
 

 بيــــان يتعلق بدراسة الطعون وإعالن النتائج النهائية النتخاب أعضاء

 المجلس الشعبي الوطني

2017مايو سنة 4الموافق  1438شعبان عام  7الذي جرى يوم     

  

 ( منه،3)الفقرة  191( والمادة 3و 2)الفقرتين  182بناء على الدستور، السيما المادة  

حدد كيفيات توسيع الم 2012يناير  12المؤرخ في  03 – 12وبمقتضى القانون العضوي رقم 

 حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة،

المتعلق بنظام  2016غشت  25المؤرخ في  10 – 16وبمقتضى القانون العضوي رقم 

 االنتخابات،

ال سيما  المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، 2016أبريل  6وبمقتضى النظام المؤرخ في 

 منه، 70لمادة ا

شعبان  11النتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بتاريخ  وبعد اإلعالن عن النتائج المؤقتة

، وافتتاح أجل الطعون المتعلقة بصحة العمليات 2017مايو سنة  08الموافق  1438عام 

 االنتخابية،

أو ممثليهم من طرف ُمتََرِشِحين وأحزاب سياسية  طعنا 299 إيداع سجل المجلس الدستوري

من القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات المشار إليه  171المؤهلين قانونا، طبقا للمادة 

 من النظام المحدد لقواعد عمل 50و 49أعاله، والمادتين 

 المجلس الدستوري المذكور اعاله،

التي تنص  من الدستور 3الفقرة  182والفصل فيها، طبقا للمادة  وبعد دراسة الطعون المودعة

ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة لالنتخابات  المجلس الدستوري على أن

 ويعلن النتائج النهائية لهذه االنتخابات، التشريعية،

 18و 17و 16الموافق  1438شعبان عام  21و 20و 19وبعد المداولة في جلساته المنعقدة أيام 

 النهائية لالنتخابات،وإعالن النتائج  2017مايو 

  المجلس الدستوري بما يلي: يعلم

 

 

 



I – :فيما يخص الطعون 

 في الشكل:    .1

 .لعدم استيفائها الشروط القانونية طعون 04 رفض المجلس الدستوري

 في الموضوع:    .2

 في الموضوع. طعنا 295 درس المجلس الدستوري

 وبالنتيجة صرح بـ:

 كفاية أدلة االثبات أو لعدم التأسيس. لعدم طعنا 275رفض       -أ

  في الموضوع باعتبارها طعونا مؤسسة. طعنا 20قبول      -ب

من القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات التي ينص على  3الفقرة  171وبناء على المادة 

ال إما أنه إذا تبين للمجلس الدستوري أن الطعن يستند إلى أساس، يمكنه أن يصدر قرارا معل

 بإلغاء االنتخاب المتنازع فيه، أو بإعادة صياغة محضر النتائج

  المعدّ وإعالن المترشح الُمنتََخب قانونا، يعلن المجلس الدستوري ما يلي: 

تصحيح وإلغاء النتائج المسجلة في بعض مكاتب التصويت التابعة للدوائر     -

   ايليزي، والمسيلة، وسطيف، ووهران. االنتخابية

الّ ان هذه التصحيحات واإللغاءات لنتائج التصويت، وإن غيرت بعض األرقام، إال أنها ال تمس إ

  توزيع المقاعد.

إلغاء النتائج المسجلة في بعض مكاتب التصويت التابعة للدائرتين و تصحيح    -

  البليدة والمدية. االنتخابيتين

في الدائرتين االنتخابيتين  توزيع المقاعدتعديل  وهي اإللغاءات والتصحيحات التي ترتب عنها

 على النحو التالي: ،المعنيتين

  الدائرة االنتخابية البليدة 

  : المترشحون الفائزون هم

 :عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني       ·

 غنية    الدالية        -

 جمال ماتسيكي        -

 

 



 

 منير    جعدي        -

 عمر  منصور        -

 رشيد     جبار        -

 مسعود    أقنيني        -

 الهواري تيغرسي        -

  عقيلة.   رابحي        -

  عن قائمة التجمع الوطني الديمقراطي:        ·

 عبد القادر طيب الزغيمي        -

  حورية مونية.  لعوادي         -

 عن قائمة صوت الشعب:       ·

 لمين عصماني        -

 عن قائمة الجبهة الوطنية الجزائرية:       ·

  عالل.    عليوة       -

 عن قائمة تحالف حركة مجتمع السلم:       ·

 عبد النور.  خليفي        -

  الدائرة االنتخابية المدية -

  المترشحون الفائزون هم:

 :عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني       ·

 محجوب بدة        -

 محمد كاديك        -

 أحمد شعواطي        -

 سعد الدين أحمد        -

 

 



 

 

  تركية.  زيتوني        -

 عن قائمة التجمع الوطني الديمقراطي:       ·

 المسعود بودراجي        -

  .نعيمة  زبيري        -

 عن قائمة تحالف حركة مجتمع السلم:       ·

 محمد  كبيريتة       -

  مريم. مسعوداني       -

 عن قائمة جبهة النضال الوطني:       ·

  رابح. جدو        -

 عن قائمة تجمع أمل الجزائر:       ·

   لخضر.   نادري        -

II – فيما يخص النتائج النهائية لالنتخابات 

النتخاب بناء على القرارات حول الطعون المقبولة في الموضوع، فان النتائج النهائية  أوال:

، تكون 2017مايو  4الموافق  1438شعبان  07أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى في 

 كاآلتي:

 503 251 23 الناخبون الُمسجلون:

 123 225 8 الناخبون الُمَصِوتون:

 % 35.37 نسبة المشاركة:

 750 446 6 األصوات الُمعَبَّر عنها:

  373 778 1 األوراق الملغاة:

 القوائم الفائزة حسب عدد األصوات والمقاعد التي حصلت عليها، على النحو اآلتي:ترتب  ثانيا:

 

 

 



  
 

 القوائم عدد المقاعد المـُحصَّل عليها عدد األصوات الُمحصَّل عليها
 حزب جبهة التحرير الوطني 161   040 655 1   

 التجمع الوطني الديمقراطي 100   729 964       

 تحالف حركة مجتمع السلم 34   833 394       

 تجمع أمل الجزائر 20   560 270       

 االتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء 15   457 239       

 جبهة المستقبل 14   667 265       

 جبهة القوى االشتراكية 14   663 152       

 الحركة الشعبية الجزائرية 13   399 241       

 حزب العمال 11   187 188       

 التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 9   841 65         

 التحالف الوطني الجمهوري 6   579 121       

 حركة الوفاق الوطني 4   960 51         

 حزب الكرامة 3   167 81         

 الحرة الوحدة أ 3   757 42         

 حزب الشباب 2   032 64         

 الجبهة الديمقراطية الحرة 2   790 28         

 جبهة النضال الوطني 2   100 35         

 الونشريس 2   046 9            

 التجمع الوطني الجمهوري 2   046 43         

 54عهد  2   365 42         

 الحزب الوطني للتضامن والتنمية 2   617 28         

 حزب الحرية والعدالة 2   418 88         

 الجبهة الوطنية للعدالة االجتماعية 1   827 63         

 حركة اإلصالح الوطني 1   382 77         

 الجبهة الوطنية الجزائرية 1   056 150       

 حزب التجديد الجزائري 1   662 24         

 الوطني من أجل التنميةاالتحاد  1   509 14         

 الحركة الوطنية للعمال الجزائريين 1   369 14         

 حركة االنفتاح 1   105 38         

 الجبهة الوطنية للحريات 1   987 31         

 جبهة الجزائر الجديدة 1   413 49         

 حزب الفجر الجديد 1   368 83         

 اتحاد القوى الديمقراطية واالجتماعية 1   372 33         

 حركة المواطنين األحرار 1   085 14         

 الوفاء والتواصل 1   170 12         

 النور 1   549 4            

 فرسان ورقلة 1   414 5            

 التواصـل 1   334 16         

 األمل 1   361 6            

 الوفاء 1   561 10         

 الكفاءة والمصداقية  1   856 7            

 أمل وعمل 1   803 12         

 صوت الشعب 1   825 9            

 ب-قائمة حرة البديل المواطن  1   977 5            

 الضروري 1   675 5            

 مبادرة المواطنة 1   309 4            

 صوت الشعب 1   652 6            

 الهالل 1   582 14         

 النجاح 1   019 9            

 االتحاد للتجمع الوطني 1   578 17         

 حزب العدل والبيان 1   400 13         

 الوحدة والتداول 1   771 10         

 البدر 1   161 5            

 اإلشراق 1   901 8            

 أبناء الشعب 1   427 9            

 د-قائمة حرة إزوران  1   402 6            

 االمل 1   388 8            

 نداء االوفياء 1   224 12         

 القصر القديم 1   149 7            

 المبادرة 1   662 8            

 تحالف تكتل الفتح 1   903 68         

  



 

 

: عدد المقاعد التي حصلت عليها المرأة ونسبة تمثيلها في المجلس الشعبي الوطني، هي ثالثا

 كاالتي:

 119عدد المقاعد التي تحصلت عليها المرأة: -       

   %  25.76 نسبة التمثيل في المجلس الشعبي الوطني: -       

 بهذا البيان. القائمة االسمية للمترشحين الفائزين ترفق :رابعا 

 III – فيما يخص النشـــر والتبليغ 

القائمة االسمية ينشر إعالن النتائج النهائية النتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، المرفق ب

والنسب التي تحصَّلت عليها كل قائمة في الجداول المفّصلة حول النتائج للمترشحين الفائزين، و

 ،انتخابية كل دائرة

في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويبلغ لرئيس المجلس الشعبي 

 الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية.

ُمتََرشحين المعترض تُبَلَّغ القرارات المتعلقة بالطعون المقبولة في الموضوع للطاعنين وكذا لل 

 على انتخابهم.

 وتبلغ القرارات المتعلقة بالطعون المرفوضة في الشكل والموضوع للطاعنين.  

  

  المجلس الدستوري
 

http://www.conseil-constitutionnel.dz/Tableau_1_Ar_2017_2.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Tableau_1_Ar_2017_2.pdf

