــة q2012 يـــتـــضــــمq يـــتـــضــــمّـــنـــانـــنـــان

الـتـعيـW بـوزارة الـصالـتـعيـW بـوزارة الـصّنـاعـة واHـؤسـسات الـصـغـيرةنـاعـة واHـؤسـسات الـصـغـيرة
واHتوسطة وترقية االستثمار.واHتوسطة وترقية االستثمار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية
عــام 1433 اHــوافق 26 أبــريل ســنــة 2012 يــعـــيّن الـــسّــيــدان
اآلتي اسـمـاهمـا بـوزارة الـصّنـاعـة واHـؤسـسات الـصـغـيرة

واHتوسطة وترقية االستثمار :

qمكلّفا بالدّراسات والتلخيص qأكلي أزواو -
- أرزقي تـــيــغـــيــلتq مـــديــر دراســـات بــقـــسم تـــرقــيــة

الشراكة وإعادة االنتشار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1433 اHــــوافق 26 أبــــريل ســــنـــة 2012 يــــعــــيّن الــــسّــــيـــد
بـــوعالم بــــعـــــداشq نــــائب مـــديـــــر لـــلــــوثـــائق واحملــــفـــوظـــات
بــوزارة الــصّــنــاعـــة واHــؤســســات الــصــغـــيــرة واHــتــوســطــة

وترقـية االستثمار.

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
Wن تـــعـــيـــWيـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ qيـــتـــضــــم q2012 ــــوافق 26 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــةHــــوافق اHا
مــــديــــريـن لــــلــــصمــــديــــريـن لــــلــــصّــــنــــاعــــة واHـــــؤســــســــات الــــصــــنــــاعــــة واHـــــؤســــســــات الــــصّــــغــــيــــرةــــغــــيــــرة

واHتوسطة وترقية االستثمار في الواليات.واHتوسطة وترقية االستثمار في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية
عــــام 1433 اHــــوافق 26 أبــــريل ســــنــــة 2012 يــــعــــيّن الــــسّـــادة
اآلتـية أسماؤهم مديـرين للصّنـاعة واHؤسسـات الصّغيرة

واHتوسطة وترقية االستثمار في الواليات اآلتية :
qفي والية البويرة qجنيب عاشوري -
qفي والية اجللفة qمحمد مرموشي -
- صالح بوناحq في والية قسنطينة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433
Wن تـــعـــيـــWيـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ qيـــتـــضــــم q2012 ــــوافق 26 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــةHــــوافق اHا

اHدير العاماHدير العامّ للمركز الدولي للصحافة. للمركز الدولي للصحافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1433 اHــــوافق 26 أبــــريل ســــنـــة 2012 يــــعــــيّن الــــسّــــيـــد

الطاهر بديارq مديرا عاما للمركز الدولي للصحافة.

قراراتE مقرقراراتE مقرّراتE آراءراتE آراء
وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجيةؤون اخلارجية

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 3 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 25
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة q2012 يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلىq يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلى

مدير األ� اHتحدة واHؤتمرات اجلهوية.مدير األ� اHتحدة واHؤتمرات اجلهوية.
ـــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

qالشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

qإمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
4 ربـيع الــثــاني عـام 1433 اHـوافق 26 فــبـرايــر ســنـة 2012
واHــتــضــمن تــعــيــW الــسّــيّــد مــحــمّــد بــلـعــورةq مــديــرا لأل�
اHـتـحدة واHـؤتـمـرات اجلـهـويـة بـاHديـريـة الـعـامـة لـلـشؤون
qبوزارة الشّؤون اخلارجية Wالسياسية واألمن الدولي

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qــادّة األولى : ة األولى : يــفــوّض إلى الــسّــيّــد مــحــمّــد بــلــعــورةHــاداHا
مديـر األ� اHتحدة واHـؤتمرات اجلـهوية بـاHديريـة العامة
لـلشـؤون السـيـاسيـة واألمن الدولـيـqW اإلمضـاء في حدود
صالحــيــاتهq بــاسم وزيــر الــشـؤون اخلــارجــيــةq عــلى جــمـيع

الوثائق واHقرّرات باستثناء القرارات.
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26 مايو  سنة مايو  سنة 2012  م م

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 3 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433
اHوافق 25 أبريل سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

قــرارات مـؤرقــرارات مـؤرّخـة في خـة في 3 جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
25 أبـريل سنة  أبـريل سنة q2012 تتضـمن تفـويض اإلمضاء إلىq تتضـمن تفـويض اإلمضاء إلى

نواب مديرين.نواب مديرين.
ــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

qالشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

qإمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
4 ربـيع الــثــاني عـام 1433 اHـوافق 26 فــبـرايــر ســنـة 2012
واHـتـضـمن تـعـيــW الـسّـيّـد مـحـمـد قــشـطـوليq نـائب مـديـر
Hـــــســــائـل األمن الـــــدولي بـــــاHـــــديــــريـــــة الــــعـــــامـــــة لــــلـــــشــــؤون
الـــــســــــيــــــاســـــيـــــة واألمــن الــــــدولــــــيــــــW بــــــوزارة الـــــشّـــــؤون

qاخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qـادّة األولى : ة األولى : يـفوّض إلـى السّـيّـد مـحـمـد قـشـطوليHـاداHا
نــــائب مـــديـــر مــــســـائل األمن الــــدولي بـــاHـــديــــريـــة الـــعـــامـــة
لـلشـؤون السـيـاسيـة واألمن الدولـيـqW اإلمضـاء في حدود
صالحــيــاتهq بــاسم وزيــر الــشـؤون اخلــارجــيــةq عــلى جــمـيع

الوثائق واHقرّرات باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 3 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433
اHوافق 25 أبريل سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

qالشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

qإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
4 ربـيع الــثــاني عـام 1433 اHـوافق 26 فــبـرايــر ســنـة 2012
واHتـضـمن تعـيW الـسّـيّد الـعربي احلـاج عـليq نائب مـدير
Hــــنــــظــــمـــة األ� اHــــتــــحــــدة بــــاHـــديــــريــــة الــــعـــامــــة لــــلــــشـــؤون
الـــــســــــيــــــاســـــيـــــة واألمــن الــــــدولــــــيــــــW بــــــوزارة الـــــشّـــــؤون

qاخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يـــفـــوّض إلـى الـــسّــــيّـــد الـــعــــربي احلـــاج
عليq نـائب مـديـر مـنظـمـة األ� اHـتحـدة بـاHـديريـة الـعـامة
لـلشـؤون السـيـاسيـة واألمن الدولـيـqW اإلمضـاء في حدود
صالحــيــاتهq بــاسم وزيــر الــشـؤون اخلــارجــيــةq عــلى جــمـيع

الوثائق واHقرّرات باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 3 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433
اHوافق 25 أبريل سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي



qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

qالشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

qإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
4 جــمــادى األولى عــام 1433 اHــوافق 27 مــارس ســنــة 2012
واHـتـضــمن تـعـيـW الـسّـيّـد عـبـد الـوهـاب سـعـيـدانيq نـائب
مـديــر لـلــمــؤتـمــرات اجلـهــويـة بــاHـديــريـة الــعـامــة لـلــشـؤون
الـــــســــــيــــــاســـــيـــــة واألمــن الــــــدولــــــيــــــW بــــــوزارة الـــــشّـــــؤون

qاخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يــــفـــوّض إلـى الـــسّــــيّــــد عـــبــــد الــــوهـــاب
ســعــيــدانـيq نــائب مــديــر اHــؤتــمــرات اجلــهــويــة بــاHــديــريـة
العامة للـشؤون السياسية واألمن الدوليqW اإلمضاء في
حـــدود صالحــيــاتهq بـــاسم وزيــر الــشــؤون اخلـــارجــيــةq عــلى

جميع الوثائق واHقرّرات باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 3 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433
اHوافق 25 أبريل سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي

qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

qالشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

qإمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
4 جــمــادى األولى عــام 1433 اHــوافق 27 مــارس ســنــة 2012
واHتضمن تعيـW السّيّد محمد سـفيان براحq نائب مدير
لـــنــزع الــسالح بــاHــديـــريــة الــعــامــة لــلـــشــؤون الــســيـــاســيــة

qبـوزارة الشّؤون اخلارجية Wواألمـن الـدولـي

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : يــفـــوّض إلى الــسّـــيّــد مـــحــمــد ســـفــيــان
براحq نـائب مدير نـزع السالح باHـديرية الـعامة لـلشؤون
الـــــســـــيــــــاســـــيـــــة واألمـن الـــــدولــــــيـــــqW اإلمـــــضــــــاء في حـــــدود
صالحــيــاتهq بــاسم وزيــر الــشـؤون اخلــارجــيــةq عــلى جــمـيع

الوثائق واHقرّرات باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 3 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433
اHوافق 25 أبريل سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي
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