
العدد العدد 45
السالسّنة الرابعة واألربعوننة الرابعة 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

األربعاء األربعاء 26  جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1428 هـهـ
اHوافـق اHوافـق 11  يوليو يوليو سنة سنة 2007 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrW بئر مراد رايسr 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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فهرسفهرس

إعـــالنات وقراراتإعـــالنات وقرارات

اجمللس الداجمللس الدّستوريستوري

إعالن رقم 03 / إ .م د / 07 مـؤرّخ في 4  جــمــادى األولـى عـام 1428 اHـوافق 21  مــايــو ســنـة r2007 يـــتــضــمّن نــتــائج انــتــخــاب
................................................................................................................... أعضاء اجمللس الشّعبيّ الوطنيّ

قرار رقم 05 / ق. م د / 07 مؤرّخ في 12  جمادى األولى عام 1428 اHوافق 29 مايو  سنة 2007.......................................

قرار رقم 06 / ق. م د / 07 مؤرّخ في 12  جمادى األولى عام 1428 اHوافق 29  مايو سنة 2007.......................................

قرار رقم 07  / ق. م د / 07 مؤرخ في  12 جمادى األولى عام  1428 اHوافق  29 مايو سنة  2007.....................................

قـرار رقم 08  / ق. م د / 07 مــؤرخ في أوّل  جـمــادى الـثــانـيــة عـام  1428 اHـوافق 16 يـونــيـو ســنـة r2007 يــتـعــلّق بـاســتـخالف
نواب في اجمللس الشعبي الوطني...............................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مرسوم رئاسيّ رقم 07  - 213  مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام  1428 اHوافق 9  يوليو سنة r2007 يتضمّن حتويل اعتماد
في ميزانية الدّولة....................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ رقم 07  - 214  مؤرخ في 24 جمادى الـثانية عام  1428 اHوافق 9  يولـيو سنة r2007 يتضـمن اHوافـقة على
عــقـد استــغالل احملـروقـات اHبـرم �ـدينـــة اجلـزائر فــي 18 مارس سـنة 2006  بـيــن الـوكالـة الــوطـنيـة لـتثـمـW موارد
احملروقات (ألنفط) و ســـوناطراكr  شركة ذات أسهم......................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ رقم 07  - 215  مـؤرخ في 24 جـمـادى الـثـانـيـة عـام  1428 اHـوافق 9  يـولـيـو سـنة r2007 يـتــضـمن اHــوافــقــة
عـلى عــقـد الـبـحث  عن احملـروقـات و اسـتــغاللـهـا اHــبـرم �ـديـنــــة اجلـزائـر فــي 14 يـنـايــــر  سـنــة 2007 بـيــن الـوكـالـة
الـوطنية لتثمW موارد احملروقات (ألنفط) و سوناطراكr شركة ذات أسهم.......................................................

قراراتD مقرقراراتD مقرّراتD آراءراتD آراء

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قـــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرّخ في 22 جــمـــادى األولى عــام 1428 اHـــوافق 9  يــونــيــو ســنــة r2007 يـــتــضــمّن تـــنــظــيم مـــســابــقــة
لاللتحاق باHدرسة الوطنية لإلدارة...........................................................................................................

وزارة التوزارة التّجارةجارة

قـرار وزاريّ مـشتـرك مؤرّخ في 6 ربـيع الـثـاني عام 1428 اHوافق 24 أبريـل سنة r2007 يتـضـمّن تـسمـيـة غرف الـتّـجارة
والصّناعة ومقرّاتها الرّئيسيّة وحتديد دوائرها اإلقليميّة............................................................................
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إعـالنات وقراراتإعـالنات وقرارات
- اعتـبـارا أنّه بـعـد تصـحـيح األخـطاء اHـادّيـة وإدخال
الـــتّـــعـــديالت الـــضـــروريّـــةr تـــضـــبط نـــتـــائج االقـــتـــراع وفق

rلحقة بهذا اإلعالنHاجلداول ا
rوبالنّتيجة -

يعلنيعلن : :
أوأوّال ال : أنّ نـــتــــائج انـــتــــخـــاب أعـــضــــاء اجملـــلس الــــشّـــعـــبيّ
الوطـنيrّ الّذي جـرى يوم 29 ربيع الـثـاني عام 1428 اHـوافق

17 مايو سنة r2007 هي كاآلتي :

. . الناخبون اHسجلون : 18.761.084
. . الناخبون اHصوتون : 6.692.891

. . نسبة اHشاركة : 35,67%
. . األصوات اHعبّر عنها : 5.727.827

. . األصوات اHلغاة : 965.064
. . عـــدد األصــــوات واHــــقــــاعـــد الّــــتـي حتـــصّــــلت عــــلــــيــــهـــا

القوائم الفائزة مرتّبة كاآلتي :
1 . قوائم حزب جبهة التحرير الوطني :. قوائم حزب جبهة التحرير الوطني :

- عدد األصوات اHتحصّل عليها : 1.314.494
- عدد اHقاعد اHتحصّل عليها : 136

2 . قوائم التجمع الوطني الد�قراطي :. قوائم التجمع الوطني الد�قراطي :
- عدد األصوات اHتحصّل عليها : 597.712

- عدد اHقاعد اHتحصّل عليها : 62
3 . قوائم حركة مجتمع السلم :. قوائم حركة مجتمع السلم :

- عدد األصوات اHتحصّل عليها : 556.401
- عدد اHقاعد اHتحصّل عليها : 51

4 . قوائم اHترشحW األحرار :. قوائم اHترشحW األحرار :
- عدد األصوات اHتحصّل عليها : 564.169

- عدد اHقاعد اHتحصّل عليها : 33
5 . قوائم حزب العمال :. قوائم حزب العمال :

- عدد األصوات اHتحصّل عليها : 291.395
- عدد اHقاعد اHتحصّل عليها : 26

6 . قوائم التجمع من أجل الثقافة والد�قراطية :. قوائم التجمع من أجل الثقافة والد�قراطية :
- عدد األصوات اHتحصّل عليها : 185.616

- عدد اHقاعد اHتحصّل عليها : 19
7 . قوائم اجلبهة الوطنية اجلزائرية :. قوائم اجلبهة الوطنية اجلزائرية :

- عدد األصوات اHتحصّل عليها : 241.594
- عدد اHقاعد اHتحصّل عليها : 15

اجمللس الداجمللس الدّستوريستوري

إعـالن إعـالن رقم رقم 03 / إ .م د /  / إ .م د / 07  مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 4  جـــمـــادى األولى  جـــمـــادى األولى
يـــتـــضـــمّن  rيـــتـــضـــم r2007 ــــوافق 21  مـــايـــو ســـنـــة   مـــايـــو ســـنـــةHــــوافق  اH1428 ا عــام عــام 

نتائج انتخاب نتائج انتخاب أعضاء اجمللس الشأعضاء اجمللس الشّعبيعبيّ الوطني الوطنيّ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rّإنّ اجمللس الدّستوري
- بـــــنــــاء عــــلـى الــــدّســــتــــورr الســـــيّــــمــــا اHــــوادّ 98 و101
(الــفــقـرة األولى) و102 (الــفــقـرة األولى) و163 (الــفــقـرة 2)

rمنه
- و�قـتضى األمر رقم 97 - 07 اHؤرّخ في 27 شوّال
عام 1417 اHوافق 6 مـارس سنة 1997 واHتـضمّن الـقانون
rـتــمّمHــعــدّل واHا rــتــعــلّق بــنــظـام االنــتــخــابــاتHالــعــضــويّ ا
الســـــــيّـــــــمـــــــا اHــــــوادّ 101 و102 و103 و104 و 105 و107 و116

rو117 و118 منه
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 97 - 08 اHـؤرّخ في27 شـوّال
عام 1417 اHوافق 6 مـارس سنة 1997 الّذي يـحدّد الدّوائر
االنـتـخـابـيّـة وعـدد اHـقـاعد اHـطـلـوب شـغـلـهـا في انـتـخـابات

rتمّمHعدّل واHا rانHالبر
- و�ـقـتــضى الـنّـظـام اHـؤرّخ في 25 ربـيع األوّل عـام
1421 اHــوافق 28 يــونـــيــو ســـنــة 2000 احملــدّد لـــقــواعـــد عــمل

rّاجمللس الدّستوري
- و�ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 61 اHـؤرّخ
في 27 مـــحـــرّم عــام 1428 اHــوافق 15 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2007
واHـتضـمّن اسـتدعـاء الهـيـئة االنـتـخابـية النـتـخاب أعـضاء

rّاجمللس الشّعبيّ الوطني
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 114
اHـــــؤرّخ في 29 ربــــيـع األوّل عــــام 1428 اHـــــوافق 17 أبـــــريل
ســـــنــــة 2007 الّـــــذي يــــحـــــدّد نصّ أوراق الـــــتّــــصـــــويت الـــــتي
تـــســتـــعـــمل النــتـــخـــاب أعــضـــاء اجملـــلس الــشّـــعـــبيّ الـــوطــنيّ

rو�يّزاتها التّقنيّة
- و�ـقــتـضـى الـقــرار اHـؤرّخ في 30 ربـيع األوّل عـام
1428 اHـوافق 18 أبــريل سـنـة 2007 الّــذي يـحـدّد اHــمـيـزات

الــتّــقـــنــيــة ألوراق الـــتــصــويـت الــتي تــســـتــعــمـل النــتــخــاب
rّأعضاء اجمللس الشعبيّ الوطني

- وبـعــد االطّالع عــلى الــنّــتــائج اHــدوّنــة في مــحــاضـر
اللّـجان االنـتخـابـيّة الـوالئيّـة والـلّجـنة االنـتخـابـيّة اHـكلّـفة
WـقـيـمHا Wاجلـزائريّـ WـواطـنـHبـاإلشـراف علـى تصـويت ا

rرفقة بهاHباخلارج والوثائق ا
rقرّرينHوبعد االستماع إلى األعضاء ا -
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8. قوائم احلركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو :. قوائم احلركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو :
- عدد األصوات اHتحصّل عليها : 114.285

- عدد اHقاعد اHتحصّل عليها : 07

9 . قوائم حركة النهضة :. قوائم حركة النهضة :
- عدد األصوات اHتحصّل عليها : 193.908

- عدد اHقاعد اHتحصّل عليها : 05

10 . قوائم حركة الشبيبة والد�قراطية :. قوائم حركة الشبيبة والد�قراطية :

- عدد األصوات اHتحصّل عليها : 130.992
- عدد اHقاعد اHتحصّل عليها : 05

11. قوائم التحالف الوطني اجلمهوري :. قوائم التحالف الوطني اجلمهوري :

- عدد األصوات اHتحصّل عليها : 125.862
- عدد اHقاعد اHتحصّل عليها : 04

12 . قوائم حركة الوفاق الوطني :. قوائم حركة الوفاق الوطني :

- عدد األصوات اHتحصّل عليها : 121.961
- عدد اHقاعد اHتحصّل عليها : 04

13 . قوائم حزب التجديد اجلزائري :. قوائم حزب التجديد اجلزائري :

- عدد األصوات اHتحصّل عليها : 103.356
- عدد اHقاعد اHتحصّل عليها : 04

14 . قوائم حركة االنفتاح :. قوائم حركة االنفتاح :

- عدد األصوات اHتحصّل عليها : 150.423
- عدد اHقاعد اHتحصّل عليها : 03

15 . قوائم حركة اإلصالح الوطني :. قوائم حركة اإلصالح الوطني :

- عدد األصوات اHتحصّل عليها : 146.528
- عدد اHقاعد اHتحصّل عليها : 03

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

- عدد األصوات اHتحصّل عليها : 112.263
- عدد اHقاعد اHتحصّل عليها : 03

17 . قوائم عهد . قوائم عهد 54 : :

- عدد األصوات اHتحصّل عليها : 129.865
- عدد اHقاعد اHتحصّل عليها : 02

18 . قوائم احلركة الوطنية لألمل :. قوائم احلركة الوطنية لألمل :

- عدد األصوات اHتحصّل عليها : 98.604
- عدد اHقاعد اHتحصّل عليها : 02

19 .  قوائم التجمع الوطني اجلمهوري :.  قوائم التجمع الوطني اجلمهوري :

- عدد األصوات اHتحصّل عليها : 84.497
- عدد اHقاعد اHتحصّل عليها : 02

20. قوائم التجمع اجلزائري :. قوائم التجمع اجلزائري :

- عدد األصوات اHتحصّل عليها : 100.391
- عدد اHقاعد اHتحصّل عليها : 01

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

- عدد األصوات اHتحصّل عليها : 78.596
- عدد اHقاعد اHتحصّل عليها : 01

22 . قوائم احلركة الد�قراطية واالجتماعية :. قوائم احلركة الد�قراطية واالجتماعية :

- عدد األصوات اHتحصّل عليها : 50.879
- عدد اHقاعد اHتحصّل عليها : 01

ثانيا ثانيا : تلحق بهذا اإلعالن اجلداول اآلتية :
1 - قائـمة اHترشـحW اHنـتخبW لـلمجـلس الشعبي

rالوطني
2 - عــدد األصـوات احملــصل عـلــيـهــا من طـرف الــقـوائم

rستوى الوطني وفي اخلارجHعلى ا
r3 - نسب التمثيل في اجمللس الشعبي الوطني

4 - نتائج االقتراع حسب الدوائر االنتخابية.

: طـــبــقـــا لــلـــمــادة 118 من الـــقــانـــون الــعـــضــوي ثــالــثــا ثــالــثــا 
اHتعلق بنـظام االنتخاباتr تفتح آجال إيداع الطعون في
نتائج االقـتراع إلى غاية يوم األربعاء 23 مايو سنة 2007

على الساعة الثامنة مساء.
رابـــــــعــــــا رابـــــــعــــــا : يـــــــبـــــــلّغ هـــــــذا اإلعـالن إلى رئـــــــيـس اجملـــــــلس
الــشـــعــبي الــوطــنـي وإلى وزيــر الــدوّلـــةr وزيــر الــداخــلــيــة

واجلماعات احمللية.
خــامـسـا خــامـسـا : يـنـشــر هـذا اإلعالن في اجلــريـدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
بـهذا تـداول اجملـلس الـدّسـتوريّ في جـلـسـاته بـتاريخ
2 و3 و4 جــــــمـــــــادى األولـى عــــــام 1428 اHــــــوافق 19 و20 و21

مايو سنة 2007.
رئيس اجمللس الدرئيس اجمللس الدّستوريستوري

بـوعالم بسايحبـوعالم بسايح

أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :
rموسى لعرابة -
rمحمد حبشي -
rنذير زريبي -

rدين بن جبارة -
rمحمد فادن -

rالطيب فراحي -
rولودة بن زوةHا rفريدة لعروسي -

- خالد دهينة.
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اجلدول رقم اجلدول رقم 1

أسماء اHترشحW اHنتخبW في اجمللس الشعبي الوطنيأسماء اHترشحW اHنتخبW في اجمللس الشعبي الوطني

القوائم الفائزةالقوائم الفائزة
عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتنافساHتنافس
عليهاعليها

أدرار

الشلف

األغواط

أم البواقي

باتنة

01

02

03

04

05

4

11

4

6

12

االحتاد
التجمع الوطني الد�قراطي

الفتح
حركة مجتمع السلم

حزب جبهة التحرير الوطني

حركة مجتمع السلم

األمل و اHستقبل
التجمع الوطني اجلمهوري

التجمع الوطني الد�قراطي
اجلبهة الوطنية اجلزائرية

حركة  الشبيبة و الد�قراطية
حركة اإلصالح الوطني

حزب جبهة التحرير الوطني

الفتح
حركة مجتمع السلم

التجمع الوطني الد�قراطي

القائمة احلرة "الوحدة"
حركة مجتمع السلم

حزب العمال
حزب جبهة التحرير الوطني

حزب جبهة التحرير الوطني

1

1

1

1

3

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

5

علي الهامل
عبدالقادر بكراوي

محمد قروط
سليمان موالي عمار

امحمد عمر بن محجوب
أحمد بناي

موسى العبدي
محمد مغارية

عبد العزيز بلقايد
عبد اHالك لكحل

محمد غربي
دريس زيطوفي

عبد القادر دريهم
محمد عالق

محمد بلعزوز

امحمد بوعزارة
عبد الرحمان سهلي

عيسى حمدي
احلاج الطيب عزيز

بوبكر بن بوزيد
عبد احلفيظ بوبكر

لزهر حمادو
بوزيد شيباني
سليمان قرفة

محمد كمال رزقي

محمود خذري
الطاهر خاوة

عبد النور قراوي
الشريف نزار
عباس شافعة

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتحصلاHتحصل
عليهاعليها

WترشحHأسماء اWترشحHأسماء ا
WنتخبHاWنتخبHا

الدائرةالدائرة

االنتخابيةاالنتخابية

رمزرمز

الواليةالوالية
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اجلدول رقم اجلدول رقم  1  (تابع) (تابع)

القوائم الفائزةالقوائم الفائزة

باتنة ( تابع )

بجاية

بسكرة

بشار

البليدة

05

06

07

08

09

11

7

4

10

التجمع الوطني الد�قراطي

حركة مجتمع السلم

التجمع اجلزائري
حركة النهضة

الـــــــتـــــــجـــــــمـع مـن أجل الــــــــثـــــــقـــــــافـــــــة
والد�قراطية

التجمع الوطني الد�قراطي

حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني اجلمهوري
التحالف الوطني اجلمهوري

الوفاء

حزب جبهة التحرير الوطني

األمل
االجماع
الوفاق

حركة مجتمع السلم

حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني الد�قراطي
حركة مجتمع السلم

حزب جبهة التحرير الوطني

حركة مجتمع السلم

3

2

1

1

4

2

2

1

1

1

3

1

1

1

1

2

1

1

3

2

بن حصير بلقاسم
بلقاسم بركات
محمد بوراس

عبداجمليد مناصرة
لزهر دوراري

محمد العباسي
خليفة مسعودي

جمال الدين فرج الله
طارق ميره

عثمان معزوز
بوبكر درقيني

عمر عليالت
كمال بوشوشة
عيسى صالح

فضيل زغواطي
سماعيل ميرة
مجيد بكتاش
بلقاسم مزيان

السعيد بركات
العياشي دعدوعة
اHسعود حشاني
ابراهيم ساعو
نبيل عاقلي

محمد طهراوي
بوفاحت بن بوزيد

الطيب بادي
محمد يرفع

فاطمة قاسمي
العربي عاللي

بودرغومة عبد الكر 
عبد القادر شرار

رابح قسوم
دحمان سعيدي
جياللي جالطو

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتنافساHتنافس
عليهاعليها

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتحصلاHتحصل
عليهاعليها

WترشحHأسماء اWترشحHأسماء ا
WنتخبHاWنتخبHا

الدائرةالدائرة

االنتخابيةاالنتخابية

رمزرمز

الواليةالوالية
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اجلدول رقم اجلدول رقم  1  (تابع) (تابع)

القوائم الفائزةالقوائم الفائزة

البليدة ( تابع )

البويرة

تامنغست

تبسة

تلمسان

09

10

11

12

13

8

4

7

11

حزب العمال

التحالف الوطني اجلمهوري
احلــــــــركـــــــــة الــــــــوطــــــــنـــــــــيــــــــة مـن أجل

الطبيعة والنمو
حركة النهضة

التجمع الوطني الد�قراطي

حزب جبهة التحرير الوطني

الـــــــتـــــــجـــــــمـع مـن أجل الــــــــثـــــــقـــــــافـــــــة
والد�قراطية

حركة الوفاق الوطني
حركة مجتمع السلم

القائمة احلرة

التجمع الوطني الد�قراطي
اجلبهة الوطنية اجلزائرية

اجلـبهـة الوطـنيـة لألحرار من أجل
الوئام

حزب جبهة التحرير الوطني

الشروق

حزب جبهة التحرير الوطني

االجماع
التجمع الوطني الد�قراطي

حركة مجتمع السلم

حزب جبهة التحرير الوطني

حزب العمال

2

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

5

2

زبيدة خرباش
نصر الدين سعدي
عبد الرزاق شيبان

أحمد جلوط
امحمد حديبي

أحمد معوش
خلضر عزي

محمد الصغير قارة
عبد القادر فضالة

علي براهيمي
صالح شعاب
أحمد إسعاد

دليلة سعودي اHولودة يعالوي

أحمد ايدابير
محمد لبيض

احمد بكاي
محمود قمامه

جميعي محمد
السبتي الوافي

عبد الكر  غريب
محمد الطاهر بوقطوف

ابراهيم مسعي
فرحات بن ضيف الله
زين الدين بن مدخن

الطيب لوح
محمد بخشي

محمد مشماش
جياللي قاسم
أحمد جناري

مليكة بدراوي
أحمد عبيد

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتنافساHتنافس
عليهاعليها

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتحصلاHتحصل
عليهاعليها

WترشحHأسماء اWترشحHأسماء ا
WنتخبHاWنتخبHا

الدائرةالدائرة

االنتخابيةاالنتخابية

رمزرمز

الواليةالوالية



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 45 8
26 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1428 هـ هـ

11 يوليو  سنة يوليو  سنة 2007  م م

اجلدول رقم اجلدول رقم  1  (تابع) (تابع)

القوائم الفائزةالقوائم الفائزة

تلمسان ( تابع )

تيارت

تيزي وزو

اجلزائر

13

14

15

16

9

14

32

اجلبهة الوطنية اجلزائرية
احلــــــــركـــــــــة الــــــــوطــــــــنـــــــــيــــــــة مـن أجل

الطبيعة والنمو
اHستقبل

حركة مجتمع السلم

حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني الد�قراطي

حزب التجديد اجلزائري

حركة الوفاق الوطني

الـــــــتـــــــجـــــــمـع مـن أجل الــــــــثـــــــقـــــــافـــــــة
والد�قراطية

حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني الد�قراطي

حزب جبهة التحرير الوطني

1

1

1

1

4

2

2

1

7

4

3

11

محمد بن حمو

Wحس عماري
محمد شيخ

عبدالله خنافو

عامر بن صفية
الطيب هواري

يحي دروش
عز الدين بوطالب

بن حليمة بوطويقة
حميد بخيري

مبارك مرزوق
عبد القادر شداد
خديجة بن احلاج

عمران أيت حمودة
محمود بودارين
بوسعد بودياف

حكيم صاحب
أرزقي عيدر

ليلى حاج أعراب
عاشور امعزاتن

محمد نذير حميميد
Wحس جاجوا

سعيد خلضاري
وردية آيت مرار

طيب مقدم
شعبان بلقاسم
محمد ستيات

زياري عبد العزيز
نورالدين بن نوار

سكينة مساعدي
صخرية جفال

صالح الدين بورزاق
فطيمة شلوش
محمد بورايو

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتنافساHتنافس
عليهاعليها

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتحصلاHتحصل
عليهاعليها

WترشحHأسماء اWترشحHأسماء ا
WنتخبHاWنتخبHا

الدائرةالدائرة

االنتخابيةاالنتخابية

رمزرمز

الواليةالوالية
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اجلدول رقم اجلدول رقم  1  (تابع) (تابع)

القوائم الفائزةالقوائم الفائزة

اجلزائر ( تابع )

اجللفة

16

1710

حزب جبهة التحرير الوطني

حزب العمال

التجمع الوطني الد�قراطي

الـــــــتـــــــجـــــــمـع مـن أجل الــــــــثـــــــقـــــــافـــــــة
والد�قراطية

حركة مجتمع السلم

حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني الد�قراطي

احلركة الوطنية لألمل
الشعب

حركة مجتمع السلم

10

4

4

3

5

2

1

1

1

إدريس فاضلي
صالح دجال

سيد أحمد تمامري
فريدة إليمي
لويزة حنون

محمد مزيانى
نادية بوبغلة اHولودة شويتم

مراد منصور
�ينة غول اHولودة عناني

عبد القادر دراجى
رابح بن داود

كر�ة بن نصيب
عبد الله بن يحي
محفوظ بداوى

عبد الكر  حرشاوي
الصديق شهاب
صالح جنوحات
مصطفى براف
سعيد سعدي

حميد لوناوسي
الطاهر بسباس

Wموحس بلعباس
خلضر رابحي

عبد احلليم عبد الوهاب
أحمد بوزواوي

عبد القادر بن شريف
اHداني برادعي
جلول جاب الله

مصطفى بن دراح
بن عطاء الله مصطفى

قويدر عمراوي
بايزيد بن العربي

أحمد بن بوزيد
بن األبيض محمد
محمد محمودي

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتنافساHتنافس
عليهاعليها

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتحصلاHتحصل
عليهاعليها

WترشحHأسماء اWترشحHأسماء ا
WنتخبHاWنتخبHا

الدائرةالدائرة

االنتخابيةاالنتخابية

رمزرمز

الواليةالوالية
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26 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1428 هـ هـ

11 يوليو  سنة يوليو  سنة 2007  م م

اجلدول رقم اجلدول رقم  1  (تابع) (تابع)

القوائم الفائزةالقوائم الفائزة

جيجل

سطيف

سعيدة

سكيكدة

18

19

20

21

7

16

4

10

حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني الد�قراطي
التعاون

العمل واألمل
حركة مجتمع السلم

حزب العمال

حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني الد�قراطي

حركة االنفتاح

اجلبهة الوطنية اجلزائرية

حركة مجتمع السلم

حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني الد�قراطي
اجلبهة الوطنية اجلزائرية

حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني الد�قراطي

حزب العمال

حركة مجتمع السلم

2

1

1

1

1

1

5

4

3

2

2

2

1

1

5

2

2

1

عبد الرشيد بوكرزازة
محفوظ أوHان

عبد اHالك زنير
محمد بن زغيوة
حفيظ بومحروق

الطاهر عبدي
رابح بن حومار

صالح قوجيل
عبد اHالك تاشريفت
عبد العزيز قرشوش

معاذ بوشارب
�ينة غربي اHولودة بوناب

يحيى قيدوم
التومي بوزيدي
السعيد شريخي
عبداجلبار جكطة

نعيمة جاري اHولودة فرحي
عبدالكر  صفصاف

إبراهيم زيتوني طراد
ساعد عروس
Wاليم بالمي
نعمان لعور

عبد القادر سماري

مرابط علي
رقيق بن ثابت
ميلــود شيخــي

معمر منقور

سعيد بوحجة
الطيب نواري

محمد بوالريش
فاروق مطالوي

محفوظ مبيروك
فاضل    وحيد
الطيب سايح
نورة خنيوي
صالح بكوش
وهاب قلعي

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتنافساHتنافس
عليهاعليها

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتحصلاHتحصل
عليهاعليها

WترشحHأسماء اWترشحHأسماء ا
WنتخبHاWنتخبHا

الدائرةالدائرة

االنتخابيةاالنتخابية

رمزرمز

الواليةالوالية
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اجلدول رقم اجلدول رقم  1  (تابع) (تابع)

WترشحHأسماء اWترشحHأسماء ا
WنتخبHاWنتخبHا القوائم الفائزةالقوائم الفائزة

سيدي بلعباس

عنابة

قاHة

قسنطينة

اHدية

22

23

24

25

26 

7

7

5

10

10

حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني الد�قراطي
اجلبهة الوطنية اجلزائرية

حركة مجتمع السلم
حزب العمال

حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني الد�قراطي
احلركة الوطنية من أجل الطبيعة

والنمو
جزائر العزة

حركة النهضة
حزب العمال

التجمع الوطني الد�قراطي
القائمة احلرة "األمل"

القائمة احلرة "الوفاء"
حركة مجتمع السلم

حزب جبهة التحرير الوطني

حزب جبهة التحرير الوطني

حركة مجتمع السلم

حزب العمال

التجمع الوطني الد�قراطي
حركة اإلصالح الوطني

حزب جبهة التحرير الوطني

3

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

2

2

1

1

5

امحمد لبيد
محمد سحولي
حلسن عراس

حلسن بن غالم
عبد القادر زياني

ميلود صا 
هوارية بوسماحة

بن علي مسعود
محمد سليني

محمد الطيب حمارنية

محمد صالح بوشارب
عيسى منادي
علي حفظ الله

كمال جعفر

حسان بونفلة
رابح بوخا¥
صالح عجابي

عبد الرزاق عاشوري
عمار اHدعو صالح كعواني

مسعود شيهوب
بـــــــــــــــــهــــــــــــــــلـــــــــــــــــول اHـــــــــــــــــولــــــــــــــــودة

حبيبة لعور
أحمد خنشول
أحمد خرشي

كمال قرقوري
Wحس عزيزي

بـــــــــــــــوحلــــــــــــــبــــــــــــــال اHــــــــــــــولــــــــــــــودة
فريدة يعقوبي

عبد احلميد بوعنيق
عبد الرحمان رفاع

يعيسي رشيد

وزاني اعمر
محمد كناي

عبد القادر شقو
فضيل سعد الدين

اســـــــــــــــكــــــــــــــنـــــــــــــــدر اHــــــــــــــولــــــــــــــودة
تركية زيتوني

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتنافساHتنافس
عليهاعليها

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتحصلاHتحصل
عليهاعليها

الدائرةالدائرة

االنتخابيةاالنتخابية

رمزرمز

الواليةالوالية
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26 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1428 هـ هـ

11 يوليو  سنة يوليو  سنة 2007  م م

اجلدول رقم اجلدول رقم  1  (تابع) (تابع)

القوائم الفائزةالقوائم الفائزة

اHدية ( تابع )

مستغا¦

اHسيلة

معسكر

26

27

28

29

8

10

9

حركة الشبيبة والد�قراطية

التجمع الوطني الد�قراطي
احلركة الوطنية لألمل
حركة مجتمع السلم

حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني الد�قراطي
التحالف  الوطني اجلمهوري

حركة الوفاق الوطني
حركة مجتمع السلم

حزب العمال

حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني الد�قراطي

حركة مجتمع السلم

اجلـبــهـة الــوطــنـيــة لألحـرار من أجل
الوئام

حركة اإلصالح الوطني
ميثاق الشرف

حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني الد�قراطي

حركة مجتمع السلم

احلركة الد�قراطية واالجتماعية
احلـركـة الوطـنـيـة من أجل الـطبـيـعة

والنمو

2

1

1

1

3

1

1

1

1

1

3

2

2

1

1

1

3

2

2

1

1

محفوظ غرابة
حميد دحماني
أحمد قطيش

خميسة قرقور
مرزوق شيبانة

عبد احلميد سي عفيف
نور الدين قبابي
بن موسى طيفور
محمد قاسم العيد

حاج بشيخ
عبدالقادر طيب

مصطفى بوظراف
زرفة بن يخلف

رشيد بن عيسى
Wعبد اليم بوداود

عيسى خيري
مــحــمــد الــقـــاســمي احلــســني

اHهدي
محمد ويس
صالح نور

عبد العالي حساني شريف

خير الدين بعلي
فياللي غويني

خير الدين غضبان 

عبد القادر بوكروشة
بن يحي بودالي

مصطفى بوصبيع
ميلود شرفي

قادة جليد
عبد القادر وشن

محمد جالد
بن عبد الله تاجوري

أحمد سي العربي

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتنافساHتنافس
عليهاعليها

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتحصلاHتحصل
عليهاعليها

WترشحHأسماء اWترشحHأسماء ا
WنتخبHاWنتخبHا

الدائرةالدائرة

االنتخابيةاالنتخابية

رمزرمز

الواليةالوالية
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11 يوليو  سنة يوليو  سنة 2007  م م

اجلدول رقم اجلدول رقم  1  (تابع) (تابع)

القوائم الفائزةالقوائم الفائزة

ورقلة

وهران

البيض

    إيليزي

برج
بوعريريج

30

31

32

33

34

6

15

4

4

7

حركة مجتمع السلم

األمل
اجلبهة الوطنية اجلزائرية

حزب جبهة التحرير الوطني
عهد  54

حزب جبهة التحرير الوطني

اجلبهة الوطنية اجلزائرية

التجمع الوطني الد�قراطي

حركة الشبيبة والد�قراطية

حركة مجتمع السلم

حزب العمال

حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني الد�قراطي
حركة مجتمع السلم

التجمع الوطني الد�قراطي
التجمع من أجل الثقافة والد�قراطية

احلركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو
حزب جبهة التحرير الوطني

الوحدة

حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني الد�قراطي
الفعالية

حركة مجتمع السلم

2

1

1

1

1

5

3

2

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

بوبكر محمد السعيد
نور الدين مناع

عماد جعفري
محمد الداوي
محمد ضيف

محمد مسعودي

عمار تو
ماحي خليل 

مصطفى عبيد
مخطارية رقيق 

عمر بوعلقة
فتح الله شعبني
محمد مخالدي

الطيب عبو
عبد القادر فلوحي

قادة بن عطية
فاطمة جاب الله

عبداحلميد عون الله
براهيم خوجة
Wأم علوش

محمد تهامي

عبد القادر مساهل
محمد عليوي

اجلياللي قنيبر
بلخير طاهري

بن سبقاق علي
الصديق مشار
يوسف بودة

ابراهيم طواهرية

حماوي عزالدين اHدعو قادة
عبد احلميد بن الشيخ

عبد الكر  عبادة
نور الدين جعفر

منجي جودي
العيد رحموني

عبد احلميد بن سالم

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتنافساHتنافس
عليهاعليها

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتحصلاHتحصل
عليهاعليها

WترشحHأسماء اWترشحHأسماء ا
WنتخبHاWنتخبHا

الدائرةالدائرة

االنتخابيةاالنتخابية

رمزرمز

الواليةالوالية
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اجلدول رقم اجلدول رقم  1  (تابع) (تابع)

القوائم الفائزةالقوائم الفائزة

بومرداس

الطارف

تندوف

تيسمسيلت

الوادي

خنشلة

35

36

37

38

39

40

8

4

4

4

6

4

حزب جبهة التحرير الوطني

حزب العمال

التجمع الوطني الد�قراطي
اجلبهة الوطنية اجلزائرية

حركة مجتمع السلم

حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني الد�قراطي
احلركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو

التجمع الوطني الد�قراطي
احلركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو

حركة مجتمع السلم
حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني الد�قراطي
التحالف الوطني اجلمهوري

حزب التجديد اجلزائري
حزب جبهة التحرير الوطني

حزب جبهة التحرير الوطني

حركة مجتمع السلم

التجمع الوطني الد�قراطي

التجمع الوطني الد�قراطي
اجلبهة الوطنية الد�قراطية
حزب جبهة التحرير الوطني

عهد 54

3

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

1

1

1

1

1

الهاشمي جيار
منور جعدي

سليمة عثماني
رمضان تعزيبت

دحماني اHولودة زHاطي جميلة
جمعة رقاس
الهادي درالي

عبد العزيز منصور

Wحس خلدون
رشيد أوزروت
بلقاسم بن سالم
محمد مرزوقي

WH محمد محمدي
محمد ساHي

محمد مولود سنوسي
حيمد عبد الله

قيجي محمد
عبد القادر لورجان

محمد العقاب
عبد القادر مشبك

الهادي خالدي
محمد البشير جديدي
محمد اخلامس تيجاني

األخضر رزاق بعره
محمود غربي

العروسي حمي

زراري شرقي
أحمد حسناوي
السعدي غدير

نور الدين رغيس

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتنافساHتنافس
عليهاعليها

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتحصلاHتحصل
عليهاعليها

WترشحHأسماء اWترشحHأسماء ا
WنتخبHاWنتخبHا

الدائرةالدائرة

االنتخابيةاالنتخابية

رمزرمز

الواليةالوالية



15اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 45
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اجلدول رقم اجلدول رقم  1  (تابع) (تابع)

القوائم الفائزةالقوائم الفائزة

سوق أهراس

تيبازة

ميلة

عW الدفلى

النعامة

عW تيموشنت

41

42

43

44

45

46

حزب جبهة التحرير الوطني

حركة النهضة
حركة مجتمع السلم

حزب جبهة التحرير الوطني

األمال
التجمع الوطني الد�قراطي

الـــــــــتــــــــجــــــــمـع مـن أجـل الــــــــثـــــــــقــــــــافــــــــة
والد�قراطية

حركة مجتمع السلم

التجمع الوطني الد�قراطي

حركة مجتمع السلم

حزب جبهة التحرير الوطني

اجلبهة الوطنية اجلزائرية

حزب جبهة التحرير الوطني

القائمة احلرة "الريف"

حركة مجتمع السلم
القائمة احلرة "العدالة"

التجمع الوطني الد�قراطي
حركة مجتمع السلم

حزب جبهة التحرير الوطني
لم الشمل

حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني الد�قراطي
حركة مجتمع السلم

3

1

1

2

1

1

1

1

3

2

2

1

4

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

رشيد حراوبية
علي لوحايدية

الطيب بومدين
عبد الرحمن بوشواطة
أحمد الصالح لطيفي

عبدالقادر بونكراف
محمد بوعبدالله

كمال العيد
بوعالم بوزيدي

محمد خندق
حشمان مولود

بوجمعة طورشي
فاروق اخلف

علي بوالصوف
الهاشمي جعبوب

حميد مرابط أعمر
بوجمعة هيشور

علي مهناوي
نوار بلعطار

بناي أحمد
حاج محمد فتاح
مراد بوصاحليح
بخوخة بوجنار

احلاج دحمان
براهيم سلمان

عبدالقادر بلقاسم قوادري
خلضر مكاوي

خلضر زحزوح
طيب شواكي

عبد السالم دربال
سليمان سعداوي

جمال ولد عباس
عبد اHالك مقران
محمد سي علي

مصطفى عيدوني

5

6

8

8

4

4

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتنافساHتنافس
عليهاعليها

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتحصلاHتحصل
عليهاعليها

WترشحHأسماء اWترشحHأسماء ا
WنتخبHاWنتخبHا

الدائرةالدائرة

االنتخابيةاالنتخابية

رمزرمز

الواليةالوالية
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4

9

2

2

1

1

1

1

األخوة
حركة النهضة

حركة مجتمع السلم
حزب التجديد اجلزائري

اجلبهة الوطنية اجلزائرية

حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني الد�قراطي

اجلــبـــهــة الـــوطــنـــيــة لألحـــرار من أجل
الوئام

حركة الوفاق الوطني
حركة مجتمع السلم

القائمة احلرة "احلرية"

الــتــجــمع الـــوطــني من أجل الــثــقــافــة
والد�قراطية

حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني الد�قراطي
حزب جبهة التحرير الوطني

حزب جبهة التحرير الوطني

حزب جبهة التحرير الوطني

حزب جبهة التحرير الوطني

أحرار

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

أحمد باباعمي
صالح أبوبكر

مصطفى بن بادة
أوالد قويدر مصطفى

بن عبد الله بن شاعة
سيد أحمد طاهر

محمد عبو
بلقاسم بلعباس

عـــــــــبـــــــــد بـن احلـــــــــاج جـــــــــلــــــــول
الرحمان

�ينة شريف
بن عبدالله حساني
عبد الرحمان برقية

لزرق بطاهر

رفيق حساني
عبد اجمليد عز الدين

زروال مصطفى
حبيب بن فاخت

مصطفى تايبي

فريد بن يخو

حسان جمام

محمد قحش

اجلدول رقم اجلدول رقم  1  (تابع) (تابع)

القوائم الفائزةالقوائم الفائزة
الدائرةالدائرة

االنتخابيةاالنتخابية

رمزرمز

الواليةالوالية

غرداية

غيليزان

اHنطقة 1 :
(باريس) 

اHنطقة 2 :
(مارسيليا) 

اHنطقة 3 :
 (Wبرل)

اHنطقة 4 :
(تونس) 

اHنطقة 5 :
(القاهرة) 

اHنطقة 6 :
(واشنطن) 

47

48

49

50

51

52

53

54

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتنافساHتنافس
عليهاعليها

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتحصلاHتحصل
عليهاعليها

WترشحHأسماء اWترشحHأسماء ا
WنتخبHاWنتخبHا
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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

التجمع الوطني الد�قراطي

األحرار

حركة مجتمع السلم

حزب العمال

اجلبهة الوطنية اجلزائرية

حركة النهضة

التجمع من أجل الثقافة و الد�قراطية

حركة االنفتاح

حركة اإلصالح الوطني

حركة  الشبيبة و الد�قراطية

عهد 54

التحالف الوطني اجلمهوري

حركة الوفاق الوطني

احلركة الوطنية من أجل الطبيعة و النمو

احلزب الوطني للتضامن و التنمية

اجلبهة الوطنية لألحرار من أجل الوئام

حزب التجديد اجلزائري

التجمع اجلزائري

احلركة الوطنية  لألمل

التجمع الوطني اجلمهوري

اجلبهة الوطنية الد�قراطية

احلزب اجلمهوري التقدمي

احلركة الد�قراطية واالجتماعية

حزب العمال االشتراكي

اجملموعاجملموع

22,95%

10,44%

9,85%

9,71%

5,09%

4,22%

3,39%

3,24%

2,63%

2,56%

2,29%

2,27%

2,20%

2,13%

2,01%

1,99%

1,96%

1,80%

1,75%

1,72%

1,48%

1,37%

1,39%

0,89%

0,69%

100,00%

1314494

597712

564169

556401

291395

241594

193908

185616

150423

146528

130992

129865

125862

121961

115075

114247

112263

103356

100391

98604

84497

78596

79452

50879

39547

5727827

النسبةالنسبةعدد األصوات احملصل عليهاعدد األصوات احملصل عليها
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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

الشعبي الوطنيالشعبي الوطني

عدد اHقاعدعدد اHقاعد
اHتحصلاHتحصل
عليهاعليها

نسبة  األصوات  اHعبر عنهانسبة  األصوات  اHعبر عنها
اHتحصل عليها باHقارنة معاHتحصل عليها باHقارنة مع
عدد األصوات اHعبر عنها علىعدد األصوات اHعبر عنها على

اHستوى الوطنياHستوى الوطني

عدد األصواتعدد األصوات
اHعتمدة حسباHعتمدة حسب
توزيع اHقاعدتوزيع اHقاعد

حزب جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني الد�قراطي

حركة مجتمع السلم

األحرار

حزب العمال

الــــــــــتـــــــــجـــــــــمـع مـن أجـل الـــــــــثــــــــــقـــــــــافـــــــــة
والد�قراطية

اجلبهة الوطنية اجلزائرية

احلــركـة الـوطــنـيـة مـن أجل الـطـبــيـعـة
والنمو

حركة  الشبيبة و الد�قراطية

حركة النهضة

التحالف الوطني اجلمهوري

حزب التجديد اجلزائري

حركة الوفاق الوطني

اجلــبـــهــة الــوطـــنــيــة لـألحــرار من أجل
الوئام

حركة اإلصالح الوطني

حركة االنفتاح

عهد 54

احلركة الوطنية  لألمل

التجمع الوطني اجلمهوري

اجلبهة الوطنية الد�قراطية

التجمع اجلزائري

احلركة الد�قراطية و االجتماعية

اجملموعاجملموع

34,96%

15,94%

13,11%

8,48%

6,68%

4,88%

3,86%

1,80%

1,29%

1,29%

1,03%

1,03%

1,03%

0,77%

0,77%

0,77%

0,51%

0,51%

0,51%

0,26%

0,26%

0,26%

100,00%

136

62

51

33

26

19

15

7

5

5

4

4

4

3

3

3

2

2

2

1

1

1

389

21,77%

9,03%

7,83%

5,00%

3,07%

1,53%

2,03%

0,93%

0,73%

0,75%

0,42%

0,50%

0,56%

0,35%

0,48%

0,48%

0,27%

0,31%

0,21%

0,14%

0,15%

0,18%

56,71%

1246989

517098

448306

286291

175706

87810

116022

53207

41650

43177

24281

28666

32110

19846

27463

27639

15227

17856

11977

8234

8483

10264

3248302
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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

28

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

مستغا¦

اHسيلة

الناخبونالناخبون
اHسجلوناHسجلون

األصوات اHعبر عنهااألصوات اHعبر عنهاالناخبون اHصوتونالناخبون اHصوتون

النسبةالنسبةالعددالعددالنسبةالنسبةالعددالعدد

143484

557575

180348

324442

520505

446353

338361

141685

577706

408790

68520

360276

566067

442065

579063

1670816

392370

303726

773949

194291

487452

377967

367364

311940

523028

448180

385174

458698

85166

198230

97020

121743

168632

79705

137568

68736

156392

116695

40661

202230

224108

216837

93616

313741

180324

82630

265134

81937

200557

196517

160265

170133

130874

181321

156851

203198

59,36%

35,55%

53,80%

37,52%

32,40%

17,86%

40,66%

48,51%

27,07%

28,55%

59,34%

56,13%

39,59%

49,05%

16,17%

18,78%

45,96%

27,21%

34,26%

42,17%

41,14%

51,99%

43,63%

54,54%

25,02%

40,46%

40,72%

44,30%

77939

161364

87625

107517

157553

74457

127988

56789

121636

99809

39488

187411

180534

184234

88056

265497

159320

70949

224735

68373

164149

151687

130730

147663

104835

152664

128895

186115

91,51%

81,40%

90,32%

88,31%

93,43%

93,42%

93,04%

82,62%

77,78%

85,53%

97,12%

92,67%

80,56%

84,96%

94,06%

84,62%

88,35%

85,86%

84,76%

83,45%

81,85%

77,19%

81,57%

86,79%

80,10%

84,20%

82,18%

91,59%
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اجلدول رقم اجلدول رقم 4  (تابع)  (تابع)

نتائج االقتراع حسب الدوائر االنتخابيةنتائج االقتراع حسب الدوائر االنتخابية

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

رمزرمز
الدائرة االنتخابيةالدائرة االنتخابيةالواليةالوالية

معسكر

ورقلة

وهران

البيض

إيليزي

برج بوعريريج

بومرداس

الطارف

تندوف

تيسمسيلت

الوادي

خنشلة

سوق أهراس

تيبازة

ميلة

عW الدفلى

النعامة

عW تيموشنت

غرداية

غليزان

اHنطقة 1 (باريس)

اHنطقة 2 (مرسيليا)

(Wبرل) نطقة 3Hا

اHنطقة 4 (تونس)

اHنطقة 5 (القاهرة)

اHنطقة 6 (واشنطن)

اجملموعاجملموع

الناخبونالناخبون
اHسجلوناHسجلون

األصوات اHعبر عنهااألصوات اHعبر عنهاالناخبون اHصوتونالناخبون اHصوتون
النسبةالنسبةالعددالعددالنسبةالنسبةالعددالعدد

430666

205678

869105

135545

19766

331399

384633

242158

21987

145243

240487

184390

262706

358259

412829

400309

99430

236496

173886

338780

472759

295910

83431

33220

14483

17334

18761084

182565

82984

277909

78309

10820

135693

92712

133985

14612

64853

93185

89980

155998

138987

156423

149033

48313

116464

73701

119240

59521

48908

13433

14777

6337

3328

6692891

42,39%

40,35%

31,98%

57,77%

54,74%

40,95%

24,10%

55,33%

66,46%

44,65%

38,75%

48,80%

59,38%

38,80%

37,89%

37,23%

48,59%

49,25%

42,38%

35,20%

12,59%

16,53%

16,10%

44,48%

43,75%

19,20%

35,67%

152482

75090

216771

69498

10528

120361

75481

116119

13791

55106

87544

86297

136223

105113

133920

123524

42308

93987

68135

101833

55553

45399

12038

13926

5761

3027

5727827

83,52%

90,49%

78,00%

88,75%

97,30%

88,70%

81,41%

86,67%

94,38%

84,97%

93,95%

95,91%

87,32%

75,63%

85,61%

82,88%

87,57%

80,70%

92,45%

85,40%

93,33%

92,83%

89,62%

94,24%

90,91%

90,96%

85,58%
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في الشكل :في الشكل :
- اعـــتـــبــــارا أن الـــطـــعن جـــاء مـــســـتـــوفـــيـــا لـــلـــشـــروط

القانونية.
 في اHوضوع : في اHوضوع :

- اعـتـبــارا أن الـطـاعن يـثـيــر في عـريـضـته سـتـة (6)
أوجه للطعن : 

عن الوجه األول :عن الوجه األول :
- اعــتـبــارا أن الـطــاعن يــثـيــر في هــذا الـوجه واقــعـة
جتاوز عدد األظرفـة التي وجدت بداخل صناديق االقتراع
بـاHـقـارنـة مع عـدد الـنـاخـبـW اHـصـوتـW �ـركز الـتـصـويت

rحليمة السعدية بالبلدية مقر والية سوق أهراس
- واعـــتــبــارا أن اجملــلـس الــدســتــوري عــايـن تــســجــيل
احـــتـــجـــاجـــات فـي بـــعض مـــحـــاضـــر فـــرز األصـــوات �ـــركـــز
الـتـصـويت حـليـمـة الـسـعـديـة ببـلـديـة سـوق أهـراسr والية
ســـــوق أهـــــراسr وكـــــذا في مـــــحـــــضـــــر اإلحـــــصـــــاء الـــــبـــــلــــدي
لألصـوات و مـحـضـر تـركـيــز الـنـتـائج لـذات الـواليـةr مـفـاد
هــــــذه االحـــــتــــــجـــــاجــــــات حــــــدوث جتـــــاوزات قــــــام بـــــهــــــا أحـــــد

rWترشحHا
- واعـتـبــارا Hـتــطـلـبــات الـتـحــقـيق ¥ إحــضـار أصـول
Wــــمــــضـــاة مـن طـــرف الــــنــــاخــــبـــHالــــقــــوائم االنــــتــــخــــابـــيــــة ا
اHـصـوتــW وصـنـاديق اقـتـراع مــكـاتب الـتـصــويت الـتـابـعـة
Hـــركــز الــتـــصــويت اHـــشــار إلــيه أعـالهr حــيث ثـــبت غــيــاب
الـقـائـمـة االنــتـخـابـيـة �ـكــتب الـتـصـويت رقم 13 وتـمـزيق
الــصـفــحـتــW األخـيــرتـW مـن الـقــائـمــة االنـتــخـابــيـة Hــكـتب
الـتصـويت رقم 12 وكـذا عـدم تـطـابق الـنـتـائج اHـدونـة في
محضـر فرز األصوات اخلـاص باHكتب رقم 11 مـقارنة مع

rما تضمنه صندوق االقتراع من أوراق تصويت
- واعــــتـــبـــارا أنه فـي غـــيـــاب الـــقـــوائـم االنـــتـــخـــابـــيـــة
اHمضاة من طرف الناخبW اHصوتrW الواجب االحتفاظ
بهـا واحملافظـة على سالمتـهاr ال �كن لـلمجـلس الدستوري
الـتـحـقق من عدد الـنـاخـبW اHـصـوتW مـن جهـةr ومن جـهة
أخــرى فــإن عــدم تــطــابق عــدد األظــرفــة مع عــدد تــوقــيــعـات
الـنـاخـبـW اHـصـوتـW في مـكـاتب الـتـصـويت اHـشـار إلـيـها
أعـالهr يــخل بـــصــحـــة عــمـــلــيـــات الــتـــصــويـت اســتـــنــادا إلى
اHـادتـW 51 (الـــفـــقــرة األولى) و56 (الـــفـــقــرة 3) من قـــانــون
االنـــتـــخـــابــاتr �ـــا يـــســـتـــوجـب الــقـــول بـــأن الـــوجـه اHـــثــار

rمؤسس
rودون حاجة إلى مناقشة باقي األوجه rوبالنتيجة

يقريقرّر ر ما يأتي :ما يأتي :

في الشكل :في الشكل :
قبول الطعن.

قـرار قـرار رقم رقم 05 / ق. م د /  / ق. م د / 07 مـؤر مـؤرّخ في خ في 12  جــمــادى األولى  جــمــادى األولى
عام عام 1428 اHوافق  اHوافق 29 مايو  سنة  مايو  سنة 2007.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rّإنّ اجمللس الدّستوري

- بنـاء عـلى الدسـتورr السـيمـا اHادة 163 (الـفقرة 2)
rمنه

- و�قـتضى األمر رقم 97 - 07 اHؤرخ في 27 شوال
عام 1417 اHوافق 6 مـارس سنة 1997 واHتـضمن الـقانون
rـتــممHــعــدل واHا rــتــعــلق بــنــظـام االنــتــخــابــاتHالــعــضــوي ا
السـيــمــا اHـــواد 51 (الــفــقـرة األولى) و56 (الــفـقـرة 2) و118

  rمنه

- و�ــــقــــتـــــضى الــــنـــــظــــام اHــــؤرخ في 25 ربــــيع األول
عام 1421 اHوافق 28 يونـيو سـنة 2000 احملدد لـقواعـد عمل
اجملــلس الـــدســـتــوريr الســـيــمـــا اHــواد 13 و34 و38 و39 و40

rو41 و42 منه

- وبــمــقـــتضى إعـــالن اجملـــلس الدستـــوري رقـــم
03/ إ. م د/ 07 اHـــــــــؤرخ في 4 جـــــــــمــــــــادى األولى عــــــــام 1428

اHــوافق 21 مــايــو ســنــة 2007 واHــتــضــمن نــتــائج انــتــخـاب
rأعضاء اجمللس الشعبي الوطني

- وبــعــد االطالع عــلـى عــريــضــة الــطــعن اHــودعــة لــدى
كـتــابــة ضـبط اجملــلس الــدسـتــوري بــتـــاريخ 23 مـايــو سـنـة
2007 حتت رقم 395 /07 من طــرف اHـتـرشح خلــضـر مـاضي

مــتــصــدر قـــائــمــة الـــتــجــمع الـــوطــني الــد�ـــقــراطي والــتي
يـعــتـرض �ــوجـبــهـا عــلى صـحــة انـتــخـاب رشــيـد حــراوبـيـة
وعـلي لـوحـايـديـة والـطـيب بـومـدين عن قـائـمـة مـتـرشـحي
حــــزب جـــــبـــــهــــة الـــــتـــــحـــــريــــر الـــــوطـــــني فـي االنــــتـــــخـــــابــــات
الـتشـريعـية الـتي جرت يوم 17 مايـو سنة 2007 بـالدائرة

rاالنتخابية سوق أهراس
rوبعد االطالع على ملف الطعن -

- وبــعــد إشــعــار الـــنــواب اHــعــتــرض عــلى انــتــخــابــهم
بــــالــــطــــعـن طــــبــــقــــا  لــــلــــمــــادة 118 (الــــفــــقــــرة 2) مـن قــــانـــون

rاالنتخابات
- وبعد االطالع على اHالحـظات الكتابـية اHقدمة من

rعترض على انتخابهمHالنواب ا
rوبعد التحقيق -

rقررHوبعد االستماع إلى العضو ا -

rداولةHوبعد ا -
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و قد أحرزت كل قائمة على عدد األصوات : و قد أحرزت كل قائمة على عدد األصوات : 

- حزب جبهة التحرير الوطني : 54475

- حركة مجتمع السلم : 17535

- حركة النهضة : 9209

- حركة الوفاق الوطني : 8957

- عهد  54 : 2258

-  احلركة الوطنية للطبيعة و النمو : 7623

- حزب العمال : 5511

- احلـــــــــــزب الـــــــــوطــــــــــنـي مـن أجـــل الــــــــتـــــــضــــــــــــامن
والتنمية : 1438

- اجلبهة الوطنية اجلزائرية : 4774

- حركة اإلصالح الوطني : 2122

- حركة الشبيبة والد�قراطية : 1317

- التجمع الوطني الد�قراطي : 7533

- حركة االنفتاح : 7398

- احلركة الد�قراطية واالجتماعية : 1892

- التجمع من أجل الثقافة و الد�قراطية : 2061

- احلزب اجلمهوري التقدمي : 1124
           (الباقي بدون تغيير)

: تـــعــديل الـــنــتـــائج الــواردة فـي إعالن اجملــلس ثــانــيــا ثــانــيــا 
الـدستوري رقم 03/ إ. م د/ 07 اHؤرخ في 4 جمادى األولى
عـام 1428 اHـوافق 21 مـايــو ســنـة 2007 واHــتـضــمـن نـتــائج

انتخاب أعضاء اجمللس الشعبي الوطنيr كما يأتي :

- األصوات اHعبر عنها : 5.726.831
- األصوات اHلغاة : 966.060

األصوات التي حتصلت عليها القوائم الفائزة :األصوات التي حتصلت عليها القوائم الفائزة :

1 .  قوائم حزب جبهة التحرير الوطني :  .  قوائم حزب جبهة التحرير الوطني : 
- عدد األصوات اHتحصل عليها : 1.313.977

2 . قوائم التجمع الوطني الد�قراطي :  . قوائم التجمع الوطني الد�قراطي : 
- عدد األصوات اHتحصل عليها : 597.686

3 . قوائم حركة مجتمع السلم : . قوائم حركة مجتمع السلم :
- عدد األصوات اHتحصل عليها :244  .556

في اHوضوع :في اHوضوع :

أوال أوال : إلـغاء نـتائج االقـتـراع الذي جـرى يوم 17 مـايو
ســنــة 2007  �ــكـــاتب الــتــصــويت رقم 11 و12 و13  �ــركــز
الـتـصــويت حـلــيـمـة الــسـعــديـة بـالــبـلــديـة مـقــر واليـة سـوق
أهـراس وإعادة صيـاغة محضـر اإلحصاء الـبلدي لألصوات
ببـلديـة سـوق أهراس وكـذا محـضر تـركـيز الـنتـائج لذات

الواليةr كاآلتي :

أ - محـضر اإلحـصاء البـلدي لـألصوات لـبلـدية سوقأ - محـضر اإلحـصاء البـلدي لـألصوات لـبلـدية سوق
أهراس :أهراس :

- عدد األوراق اHلغاة : 13229
- عدد األصوات اHعبر عنها : 52516

و قد أحرزت كل قائمة على عدد األصوات : و قد أحرزت كل قائمة على عدد األصوات : 

- حزب جبهة التحرير الوطني : 25362

- حركة مجتمع السلم : 4270

- حركة النهضة : 4139

- حركة الوفاق الوطني : 4023

- عهد 54 : 1160

- احلركة الوطنية للطبيعة و النمو : 1620

- حزب العمال : 3028

- احلزب الوطني من أجل التضامن والتنمية: 908

- اجلبهة الوطنية اجلزائرية : 1446

- حركة اإلصالح الوطني : 1171

- حركة الشبيبة والد�قراطية : 699

- التجمع الوطني الد�قراطي : 2080

- حركة االنفتاح : 380

- احلركة الد�قراطية واالجتماعية : 401

- التجمع من أجل الثقافة و الد�قراطية : 1271

- احلزب اجلمهوري التقدمي : 558

             (الباقي بدون تغيير)

ب - محـضر تركيز النتائج لوالية سوق ب - محـضر تركيز النتائج لوالية سوق أهراس :أهراس :

- عدد األوراق اHلغاة :  20771

- عدد األصوات اHعبر عنها : 135227
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بهـذا تـداول اجمللـس الدسـتـوري في جلـسـته اHنـعـقدة
بـتاريخ 12 جـمادى األولى عام 1428 اHوافق 29 مايـو سنة

.2007

رئيس رئيس اجمللس الداجمللس الدّستوريستوري
بـوعالم بسايحبـوعالم بسايح

أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :
rموسى لعرابة -
rمحمد حبشي -
rنذير زريبي -

rدين بن جبارة -
rمحمد فادن -

rالطيب فراحي -
rولودة بن زوةHا rفريدة لعروسي -

- خالد دهينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار قـرار رقم رقم 06 / ق. م د /  / ق. م د / 07 مـؤر مـؤرّخ في خ في 12  جــمــادى األولى  جــمــادى األولى
عام عام 1428 اHوافق  اHوافق 29  مايو سنة   مايو سنة 2007.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rّإنّ اجمللس الدّستوري

- بنــاء عـلى الدستورr السيما اHادة 163 (الفقرة 2)
rمنه

- و�ــــــقـــــــتــــــــضى األمـــــــر رقم 97 - 07  اHــــــؤرخ في27
شــوال عــام 1417 اHــوافق 6 مــارس ســنـة 1997 واHــتــضـمن
الــقــانــون الــعـضــوي اHــتــعـلـق بـنــظــام االنــتـخــابــاتr اHــعـدل

rتممHوا

- و�ــــقــــتـــــضى الــــنـــــظــــام اHــــؤرخ في 25 ربــــيع األول
عام 1421 اHوافق 28 يونـيو سـنة 2000 احملدد لـقواعـد عمل

rاجمللس الدستوري

- و�ــقــتــــضى إعــــالن اجملــــلــس الـدســــتـوري رقـــم
03/ إ. م د/ 07 اHـــــــــؤرخ في 4 جــــــــــمـــــــــادى األولـى عـــــــــام1428

اHــوافق 21 مــايــو ســنــة 2007 واHــتــضــمن نــتــائج انــتــخـاب
rأعضاء اجمللس الشعبي الوطني

- وبــعــد االطالع عــلـى عــريــضــة الــطــعن اHــودعــة لــدى
كـتــابــة ضـبط اجملــلس الــدسـتــوري بــتـــاريخ 23 مـايــو سـنـة
2007 حتت رقم 396 /07 من طــرف اHـتـرشح خلــضـر مـاضي

مــتــصــدر قـــائــمــة الـــتــجــمع الـــوطــني الــد�ـــقــراطي والــتي

4 . قوائم حزب العمال :  . قوائم حزب العمال : 
- عدد األصوات اHتحصل عليها : 291.358

5 . قوائم التجمع من أجل الثقافة والد�قراطية :  . قوائم التجمع من أجل الثقافة والد�قراطية : 
- عدد األصوات اHتحصل عليها :185.603

6 . قوائم اجلبهة الوطنية اجلزائرية :  . قوائم اجلبهة الوطنية اجلزائرية : 
- عدد األصوات اHتحصل عليها : 241.570

7 . ق . قــــــوائم احلوائم احلــــــــركركــــــة الة الــــــــوطوطــــــنــــــيــــــــة من أجة من أجـل الل الــــــطــــــبــــــــيــــــعــــــة
والنمو :والنمو :

- عدد األصوات اHتحصل عليها : 114.260

8 . قوائم حركة النهضة :  . قوائم حركة النهضة : 
- عدد األصوات اHتحصل عليها : 193.849

9 . قوائم حركة الشبيبة والد�قراطية :  . قوائم حركة الشبيبة والد�قراطية : 
- عدد األصوات اHتحصل عليها :  130.984

10 . قوائم حركة الوفاق الوطني : . قوائم حركة الوفاق الوطني :

- عدد األصوات اHتحصل عليها : 121.905

11 . قوائم حركة االنفتاح : . قوائم حركة االنفتاح :

- عدد األصوات اHتحصل عليها : 150.415

12 . قوائم حركة اإلصالح الوطني :  . قوائم حركة اإلصالح الوطني : 

- عدد األصوات اHتحصل عليها : 146.494

13 . قوائم عهد  . قوائم عهد 54 :

- عدد األصوات اHتحصل عليها : 129.851

14 . احلركة الد�قراطية واالجتماعية : . احلركة الد�قراطية واالجتماعية :

- عدد األصوات اHتحصل عليها : 50.872
       (الباقي بدون تغيير)

ثــالـثـا ثــالـثـا : الـقــول بـأن إلـغــاء األصـوات اHـعــبـر عــنـهـا في
مــكـــاتب الــتــصــويت رقم 11 و12 و13  �ـــركــز  الــتــصــويت
حلـيمـة الـســعــديـة بــالبــلـديــة مـقــر واليــة سـوق أهراس
ال يــؤثــر عــلى تــوزيع اHــقــاعــد حــسـب الــنــتــائج الــتي أعــلن

عنها اجمللس الدستوري يوم 21 مايو سنة 2007.
رابعا رابعا : يبلغ هـذا القرار إلى رئيس اجمللس الشعبي
الــــوطـــني ووزيــــر الـــدولـــة وزيـــر الــــداخـــلـــيــــة واجلـــمـــاعـــات

احملليةr وإلى الطاعن والنواب اHعترض على انتخابهم.

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

أوال أوال : قـبول الـطـعن شـكال والتـصـريح بسـبق الـفصل
في مــوضــــوعه �ـــــوجب قــــرار اجملــــلس الــدســتــوري رقم
05 / ق. م د / 07 اHــؤرّخ في 12 جـــمـــادى األولى عــام 1428

اHوافق 29  مايو سنة 2007.

ثـانيا ثـانيا : يبلغ هـذا القرار إلى رئيس اجملـلس الشعبي
الــوطـــنيr و وزيـــر الـــدولــة وزيـــر الـــداخــلـــيـــة واجلــمـــاعــات

احملليةr والطاعن.

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

بهـذا تـداول اجمللـس الدسـتـوري في جلـسـته اHنـعـقدة
بتاريخ  12 جمادى األولى عام 1428 اHوافق 29 مايو سنة

 .2007

رئيس رئيس اجمللس الداجمللس الدّستوريستوري
بـوعالم بسايحبـوعالم بسايح

أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :
rموسى لعرابة -
rمحمد حبشي -
rنذير زريبي -

rدين بن جبارة -
rمحمد فادن -

rالطيب فراحي -
rولودة بن زوةHا rفريدة لعروسي -

- خالد دهينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار رقمقـرار رقم 07  / ق. م د /  / ق. م د / 07 مـؤرخ في  مـؤرخ في  12 جـمـادى األولى جـمـادى األولى
عام عام  1428 اHوافق  اHوافق  29 مايو سنة  مايو سنة  2007.

ــــــــــــــــــــــــــــ
rإن اجمللس الدستوري

- بـناء عـلى الدستـورr السيـما اHـادة 163 (الـفقرة 2)
rمنه

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 97-07 اHــؤرخ في 27 شـوال
عام 1417 اHوافق  6 مارس سنة 1997 واHتـضمن القانون

rتممHعدل و اHا rتعلق بنظام االنتخاباتHالعضوي ا
- و�ــــقــــتـــــضى الــــنـــــظــــام اHــــؤرخ في 25 ربــــيع األول
عام 1421 اHوافق 28 يونـيو سـنة 2000 احملدد لـقواعـد عمل

rاجمللس الدستوري

يــعــتــرض �ــوجــبــهــا  عــلى صــحــة انــتــخــاب أحــمــد الــصــالح
لـطـيـفي مـتـصـدر قـائـمـة مـتـرشـحي حـركـة مـجـتـمع الـسـلم
في االنتخابات التشريعية التي جرت يوم 17 مايو سنة

r2007 بالدائرة االنتخابية سوق أهراس

- وبــعــد االطالع عــلى قــرار اجملــلس الــدســتــوري رقم
05 / ق .م د / 07 اHــؤرّخ في 12 جـــمـــادى األولى عــام 1428

اHوافق 29  مايو سنة 2007.

rوبعد االطالع على ملف الطعن -

rوبعد التحقيق -

rقررHوبعد االستماع إلى العضو ا -

rداولةHوبعد ا -

في في الشكل :الشكل :

- اعـــتـــبــــارا أن الـــطـــعن جـــاء مـــســـتـــوفـــيـــا لـــلـــشـــروط
القانونية.

 في اHوضوع : في اHوضوع :

- اعـتبـارا أن الطـاعن يـثيـر في عـريضـته سبـعة (7)
أوجه لـلـطــعنr مـلـتـمــسـا من خاللــهـا إلـغـاء نــتـائج االقـتـراع
الـذي جـرى �ــركـز الـتـصـويت حـلـيـمــة الـسـعـديـة بـالـبـلـديـة
مــقـــر واليــة ســوق أهــراس بــســبب وقــوع جتــاوزات مــنــهــا

rنوه عنها في الوجه األولHتلك ا

- واعــتـبــارا أن الـوقــائع الــتي يـثــيـرهــا الــطـاعن في
عــريــضــته كــانت مــوضــوع طـعـن أودع من طــرف الـطــــاعن
نـــفـسـه لـدى كــتــابــة ضـبـط اجملـلس الــدســتــوري بــتـاريخ 23
مـــايـــو ســـنـــة 2007 ســــجل حتت رقم 395 وأصـــدر بـــشـــأنـــهـــا
اجملــــــلس الــــــدســــــتــــــوري قـــــرارا حتـت رقم 05 / ق. م د / 07
مـؤرخـا في 12 جــمـادى األولى عـام 1428 اHـوافق 29  مـايـو
سـنة r2007 يقـضي بإلـغاء نـتـائج االقتـراع الذي جـرى يوم
17 مـايــو سـنـة 2007  �ـكـاتب الــتـصـويت رقم 11 و12 و13

�ــركـز الـتـصـويت حــلـيـمـة الـســعـديـة بـالـبــلـديـة مـقـر واليـة
ســوق أهــراس وبــالــنـتــيــجــة قــد ¥ إعــادة صـيــاغــة مــحــضـر
اإلحــصــاء الـبــلــدي لألصــوات بـبــلــديـة ســوق أهــراس و كـذا
مـحـضـر تـركــيـز الـنـتـائـج لـذات الـواليـةr وتـعــديل الـنـتـائج
الـواردة في إعالن اجملـلس الـدسـتـوري رقم 03 / إ. م د / 07
اHــــؤرّخ في 4 جـــمـــادى األولى عـــام 1428 اHــــوافق 21 مـــايـــو
ســـنــة  2007 واHــتـــضــمن نـــتــائج انـــتــخـــاب أعــضـــاء اجملــلس

rالشعبي الوطني

rثارةHناقشة األوجه اH ودون حاجة rوبالنتيجة
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قرارا حتت رقم 05  / ق. م د / 07   مؤرخا في 12 جمادى
يـــتـــضـــمن األولـى عـــام 1428 اHــــوافق 29 مـــايـــو ســـنـــة 2007 
إلــغـاء نـتـائج االقــتـراع الـذي جـرى يـوم 17 مـايـو سـنـة2007
�ــكـــاتب الـــتــصـــويت رقم 11 و12 و13 �ــركـــز الـــتــصـــويت
حـليمة السـعدية بالبـلدية مقر واليـة سوق أهراس و تبعا
لــذلك إعــادة صــيــاغـة مــحــضــر اإلحـصــاء الــبــلــدي لألصـوات
ببـلدية سـوق أهراس و كذا مـحضر تـركيز النـتائج لذات
الـواليــةr وتـعـديـل الـنــتــــائج الــــواردة في إعـــالن اجملـــلس
الــــدســــتــــوري رقم 03 / إ. م د /  07 اHــــؤرخ في 4 جــــمــــادى
األولى عـام 1428 اHـوافق  21 مـايـو سـنـة 2007  واHـتـضمن

نتائج انتخاب أعضاء اجمللس الشعبي الوطني.
Wودون حــاجــة إلـى مــنــاقــشــة الــوجــهــ rوبـــالــنــتــيــجــة

rثارينHا

يقــريقــرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

أوال :أوال : قـبول الـطـعن شـكال والتـصـريح بسـبق الـفصل
في مــوضــــوعــه �ــــوجب قــــرار اجملـــلس الــدســتــوري رقم
05 / ق. م د / 07 اHــــؤرّخ في 12 جــــمــــادى األولى عـــام1428

اHوافق  29 مايو سنة 2007.

ثـانيا : ثـانيا : يبلغ هـذا القرار إلى رئيس اجملـلس الشعبي
الــوطـــنيr و وزيــر الــدولـــةr وزيــر الــداخـــلــيــة واجلـــمــاعــات

احملليةr والطاعن والنواب اHعترض على انتخابهم.

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

بهـذا تـداول اجمللـس الدسـتـوري في جلـسـته اHنـعـقدة
بـتاريخ 12 جـمادى األولى عام 1428 اHوافق 29 مايـو سنة

.2007

رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري
بوعالم بوعالم بسايحبسايح

أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :
rموسى لعرابة -
rمحمد حبشي -
rنذير زريبي -

rدين بن جبارة -
rمحمد فادن -

rالطيب فراحي -
rولودة بن زوةHفريدة لعروسي ا -

-  خالد دهينة.

- و�ـــــقــــــتــــضـى إعـــالن اجملـــــــلس الــــدســـــتــــــوري رقم
03/ إ.م د/ 07 اHــــــــؤرخ في 4  جـــــــمــــــــادى األولـى عـــــــام 1428

اHــوافق 21 مــايــو ســنــة 2007 واHــتــضــمن نــتــائج انــتــخـاب
rأعضاء اجمللس الشعبي الوطني

- و بــعـد االطـالع عـلـى عـريــضــة الـطــعن اHــودعــة لـدى
كـــــتــــابــــة ضــــبـط اجملــــلس الــــدســـــتــــوري بــــتــــــاريخ 23 مــــايــــو
سـنـة 2007 حتت رقم r07 / 428 من طـرف اHـتــرشح خـمـار
مــحـــمـــد اHــفـــوض من طـــرف األمـــW الــعـــام حلـــركــة الـــوفــاق
الـوطــني والـتي تـطــعن �ـوجـبــهـا  حـركـة الــوفـاق الـوطـني
في صـــــحــــة عـــــمــــلـــــيــــات الـــــتــــصـــــويت الـــــتي جـــــرت يــــوم17

rمايو 2007 بالدائرة االنتخابية سوق أهراس

- و بـعــد االطالع عــلى قـرار اجملــلس الـدســتـوري رقم
05 / ق.م.د / 07 اHــــؤرخ في 12 جــــمــــادى األولى عـــام 1428

r2007 وافق  29 مايو سنةHا

rو بعد االطالع على ملف الطعن - 

- وبــعــد إشــعــار الـــنــواب اHــعــتــرض عــلى انــتــخــابــهم
بـالــطـعن طــبـقـا لــلـمـادة  118 (الـفــقـرة الـثــانـيــة) من قـانـون

rاالنتخابات

- و بـعــد االطالع عــلى اHالحـظــات الـكــتـابــيـة اHــقـدمـة
rعترض على انتخابهمHمن النواب ا

rوبعد التحقيق -

rقررHو بعد االستماع إلى العضو ا -

rداولةHو بعد ا -

في الشكل :في الشكل :

- اعـــتـــبــــارا أن الـــطـــعن جـــاء مـــســـتـــوفـــيـــا لـــلـــشـــروط
القانونية.

في اHوضوع :في اHوضوع :

Wاعــتـبــارا أن الــطــاعن يــثـيــر في عــريــضــته وجــهـ -
لـلـطـعن مـلـتـمـسـا من خـاللـهـمـا إلغـاء نـتـائـج االقـتـراع الذي
جـرى �ــركـز الـتـصــويت حـلـيـمــة الـسـعـديــة بـالـبـلــديـة مـقـر
واليـــة ســوق أهــراس بــســـبب وقــوع جتــاوزات مـن بــيــنــهــا

.Wتلك التي يثيرها الطاعن في هذين الوجه

- و اعـتــبـارا أن الـوقـائع الــتي يـثـيــرهـا الـطـاعن في
هــــذيـن الـــوجــــهــــW كـــانـت مــــوضـــوع طــــعن أودعـه اHـــتــــرشح
مـتصـدر قـائمـة الـتجـمع الـوطـني الد�ـقـراطي لدى كـتـابة
ضـــبط اجملــــلس الـــدســـتــــوري بـــتـــاريخ 23 مـــايـــو ســـنـــة2007
ســــجل حتت رقم r395 أصـــدر بــشـــأنـه اجملـــلس الـــدســـتــوري
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- واعتبـارا أنه �قتضى أحـكام اHادتW 119 (الـفقرة
األولى)  و121 مـن األمـــر اHــــتـــضــــمن الــــقـــانــــون الـــعــــضـــوي
اHــتــعــلق بــنـــظــام االنــتــخــابــات اHــذكـــور أعالهr يــســتــخــلف
rالـنائب بعد شغـور مقعده بسـبب قبوله وظيفـة حكومية
بـاHـترشح اHـرتب مـبـاشرة بـعـد اHتـرشح األخـير اHـنـتخب
في كـل قـــائـــمـــة انـــتـــخـــابـــيـــة الـــذي يـــعــــوضه خالل الـــفـــتـــرة
الــنــيــابــيــة اHــتـبــقــيــةr مــا لم يــحــصل الــشــغــور في الــســنـة

rاألخيرة من الفترة التشريعية اجلارية
- واعـــــتـــــبـــــارا أنّه بـــــعـــــد االطالع عـــــلـى إعالن اجملـــــلس
الـدسـتوري و اHـرسـوم الـرئـاسي اHـتضـمن تـعـيـW أعـضاء
WـتـرشـحـHو كـذا قـوائم ا rـشـار  إلـيـهــمـا  أعالهHاحلـكـومـة ا
لالنــــتـــخـــابــــات الـــتــــشـــريـــعــــيـــة الـــتـي جـــرت يـــوم 17 مـــايـــو
ســـنــة 2007 بـــالــدوائـــــر االنــتـــخـــابــيـــة اHـــعــنـــيــــة بـــعـــمــلـــيــة

rاالستخالف وفق تسميتها وترتيبها

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يــــســـتــــخـــلـف الـــنــــواب الـــذيـن قـــبــــلـــوا
وظائف حـكومية بـاHترشـحW اHرتبـW مباشـرة بعد آخر

مترشح منتخب في كل قائمة كما يأتي :
- أبــوبـــكــر بن بـــوزيــد عن حـــزب الــتـــجــمع الـــوطــني
الـد�ـقـراطي بـالـدائـرة االنـتـخـابـيـة أم الـبـواقي بـاHـتـرشح

rبركاني بوزيد
- مـحمـود خذري عـن حزب جـبهـة التـحـرير الـوطني

rترشح فياللي رشيدHفي الدائرة االنتخابية باتنة با
- السعيد بـركات عن حزب جبهة الـتحرير الوطني
rترشح شنيني رشيدHفي الدائرة االنتخابية بسكرة با
-  الـطـــيب لـوح عن حـزب جبـهـة التـحـرير الـوطني
بـــالـــدائـــرة االنــــتـــــخـــابـــيــــة تـــلـــــمــــســـان بـــاHــــتــــرشح كـــريب

rرمضان
- عبد الـرشيـد بوكـرزازة عن حزب جـبهـة التـحرير
الوطـني بالدائـرة االنتخـابية جيـجل باHتـرشح بن عياش

rموسى
- رشــــيـــد بـن عـــيــــسى عن حــــزب جـــبــــهـــة الــــتـــحــــريـــر
الـوطــني بـالـدائـرة االنــتـخـابـيــة اHـسـيـلـة بــاHـتـرشح طـامي

rعبد الرحمان
- عـــمـــار تـــو عـن حـــزب جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر الـــوطـــني
بــالــدائـرة االنــتــخـابــيــة وهــران بــاHــتـرشح بـن حـدو جــمـال

rؤمنHعبد ا
- عـــبــد الــقــادر مـــســاهل عن حـــزب جــبــهــة الـــتــحــريــر
الـوطـني بالـدائـرة االنتـخـابيـة الـبيض بـاHـترشح مـعروف

rأحمد

قــــــــــــــــرار رقمرار رقم 08  / ق. م د /  / ق. م د / 07 م مــــــــــــــؤرخ فؤرخ فـي أوي أوّل  جل  جــــــــــــــمــــــــــــــادىادى
r2007 ـوافق وافق 16 ي يــــونونــــيــــو سو ســــنـةHا Hالالــــثــــانانــــيــــة عة عـام ام  1428 ا
يــــــــتــــــعــــــــلّق بق بــــــاساســــــــتــــــخـالف نالف نــــــواب في اجملواب في اجملــــــــلس اللس الــــــشــــــــعــــــبيبي

الوطني.الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rإن اجمللس الدستوري

- بناء عـلى الدستورr السـيما اHواد 105 و112 و163
r( الفقرة 2 ) منه

- و�ـقــتـضى األمـر رقم 97-07 اHـؤرخ في 27  شـوال
عام 1417 اHوافق  6 مارس سنة 1997 واHتـضمن القانون
rــتـممHـعــدل و اHا rــتــعـلـق بـنــظـام االنــتــخـابــاتHالـعــضـوي ا

rواد 119 و120 و121 منهHالسيما ا

- و�ــــقــــتـــــضى الــــنـــــظــــام اHــــؤرخ في 25 ربــــيع األول
عام 1421 اHوافق 28 يونـيو سـنة 2000 احملدد لـقواعـد عمل

rاجمللس الدستوري
- و�ــقــتــضـى إعـالن اجملــلــس الــدســتــوري رقم 03  /
إ. م د/ 07 اHـؤرّخ في 4 جــمــادى األولى عـام  1428 اHـوافق
 21 مـايــو ســنـة 2007 واHــتــضــمن نــتـائـج انـتــخــاب أعــضـاء

اجملــلس الـشـعــبي الـوطــني والـقـرارات رقم 05 و06 و07  /
ق.م. د / 07 اHــــــؤرخـــــــة في  12جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1428

rعدلة لهHوافق  29 مايو سنة 2007 اHا

- و�ـقـتــضى اHـرســوم الـرئـاسي رقم 07-173 اHـؤرّخ
في 18 جـــمـــادى األولى عــام  1428 اHــوافق 4 يــونـــيــو ســـنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2007 وا

- و بــنــاء عــلـى الــتــصــريح بــشـــغــور مــقــاعــد الــنــواب
الـذين قــبــلـوا وظــائف حــكــومـيــةr اHــرسل من قــبل رئـيس
اجملـلس الـشـعــبي الـوطـني بـتــاريخ  10 يـونـيــو سـنـة 2007
حتت رقم 086 / 07  واHــسـجل بــاألمـانـة الــعـامـة لـلــمـجـلس
r102 الدستوري بتاريخ  10 يونيو سنة 2007 حتت رقم

- وبـــنــــاء عـــلى قـــوائـم اHـــتـــرشــــحـــيــن لالنــــتـــخـــابـــات
التشريعـيـةr اHعدة من طرف وزارة الداخـلية واجلماعات
احملـلــيـة عـن كل دائـرة انــتـخــابـيــة وعن كل قــائـمــة اHـرســلـة
بــــــــــتــــــــــاريخ 25 أبــــــــــريـل ســــــــــنـــــــــة r2007 حتـت رقم 07/1456
واHـسجلـة باألمـانة الـعامة لـلمـجلس الـدســتـوري  بتاريخ

r81 5 مايو سنة 2007 حتت رقم
rWستخلفHا WترشحHوبعد االطالع على ملفات ا

rقرّرHوبعد االستماع إلى العضو ا
Wمهمة النائب وب Wاعتبارا أنه ال �ـكن اجلمع ب -
مـــــهــــام أو وظــــائـف أخــــرى r عــــمـال بــــأحــــكــــام اHــــادة 105 من

rالدستور
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اHـــــاداHـــــادّة ة 3  : يـــــنــــــشــــــــر هـــــــذا الــــــــقــــــرار في اجلــــــريـــــدة
الــــرســـمـــــيـــة لـــلـــجــــــمـــهـــوريـــة اجلـــزائـــريــــة الـــد�ـــقـــراطـــيـــة

الشعبية.
بـهذا تـداول اجمللـس الدسـتوري في جـلـسته اHـنعـقدة
بـتاريخ أوّل جـمــادى الـثانـية عام 1428 اHوافق 16 يـونيو

سنة 2007.

رئيس رئيس اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

بوعالم بوعالم بسايحبسايح

أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :

rموسى لعرابة -

rمحمد حبشي -

r نذير زريبي -

rدين بن جبارة -

rفادن محمد -

rالطيب فراحي -

rولودة بن زوةHفريدة لعروسي  ا -

- خالد دهينة. 

- الهاشمي جيـار عن حزب جبهة الـتحرير الوطني
بـــالـــدائـــرة االنـــتـــخــابـــيـــة بـــومـــرداس بـــاHــتـــرشــح قــارعـــلي

rإبراهيم
- الـهـادي خـالدي عـن حزب جـبـهـة التـحـريـر الـوطني

rترشح بحري فريدHبالدائرة االنتخابية الوادي با
- رشيد حراوبية عن حزب جبهة التحرير الوطني
بـالــدائـرة االنـتـخـابـيـة سـوق أهـراس بـاHـتـرشح مـسـاعـديـة

rمحمد
- بـــوجـــمـــعـــة هـــيـــشـــور عن حـــزب جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريــر
الـوطـنـي بـالـدائــرة االنـتـخــابـيــة مـيـلــة بـاHـتــرشح بـلــعـطـار

rمحمد
- الـــهـــاشـــمي جـــعــــبـــوب عن حـــركـــة مـــجــــتـــمع الـــســـلم

rترشح بوعزة مصطفىHبالدائرة االنتخابية ميلة  با
- جــــمـــال ولـــد عـــبــــاس عن حـــزب جــــبـــهـــة الــــتـــحـــريـــر
الـوطـني بالـدائرة االنـتخـابـية عـW تمـوشـنت باHـترشـحة

rلكحل حليمة
- مــــصــــطــــفى بن بــــادة عـن حــــركــــة مــــجــــتــــمع الــــســــلم

بالدائرة االنتخابية غرداية باHترشح جار الله بشير.

2  : يــــبـــلـغ هـــذا الـــقــــــرار إلى رئـــيـــس اجملـــلس اHــاداHــادّة ة 
الــــشـــعـــبي  الــــوطـــني  و وزيــــر الـــدولـــة وزيــــر الــــداخـــلـــيـــة

واجلماعات احمللية.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي اHؤرّخ في 11 محرم
عام 1428 اHوافق 30  ينـاير سنة 2007  واHتـضمن توزيع
االعتمادات اخملصصـة Hيزانيــة التـكاليـف اHشتركــة من
r2007 اليـة  لسنةHميزانيــة التسييـر �وجـب قانـون ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-45 اHـؤرخ
في 11  مـــحـــرم عـــام 1428 اHــوافق 30  يـــنـــايـــر ســـنـــة 2007
واHـتـضـمـن تـوزيع االعـتـمـادات اخملـصـصـة لـوزيـرالـتـعـلـيم
الـعـالـي والـبـحث الـعـلـمي من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر �ـوجب

r2007 الية لسنةHقانون ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-54 اHـؤرخ
في 11  مـــحـــرم عـــام 1428 اHــوافق 30  يـــنـــايـــر ســـنـــة 2007
واHتـضـمـن توزيع االعـتـمادات اخملـصـصة لـوزيـر الشـباب
والـريـاضـة من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر �ـوجـب قـانـون اHـالـية

r2007 لسنة

جــــــمــــــادىادى مــــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــــاسياسيّ رقم  رقم 07  -  - 213   مــــــــؤرخ في ؤرخ في 24 ج 
r2007 ــــوافق وافق 9   ي يــــــولولــــيــــو سو ســــنــــةHا Hالالــــــثــــانانــــيــــة عة عــــام ام  1428 ا

يتضميتضمّن حتويل اعتماد في ميزانية الدن حتويل اعتماد في ميزانية الدّولة.ولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورr ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 77- 6
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 06-24 اHــؤرخ في 6 ذي
احلــــــجــــــة عــــــام 1427 اHــــــوافق 26 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2006

r2007 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
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تــسـيــيـــر وزارتي الـشــبـاب والــريـاضــة والـتــعــلـيم الــعـالي
والــبــحــث الــعــلــمــي وفـي الــبــابــW اHــبــيــنــW في اجلــدول

اHلحق بهذا اHرسوم.

3 :  يــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســـــــوم في اجلــــــريــــــدة اHــــــاداHــــــادّة ة 
الـــرّســـــمـــيّـــة لـــلـــجـــمـــهـــوريّــــة اجلــزائـــريّــــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 24 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1428
اHوافق 9 يوليو سنة 2007.

عبد عبد العزيز بوتفليقةالعزيز بوتفليقة

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHـــاداHـــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى مــن مــيــزانــيــة ســـنــــة 2007
اعــتـــمــــاد قـــــدره مــلــيــار وخــمــســمــائــة وعــشــرون مــلــيــون
ديــــــنــــــار (1.520.000.000 دج) مــــــقــــــــيّـــــــــد فـي مـــــــيــــــزانــــــيـــــــة
الـــتــكـــالــيف اHـــشــتـــركــة وفي الـــبـــاب رقم 37-91 "نــفــقــات

محتملة - احتياطي مجمّع".

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 : :  يــــــــخــــــــصـص Hــــــيـــــزانــــــيــــــة ســـــــــنـــــة 2007
اعـــتـــمـــاد قـــــدره مــلــيــار وخــمـســمــائــة وعــشــرون مــلــيــون
ديــــنــــــار (1.520.000.000 دج) يــــــقــــيّــــــد فـــي مــــيـــزانــــيـــــتي

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
 اHصالح اHركزية اHصالح اHركزية
العنوان الثالث العنوان الثالث 
 وسائل اHصالح وسائل اHصالح
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
نفقات تسيير جلنة تنظيم األلعاب االفريقية التاسعة......................

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشباب والرياضةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشباب والرياضة
وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم السادس القسم السادس 
 إعانات التسيير إعانات التسيير

إعانة للديوان الوطني للخدمات اجلامعية.....................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلميمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي
اجملموع العام لالعتمادات اخملصصةاجملموع العام لالعتمادات اخملصصة

1.464.000.000

1.464.000.000

1.464.000.000

1.464.000.000

1.464.000.000

1.464.000.000

56.000.000

56.000.000

56.000.000

56.000.000

56.000.000

56.000.000

1.520.000.000

09 -  37

 

02- 36

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتماداتاالعتماداتالعناويـــــنالعناويـــــن
اخملصاخملصّصة (دج)صة (دج)

رقمرقم
األبواباألبواب



29اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 45
26 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1428 هـ هـ

11 يوليو  سنة يوليو  سنة 2007  م م

- و بعد اإلطالع علـى عقد استغالل احملروقات اHبرم
�ــديـــنـــة اجلــزائـــر في 18 مـــارس ســـنــة 2006 بــW الــوكــالــة
rموارد احملروقات (ألنفط) وسوناطراك Wالوطنية لـتثم

rشركة ذات أسهم
           r وبعد االستماع إلى مجلس الـوزراء -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :  ة األولى :  يـوافق على عـقـد استـغالل احملـروقات
Wــــبـــرم �ــــديــــنــــة اجلـــزائــــر في 18 مــــارس ســــنـــة 2006 بHا
الـــوكــالــة الــوطـــنــيــة لــتـــثــمــW مــوارد احملـــروقــات (ألــنــفط)
وســونـاطـراكr شـركــة ذات أسـهمr ويـنــفـذ تـطــبـيـقــا لـلـمـادة
102 من الــقــانــون رقم 05 - 07 اHــؤرخ في 19 ربــيع األول

عــــــام 1426 اHــــــوافق  28 أبــــــريـل ســــــنــــــة 2005  واHــــــتـــــــعــــــلق
بـاحملروقـاتr اHعـدل واHـتممr في اHـسـاحة اHـسمـاة " زمول
األكــبــر" (الــكــتــلـة : 403 أ)r مــوضــوع عـقــد الــشـراكــة اHــبـرم
�ـديـنـة اجلـزائـر في 13 مـايـو سـنـة 1995  بW سـونـاطراك

وشركـة " أجيب ( أفريكا ) احملدودة ".

اHاداHادّة ة 2 :  :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 24 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1428
اHوافق 9 يوليو سنة 2007.

عبد عبد العزيز بوتفليقةالعزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جــــــمــــــادىادى مــــــــرسرســــــوم وم رئرئــــــــاسياسيّ رقم  رقم 07  -  - 215   مــــــــؤرخ في ؤرخ في 24 ج 
r2007ــــوافق وافق 9   ي يــــولولــــــيــــو سو ســــــنــــةHا Hالالــــثــــــانانــــيــــــة عة عــــام ام  1428 ا
يــــــــــتـتـــــــــــضــــــــــمـن اHـن اHـــــــــــوافـوافـــــــــــقـقـــــــــــة عة عــــــــــلـى عـى عـــــــــــقــــــــــد الد الــــــــــبــــــــــحـث  عنث  عن
احملاحملـروقروقــــات و اسات و اسـتـتـــــغاللغاللــــهـا اHـا اHـــــبـرم �رم �ــــديديـنـــنـــــــة اجلة اجلـزائزائـر
فــي فــي 14 ي يــــــــــــنــــــــــــايـــايـــــــــــــــر  سر  ســــــــــــنــنــــــــــــة ة 2007 ب بــــــــــــيــن اليــن الــــــــــــوكوكــــــــــــالالــــــــــة
الـالـــــــوطوطــــــنــــــيــــــة لة لــــــــتــــــثــــــمــــــW مW مــــــوارد احملوارد احملــــــــروقروقــــــات (ألات (ألــــــنــــــفط)فط)

وسوناطراكr شركة ذات أسهم.وسوناطراكr شركة ذات أسهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية
rناجمHبناء على تقرير وزير الطاقة و ا  - 

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 6-77
rو125 ( الفقرة األولى) منه

-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHتـعلق باحملـروقاتr اHـعدل واHتـممr ال سيّمـا اHادتان 30

 rو  102 منه

جــــــمــــــادىادى مــــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــــاسياسيّ رقم  رقم 07  -  - 214   مــــــــؤرخ في ؤرخ في 24 ج 
r2007 ــــوافق وافق 9   ي يــــــولولــــيــــو سو ســــنــــةHا Hالالــــــثــــانانــــيــــة عة عــــام ام  1428 ا
يـتــــضـمـن اHن اHـوافـوافــقــــة عة عـلـى عـى عــقـد اسد اســــتـتــغـالل احملالل احملـروقروقـاتات
اHاHـبـرم �رم �ــــديديـنــنــــــة اجلة اجلـزائزائـر فــي ر فــي 18 م مــــارس سارس سـنـة ة 2006
بـيــن اليــن الـوكوكـالة الـالة الــوطوطـنـيـة لة لـتثتثـمـW مW مـوارد احملوارد احملـروقاتروقات

(ألنفط) و ســـوناطراكr  شركة ذات أسهم(ألنفط) و ســـوناطراكr  شركة ذات أسهم
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية

rناجمHبناء على تقرير وزير الطاقة و ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 6-77
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHتـعلق باحملـروقاتr اHـعدل واHتـممr ال سيمـا اHادتان 30

 rو102 منه 

- و �ــــــقـــــتــــــضى  اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 102-95
الــمؤرخ في 8 ذي القـعـدة عام 1415 اHوافق 8 أبـريل سنة

rتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةH1995 وا

- و �ـقـتــضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 98-48 اHـؤرخ
في  14 شـــوال عــام 1418 اHــوافق 11 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1998
واHـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملـروقـات و إنـتـاجـهـا و نـقـلـهـا و حتـويـلـهـا و تـسـويـقـها

 rتممHعدل و اHا r" سوناطراك"

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-173 اHـؤرخ
في 18 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2007    وا  

- و �ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 281-95
اHؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 اHوافق 17 سبتمبر
ســـنــة 1995 و اHـــتــضـــمن اHـــوافـــقــة عـــلى عـــقـــد الــبـــحث عن
احملــروقــات واســتــغاللـــهـــا فــي اHــســاحــة اHــســمــــاة "زمــول
األكــبـــر" (الـكــتـلـة : 403 أ)r اHـبـرم �ــديـنــة اجلـزائـر في 13
مــايـــو ســنــة 1995 بــW اHــؤســســــة الــوطــنــيــة ســونــاطــراك

 rوشركـــة "أجيب" ( أفريكا) احملدودة

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 96- 214
اHــؤرخ في 28 مــحــرم عــام 1417 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة

r ناجمH1996 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة و ا
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- و بـــعـــد االطالع عـــلى عـــقــد الـــبـــحث عن احملـــروقــات
واسـتــغـاللـهــا اHــبــرم �ــديــنــة اجلـزائــر في 14 يــنــايــر ســنـة
 2007بــW الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــتــثــمــW مــوارد احملــروقـات

rشركة ذات أسهم r(ألنفط) و سوناطراك
           r و بعد االستماع إلى مجلس الـوزراء  -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHــــــــاداHــــــــادّة األولى : ة األولى : يــــــــوافـق عــــــــلـى عـــــــقــــــــد الــــــــبــــــــحـث عن
احملــروقـــات واســـتــغاللـــهـــا اHــبـــرم �ـــديــنـــة اجلـــزائــر في 14
يـنـايــر سـنـة 2007 بـW الـوكــالـة الـوطـنــيـة لـتــثـمـW مـوارد
rشــــركـــة ذات أســـهم rاحملـــروقــــات (ألـــنـــفـط) و ســـونـــاطـــراك
وينفذ تـطبيقـا للمادة  102من الـقانون رقم 05-07 اHؤرخ
في 19 ربـيع األول عام 1426 اHـوافق 28 أبـريل سـنة 2005
و اHـــتـــعــلـق بــاحملـــروقـــاتr اHـــعــدل و اHـــتـــمم r في اHـــســـاحــة
اHـسـمـاة " بن قـشـة " ( الـكـتـلـتان: 108 و 128 ب)r مـوضوع
عـقــد الـشـراكــة اHـبـرم �ـديــنـة اجلـزائـر في 23 أبــريل سـنـة
 2005 بــــW ســـــونــــاطــــراك و شــــركـــــة " قــــولف كـــــيــــســــتــــون

بتروليوم ليميتد ".

اHاداHادّة ة 2 :  :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 24 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1428
اHوافق 9 يوليو سنة 2007.

عبد عبد العزيز بوتفليقةالعزيز بوتفليقة

- و�ـــــقــــــتــــــضى  اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 95 -102
الــمؤرخ في 8 ذي القـعـدة عام 1415 اHـوافق 8 أبـريل سـنة

rتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةH1995 وا

- و�ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقــم 98 -48 اHـؤرخ
في  14 شـــوال عـام 1418 اHـوافق 11 فـبـرايــــر سـنــة 1998
واHـتـضـمن الـقـانـون األســاسي لـلـشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عـن احملـــــروقـــــات  و إنـــــتـــــاجـــــهــــا و نـــــقــــلـــــــهــــا و حتـــــويــــلــــــهـــــا

 rتممHعدل و اHاr" وتسويقهـا "سوناطراك

-  و�قتضى اHرسوم الرئاسي رقم 06 -461 اHؤرخ
في 20 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1427 اHــوافق 11 ديـــســمـــبـــر ســـنــة
 2006 واHتـضمن اHـوافقة عـلى عقـد البـحث عن احملروقات

وتقـديرها وتطـويرهـا واسـتغاللهـا فـــي اHساحـة اHسمــاة
"بن قـــشـــة " ( الـــكــتـــلـــتــان: 108 و128 ب) اHــبـــــرم �ـــديـــنـــة
اجلـــــزائــــــر فــي 23 أبــــريـل ســــنـــــة 2005  بـــــيــن الـــــشــــركــــــة
الــوطــنــيــــــة   "ســونــاطــراك " وشــركــة " قــولف كــيــســتــون

r"بتروليوم ليميتد
-  و�قتضى اHرسوم الرئاسي رقم 07 -173 اHؤرخ
في 18 جـــمـــادى األولى عـــام 1428 اHــوافق 4 يـــونـــيـــو ســـنـــة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2007  وا  

- و �ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 96- 214
اHــؤرخ في 28 مــحــرم عــام 1417 اHــوافق 15 يــونـــيــو ســـنــة

rناجمH1996 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة و ا

قراراتD مقرقراراتD مقرّراتD آراءراتD آراء
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 64-155 اHــــؤرّخ في 27
مــحـرّم عـام 1384 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1964 واHــتـضـمّن

rتمّمHعدل واHا rدرسة الوطنية لإلدارةHإنشاء ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 05-440 اHـؤرّخ
في 10 شـــوّال عــام 1426 اHــوافق 12 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2005
الّـذي يسـند إلى وزير الـداخلـية واجلـماعـات احمللـية سـلطة

rدرسة الوطنية لإلدارةHالوصايا على ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 07-173 اHـؤرّخ
في 18 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2007 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 95-293 اHؤرّخ
في 5  جـمـادى األولى عام 1416 اHـوافق 30 سـبـتمـبـر سـنة
1995 واHـتعلّق بـكيـفيـات تنـظيم اHسـابقـات واالمتـحانات

واالخــــــتــــــبــــــارات اHـــــــهــــــنــــــيــــــة فـي اHــــــؤســــــســــــات واإلدارات
rعدّلHا rالعمومية

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرقــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرّخ في خ في 22 جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام
1428 اHوافق  اHوافق 9  يونـيو سنة   يونـيو سنة r2007 يتـضمr يتـضمّن تنظيمن تنظيم

مسابقة االلتحاق باHدرسة الوطنية لإلدارة.مسابقة االلتحاق باHدرسة الوطنية لإلدارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعامّ للحكومة Wإن األم

ووزيــــر الــــــدولــــةr وزيــــر الــــداخــــــلــــيــــة واجلـــــمــــاعـــات
rاحمللية

- �ـقــتــضى األمـر رقم 06-03 اHـؤرّخ في 19 جـمـادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمّن

rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
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يــجب أن يــكــون اHــتــرشـــحــW حــاصــلــW عــلى شــهــادة
البكالــوريـا ومعفيW من واجبــات اخلدمـــة الـوطنيــة.

اHـــــاداHـــــادّة 4 :  : حتــــــدّد قـــــائــــــمــــــة شــــــهــــــادات الــــــلــــــيــــــســــــانس
والـشــهـــادات اHـعــادلـــة لــهـــا الــتي تـمــنـح حـق اHــشــاركـــة
في مــسـابــقــة االلـتــحــــاق بـاHــدرســــة بـالــقـــرار اHــتــضـمّـن
فــــــتح اHــــــســـــابــــــقـــــــة بــــــعـــــد اســــــتـــــشــــــارة اجملـــــلـس الـــــعـــــلــــــمي

والبيداغوجي للمدرسـة.

اHاداHادّة ة 5 :  : يتضمّن ملف الترشح الوثائق اآلتية :
1 - اســتــمـــــارة تــســجــــيل فـي اHــســابــقـــــة تــســلــمــهـــا

rدرســةHإدارة ا
rيالدH2 - نسخة من شهادة ا

r3 - شهادة اجلنسية اجلزائرية
4 - مــســتـــخــرج من صــحــيـــفــة الــســوابـق الــقــضــائــيــة

r(3 البطاقة رقم) rمؤرّخ بأقل من ثالثة أشهر
 5 - شــــهـــــــادتــــW (2) طـــــــبــــــيــــــتــــــW لــــــلــــــطـب الــــــعـــــــــام

rواألمــراض الصدريـة
6 - شـهـادة تـثـبت تأديــة واجـبـات اخلـدمــة الــوطـنـية

rأو اإلعفــاء منها
7 - نــســـخـــة مــصـــادق عـــلــيـــهــا طـــبق األصــل لــشـــهـــادة

rالبـكــالـوريــا
8 - نـــســـخــة مـــصـــادق عـــلـــيـــهـــا طــبـق األصل لـــشـــهـــادة

rالتعلــيم الـعــالي
9 - قـــــرار الــــــتـــــعـــــيـــــW أو الـــــتـــــثـــــبـــــيت بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة
لـلمتـرشحـW اHوظـفW وترخـيص باHـشاركـة في اHسـابقة

rWتسلّمه الهيئة التي لها سلطة التعي
r10 - صورتان (2) شمستان

11 - ظــــــرفــــان (2) عــــلــــيــــهــــمــــا الــــطــــــابع الــــبــــــريــــدي

rتـرشـحHوعنــوان ا
12 - وصل دفع حقوق التسجيل في اHسابقة.

تــودع مــلـفــات الـتــرشح أو تــرسل عن طــريق الـبــريـد
إلى اHدرسة الوطنية لإلدارة.

اHــــاداHــــادّة ة 6 :  : تــــســــجل مــــلــــفــــات الــــتــــرشح حــــسب تــــاريخ
اســتالمــهــا في دفــتـــر خــاص مــرقم ومــؤشــر عــلـيـهr ويـفــتح

لدى اHدرسة الوطنية لإلدارة.

WـــقــــبـــولـــHا WـــتــــرشـــحــــHـــدرســــة اHــــادّة ة 7 :  : تـــعــــلم اHــــاداHا
لـلــمـشـاركـة في اHــسـابـقــةr إمـا عن طـريق اســتـدعــاء فـردي
مـع وصـل اســـتالم r أو عن طـــريق اإلشـــهـــار أو اإللـــصــــاق

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 06-419 اHؤرّخ
فـي أوّل ذي الـــقــــعــــــدة عـــــام 1427 اHــــوافــق 22 نــــوفــــمــــبــــر
ســـنــــة 2006 واHـــتـــضــمّـن تــنــــظـــــيم اHـــدرســـــة الـــوطـــنـــيــة

rلإلدارة وسيـرهــا

- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

rالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : يــحـــدّد هــذا الــقــرار كــيــفــيــات تــنــظــيم
rدرسة الوطنية لإلدارةHمسابقة االلتحاق با

كـمــا يـحــدّد عـدد االخـتــيـارات وطــبـيــعـتــهـا ومــعـامــلـهـا
وبـرنـامـجـهـا وتـشـكـيل جلــنـة اخـتـبـارات الـقـبـول والـنـجـاح

لاللتحاق باHدرسة الوطنية لإلدارة.

2 :  : تــفــتح اHــســابـــقــة عــلى أســاس االخــتــبــارات اHـاداHـادّة ة 
سنويا بقرار من وزير الداخلية واجلماعات احمللية.

يحديحدّد القرار مــا يأتي :د القرار مــا يأتي :
rناصب البيداغوجية الواجب شغلهاHعدد ا -
rسابقةHالشروط القانونية للمشاركة في ا -

rتاريخ افتتاح واختتام التسجيالت -
rمكان إيداع ملفات الترشح وعنوانه -

rسابقة وعنوانهHمكان إجراء اختبارات ا -
- شــــروط الـــطــعن الـــذي قــد يــقـــدمــه اHــتـــرشــحــــون

غيـر اHقبولون وطرقـه.

يــنـــشــر قــرار فـــتح اHــســـابــقــة عـن طــريق الــصـــحــافــة
اHــكـتــوبــة وبــأيــة وسـيــلــة أخـــرى مالئــمــةr ثالثـة (3) أشــهــر

قبـل تاريخ اHسابقة على األقـل.

اHـاداHـادّة 3 :  : تــفـتـح اHـســابــقـة اHــذكــورة في اHـادّة األولى
أعالهr لـلمـتـرشـحW من جـنـسـية جـزائـريـة والذين تـتـوفر

فيهم الشروط اآلتية :
- احلصـول على شـهادة ليـسانس في الـتعلـيم العالي
أو شـهـادة مــهـنــدس دولـة أو شـهــادة مـعــادلـة لـهــا وبـلـوغ 28

rسابقةHسنة من العمر على األكثر عند تاريخ ا

- اHوظفـW اHرسمW الذين لديهم ثالث (3) سنوات
مـن األقــدمـيـة وشــهـــادة لـيـســانس في الـتـعـلــــيم الـعـــالي
أو شـهــــادة مـعــادلـــة لـهـــا والـبــالـغــW من الــعـمــر 32 سـنــة
عــلى األكــثـر عــنــد تــاريـخ اHـســابــقـــة وذلـك في حـدود %15

من اHناصب اHفتوحة في اHسابقة.
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- عـــــــضــــــــوين (2) مـن جلـــــــنـــــــة اخـــــــتـــــــبـــــــار مــــــــواضـــــــيع
rاالختبــارات

- مصححW (2) لالختبارات.

اHاداHادّة ة 11 :  : يستدعى لالخـتبار الشفـويr اHترشحون
الناجـحون في االخـتـبارات الـكتـابيــة لـلقـبول عن طريق
اســــتـــدعـــاء فـــردي مع وصل اســـتـالم وبـــكل وســـيـــلـــة أخـــرى
مالئـمـة وذلك في أجل ال يــقل عن خـمـسـة عـشـر (15) يـومـا

قبل التاريخ احملدد إلجراء هذا االختبار.

اHـاداHـادّة ة 12 :  : حتـــدد  جلــنــة االمــتـحــان قــائــمـــة الــنــجـاح
الــنـــهــائي حــسب تـــرتــيب األفــضــلــيـــة في حـــدود اHــنــاصب

الـواجب شغلها وتتكـون �ا يأتي :

rرئيسا rثل وزير الداخلية واجلماعات احمللية� -

rكلفة بالوظيفة العموميةHثل عن السلطة ا� -

WـنــتـمـــHا WـســتـخــــدمــHــثل تـنـتــخـبــه جلــنـــة ا� -
rقصـودةHإلى الـرتبــة ا

- ثالثة (3) �ثلW عن اHدرسة الوطنية لإلدارة.

اHاداHادّة ة 13 :  : تعد اللـجنة اHنصوص عـليها في اHادّة 12
WــتـــرشــحــHقـــائــمــة احـــتــيـــاطــيــة قـــصــد اســتـــبــدال ا rأعاله

الناجحW اHعلن غيابهم.

تـبـقى الـقـائـمـة االحـتـيـاطـيـة صـاحلـة مـدة شهـرين (2)
ابتداء من تاريخ نشـرهــا.

اHــــاداHــــادّة ة 14 :  : يــــفـــــقــــد كل مـــــتــــرشح نــــاجـحr لم يـــــلــــتــــحق
بــــاHـــــدرســــة في أجـل شــــهــــر واحــــد (1) ابــــتــــداء مـن تــــاريخ
تـبـليـغه جنـاحهr االسـتـفـادة من جناحـه ويسـتـبـدل بـاHرشح

اHدرج اسمه في قائمة االحتياط.

اHـاداHـادّة ة 15 :  : يـنشـر هـذا الـقـرار في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 22 جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1428
اHوافق 9 يونيو سنة 2007.

دون اســتـثــنـاء طــرق اإلشــهـار األخــــرى اHالئــمـــة ويــكـــون
هـــذا فـي أجل ال يــــقل عـن خـــمــــســــة عــــشـــر (15) يــــومــــا قــــبل

التاريخ احملدد إلجراء اHسابقة.

WـقـبـولـHغــيـر ا WـتـرشـحـHـدرســة اHـادّة ة 8 :  : تـعـلم اHـاداHا
لــــلـــمـــشـــاركــــة في اHـــســــابـــقـــةr بـــأســــبـــاب رفض تــــرشـــحـــهم
و�كنهمr عنـد االقتضاءr أن يقدمـوا طعنا حسب الشروط

احملدّدة في التنظيم اHعمول بـه.

اHــاداHــادّة ة 9 :  : تـــتـــضـــمّن اHـــســـابــقـــة اخـــتـــبــارات كـــتـــابـــيــة
لـــلـــقـــبـــول واخـــتـــبـــار شـــفـــــوي لـــلـــقـــبـــول الـــنـــهـــائـي طـــبـــقـــا

للبــرنامج اHلحق بهـذا القــرار :

I - االختبارات الكتابية للقبول : - االختبارات الكتابية للقبول :
r1 - اخـتـبـار يـتـضـمّن مـوضـوعـا في الـثـقـافـة الـعـامة

r4 عاملHا : (دة : 4 ساعاتHا)
2 - اخـــتــبـــار يــتـــضــمـن مــوضـــوعــا حـــول اHــؤســـســات
r3 عاملHا : (دة : 3 ساعاتHا) السياسية والقانون العام

3 - اخـــتــــبـــار يــــتـــضـــمـن مـــوضـــوعــــا حـــول الـــقــــضـــايـــا
r3 عاملHا : (دة : 3 ساعاتHا) االقتصادية واالجتماعية

4 - اخـــتــــبـــار يـــتــــضـــمـن مـــوضـــوعــــا حـــول الــــعالقـــات
r2 عـامــلHا : (دة : ساعتانHا) الدولية

 5 - إنـشــاء في الــلــغـة الــعــربـيــة (اHـدة : 3 سـاعـات) :

r2 عـامــلHا
6 - اخـتـبار فـي اللـغـة الـفـرنـسيـة (اHـدة : سـاعـتان) :

r2 عـامــلHا
7 - اخـتبـار في الـلغـة اإلجنلـيـزية (اHـدة : ساعـتان) :

اHعـامــل 2.

يـقـصى  من اHـسـابـقـة اHـتـرشـحـون الـذين يـحـصـلـون
عـــــــلـى مـــــــعــــــدل عـــــــــام أقـــل من 20/10 في االخـــــــتـــــــبـــــــارات

الكتابيـة للقـبول.

II - االختبار الشفوي للقبول النهائي : - االختبار الشفوي للقبول النهائي :

يتـمثـل االختـبار الشـفوي في محـادثة في الثـقـافــة
الــــعــــــامـــــــة مــع جلــــنــــــة امـــــتـــــحـــــــان تـــــتــــضـــــمّـن عـــــلى وجــه
اخلصـوص اHشاكــل السياسية واالقتصادية واالجتماعية

والثقـافيـة (اHعـامــل 5).

WتــرشحHادّة ة 10 :  : حتــدد جلنة االمـتحان قائمــة اHاداHا
الناجحW في االختبارات الكتابية للقبول وتتكوّن من :
rرئيسا rثل وزير الداخلية واجلماعات احمللية� -

rدرسة الوطنية لإلدارةH(2) عن ا Wثل� -

وزير الدولةr وزيروزير الدولةr وزير
الداخليةالداخلية

واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

rالدين زرهونيrنور نور الدين زرهوني
اHدعو اHدعو يزيديزيد

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير اHدير العام للوظيفةالعام للوظيفة
العموميةالعمومية

جمال خرشيجمال خرشي
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rركزيةHاإلدارة ا -
rاجلماعات اإلقليمية -

rالـواليـــة *
rالبلـديــة *

rستقلةHالسلطات اإلدارية ا -
rسلطات الضبط -

rركزية وعدم التركيز والالمركزيةHا -
- الــــــرقــــــابــــــات اإلداريـــــــــة : (رقـــــــابــــــــة الــــــوصــــــــايـــــــة

r(والــرقـابــة السلميـة
- القـانون والتنظيم

rالقضاء اإلداري : التنظيم والسير -
rالطعون اإلدارية -

rشروط قبول الطعون اإلدارية -
rسؤولية اإلداريةHا -

- تنفيذ القرارات القضائية.

2 -  - 3 - قانون الوظيفة العمومية : - قانون الوظيفة العمومية :
rنظم الوظيفة العمومية -

- الــــــقــــــانـــــــــون األســــــــاسـي الــــــعـــــــــام لــــــلــــــــوظــــــيــــــفــــــــة
rالعمـوميــة اجلـزائريـة

- حقوق وواجبات اHوظف.
3 - اختبار في اHسائل االقتصادية واالجتماعية : - اختبار في اHسائل االقتصادية واالجتماعية :

r1 - الفكــر االقتصادي
rالكالسيكي -

rالنيو كالسيكي -
- الكنزيتي والنيو كينزيتي.

2 - األعوان االقتصاديون : - األعوان االقتصاديون :
- الـــــــعــــــائـالت : اإلســــــتـــــــهالك ومـــــــحــــــدداتـه واالدخــــــار

rومحدداته والطلب على السلع ومحدداته
- اHــــؤســـســــات : االنــــتـــاج واالنــــتــــاجـــيــــة واHــــردوديـــة
وســيـــاســـة األســعـــار واألســـواق واخــتـــيـــار االســتـــثـــمــارات

rوالتمويــل
rدالــة اإلنتاج -

rمحددات العرض في األسواق -
rالدولة : تدخــل الدولة في اجملال االقتصادي -

rالطلب العمومي -
- اإلتفاق العمومي.

3 - النقود والتمويل االقتصادي : - النقود والتمويل االقتصادي :
rاليّةHؤسسات اHا -

rمحددات الطلب والعرض النقدي -

اHلحــقاHلحــق

بـرنامج مسابقــة الدخــول إلىبـرنامج مسابقــة الدخــول إلى
 اHدرســة الــوطنيــة لإلدارة اHدرســة الــوطنيــة لإلدارة

I - اختبار كتابي للقبول : - اختبار كتابي للقبول :

1  - اخـتـبــار في الـثـقــافـة الـعـامـة :  - اخـتـبــار في الـثـقــافـة الـعـامـة : امـتـحـان مـتـعـلق
rـــســـائل ذات الـــطـــابـع : الـــســـيـــاسيHــــوضـــوع مـــرتـــبط بــــا�

rعاصرHواالقتصادي واالجتماعي والثقافي للعالم ا
rاجلغرافيا البشرية واالقتصادية للجزائر -

- تـــــــاريخ اجلـــــــزائــــــر (احلـــــــركــــــات الـــــــوطـــــنـــــيــــــة -
ثــــــورة الـــتــحــــريـــر الــوطـــنــيــة - الـــشــخـــصــيــات الـــكــبــرى

r(للثــورة اجلــزائـريـّـة
rأهداف التطور في األلفية -

- الـــتـــحـــديـــات الـــكـــبـــرى لأللـــفـــيـــة الـــثـــالــثـــة (الـــســـلم
واحلــــرب واإلرهـــــاب واألمن واHـــــاء والـــــطــــاقـــــة والــــهـــــجــــرة

r(ةHوالفقر واجملاعة والتربية والبيئة والعو
rتكنولوجيا اإلعالم واالتصال -

- احلـكم الـراشـد والـد�ـقــراطـيـة واحلـقـوق واحلـريـات
rواطنةHشاركة و اHدني واHواجملتمع ا

rظاهرة البيروقراطية -
rحوار احلضارات -

- احلوار االجتماعي.

2  - اخـــــتـــــبــــــــار في اHـــــؤســـــســـــــات الـــــســـــيــــــاســـــيـــــــة  - اخـــــتـــــبــــــــار في اHـــــؤســـــســـــــات الـــــســـــيــــــاســـــيـــــــة
والقــانـون العـــام :والقــانـون العـــام :

2 -  - 1 - القانون الدستوري : - القانون الدستوري :
rاألنظمة الدستورية اخملتلفة -
rالسلطات Wمبدأ الفصل ب -

rالنظام الدستوري اجلزائري -
- الدساتير اجلزائرية :
rالسلطة التشريعية *
rالسلطة التنفيذية *
rالسلطة القضائية *
- اجمللس الدستوري.

2 -  - 2 - القانون اإلداري : - القانون اإلداري :
rيزات القانون اإلداري� -

rشروعيةHمبدأ ا -
rالقرار اإلداري -
rالعقد اإلداري -

rالضبط اإلداري -
rرفق العـامHا -



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 45 34
26 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1428 هـ هـ

11 يوليو  سنة يوليو  سنة 2007  م م

4 -  - 3 - األمـن الـدولي : - األمـن الـدولي :
rتوسطHاألمن في البحر األبيض ا -

rاألمن اإلقليمي في افـريقيا -
- تــــطـــــــور إشــــكــــالــــيــــــة مــــفـــهــــــوم األمـن مــــقــــــاربـــــة

rمتعـدّدة األبعـــاد
rالتحديات اجلديدة لألمن -

rاإلرهـاب الدولي -
- تطور طبيعة اHنازعات الدولية.

4 -  - 4 - التعـاون الـدولي : - التعـاون الـدولي :
rبادىء واألهداف واآلثارHة : اHالعو -

rصندوق النقد الدولي ومشكل الديون الدولية -
rعالقات شمال - جنوب -
rتبادل جنوب - جنوب -

rالدبلوماسية االقتصادية -
rالشراكة األورو - متوسطية -

rسائل البيئيةHاإلشكالية حول ا -
- مــــنــــظــــمــــة الــــدول اHــــصــــدرة لــــلــــبــــتــــرول : األبــــعـــاد

rاالقتصادية والرهانات السياسية
- الرهانات الثقافية والعالقات الدولية.

4 -  - 5 - النشاط اخلارجي للجزائر : - النشاط اخلارجي للجزائر :
rاحملاور الكبرى للسياسة اخلارجية للجزائر -

rالسياسة االفريقية للجزائر -
rقاربة اجلزائرية للشراكة األورو - متوسطيةHا -

rاتفاق الشراكة اجلزائري - اإلحتاد األوروبي -
- آفـــــــــاق انـــــضـــــمــــــــام اجلــــــــزائــــــر إلـى اHـــــنــــــظـــــمـــــــة

الـدوليـــة للتجـــارة.

5 - اختبار اللغـات : - اختبار اللغـات :
5 -  - 1 - العـربيــة : - العـربيــة :

- إنشـــاء.

5 -  - 2 - الفرنسية : - الفرنسية :
- اختبــار.

5 -  - 3 - اإلجنليزية : - اإلجنليزية :
- اختبــار.

II - االختبار الشفوي للقبول النهائي : - االختبار الشفوي للقبول النهائي :

يـتـمـثل االخـتـبـار الـشـفـوي في مـحـادثـة في الـثـقـافـة
الـعــامـة مع جلــنـة امـتــحـان وتـتــضـمن عــلى وجه اخلـصـوص
اHشاكل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.

rمحددات معدل الفائدة -
rإصدار النقود -

rاليّةHاألسواق النقدية واألسواق ا -
rالتضخــم -

- ميزان اHدفوعات وحركات رؤوس األموال.

4 - االقتصاد الدولي والتبادالت اخلارجية : - االقتصاد الدولي والتبادالت اخلارجية :
rناطق االقتصاديةHتيار التبادالت وا -
rالدول النامية في التجارة الدولية -

rالتقسيم الدولي للعمل -
rية للتجارةHنظمة العاHا -

rاالندماج االقتصادي اجلهوي -
rة واجلهويةHالعو -

r(األسباب واآلثار) ي والشموليةHاالقتصاد العا -
- ثالثية اجملال االقتصادي العاHي.

5 - السياسة االقتصادية : - السياسة االقتصادية :
rالسياسات الظرفية والسياسات الهيكلية -

- إطـار تـدخل الـدولة : الـوظـائف الـتـقـليـديـة لـلـدولة
rنظمةHوالدولة الراعية والدولة ا

- أسس تــدخل الــدولــة : األمالك الــعـمــومــيــة واآلثـار
rاخلارجية ونقائص األسواق

- أدوات السـيـاسـة االقـتـصـاديـة : سـيـاسـة اHـيـزانـية
واجلـبــائـيـة والــسـيـاســة الـنـقــديـة واHـالــيّـةr حـمــايـة وحـريـة

التبادلr سياسة العرض والطلب.

6 - السياسات االقتصادية للجزائر : - السياسات االقتصادية للجزائر :
rبرامج التعديل الهيكلي -

- سياسة دعم اإلنعاش االقتصادي.

4 - اختبار في العالقات الدولية : - اختبار في العالقات الدولية :

4 -  - 1 - النظـام الدولي : - النظـام الدولي :
rتحدة : التنظيم والسيرHمنظمة األ° ا -

- اHنظمات التابعة لنظام األ° اHتحدة.

4 -  - 2 - اHنظمات اإلقليمية : - اHنظمات اإلقليمية :
rاالحتاد االفـريقي -

rجامعة الدول العربية -
rغرب العربيHاحتاد ا -

rاالحتاد األوروبي -
- منظمة احللف األطلسي.
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شــــوّال عــــام 1416 اHــــوافق 3 مــــارس ســــنــــة r1996 اHــــعــــدّل
واHــتــمّم واHــذكــور أعالهr تــعــدل  تــســمــيــة غــرف الــتّــجـارة
والصّـناعـة ومقرّاتـها الـرّئيـسيّـة ودوائرها اإلقـليـميّـة كما

هو مبيّن في ملحق هذا القرار.

اHــاداHــادّة ة 2 : : حتل غــرف الـــتّــجــارة والـــصّــنــاعـــة اجلــديــدة
بقوة القانون محل غرف التجارة والصناعة اHوجودة.

يــشـــغـل عــهـــدة أعـــضـــاء األجـــهـــزة اHـــنــتـــخـــبـــة لـــغـــرفــة
التجارة والصناعة اجلديدة التي تستمر إلى غاية إجراء
انـتـخابـات جديـدةr أعضـاء اجلـمعـية الـعـامة ومـكتب غـرفة
التـجارة والـصنـاعة الـسـابقـة والتـابعـة إلى نفس الـدائرة

اإلقليمية.
يــتـــولى عــهـــدة رئــيس غـــرفــة الـــتــجـــارة والــصـــنــاعــة
اجلـديــدةr الــرئـيـس أو أحـد نــواب الــرئـيس الــتــابع لــنـفس

القسم اجلغرافي.
ويـــــشــــغـل عــــهـــــدة الــــنـــــائب األوّل والـــــنــــائـب الــــثـــــاني
لــلــرئــيس اHــتــرشــحــW الــذين حتــصال عــلى أكــبــر عــدد من

األصوات في انتخابات 2 فبراير سنة 2006.
اHــاداHــادّة ة 3 : : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHؤرّخ في  7 محرّم عام 1417 اHوافق 25 مايو سنة 1996

اHعدّل واHتمّم واHذكور أعاله.
اHـاداHـادّة ة 4 : : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلزائر في 6 ربيع الـثاني عام 1418 اHوافق

24 أبريل سنة 2007.

وزارة التوزارة التّجارةجارة
قــــــرار وزاريرار وزاريّ م مــــــشــــــتــــــرك مرك مــــــؤرؤرّخ في خ في 6 رب ربــــــيع اليع الــــــثــــــانانـي عي عــــامام
1428 اH اHــــــــــــوافق وافق 24 أب أبــــــــــــريريـل سل ســــــــــــنــــــــــــة ة r2007 يr يــــــــــــتــــــــــــــضــــــــــــمّن

تــــــســــــمــــــيــــــة غة غــــــرف الرف الــــــتّــــــجــــــارة والارة والــــــصّــــــنــــــاعاعــــــة ومة ومــــــقــــــرّاتاتــــــهــــا
الرالرّئيسيئيسيّة وحتديد دوائرها اإلقليمية وحتديد دوائرها اإلقليميّة.ة.

ـــــــــــــــــــــــــــ
rوزير الدّاخليّة واجلماعات احمللّيّة rإنّ وزير الدولة

rووزير التّجارة
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 06 - 176 اHـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHوا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 96 - 93 اHؤرّخ
في 14 شــــــوّال عــــــام 1416 اHــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
واHــتـــضـــمّن إنـــشـــاء غـــرف الــتّـــجـــارة والـــصّــنـــاعـــةr اHـــعــدّل

rتمّمHوا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
7 مـحرّم عام 1417 اHـوافق 25 مايـو سـنة 1996 واHـتـضمن
تـسـمـيـة غــرف الـتّـجـارة والـصّـنـاعـة ومـقـرّاتـهـا الـرئـيـسـيـة

rتمّمHعدّل واHا rوحتديد دوائرها اإلقليمية
- و�ـقــتـضى الــقـرار اHـؤرّخ في  28 صــفـر عـام 1427
اHوافق 28 مـارس سنة 2006 واHتضـمن نتائج انـتخابات

rاجلمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة
يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولىة األولى : تطـبيـقـا ألحكـام اHـادّة  األولى (الفـقرة
2) مـن اHـــرســــوم الـــتّــــنـــفــــيـــذيّ رقم 96 - 93 اHــــؤرّخ في 14

وزير الدولةr وزير الداخليةوزير الدولةr وزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

نور الدين زرهونيr اHدعو يزيدنور الدين زرهونيr اHدعو يزيد

وزير التوزير التّجارةجارة

الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب

اHلحقاHلحق

الدوائر اإلقليميةالدوائر اإلقليمية والية موقع اHقر والية موقع اHقر تسمية غرف التجارة والصناعةتسمية غرف التجارة والصناعة
الرئيسيالرئيسي

اجلزائر
بومرداس

البليدة
تيبازة
اHدية
اجللفة

اHسيلة
تيزي وزو

البويرة
الشلف

والية اجلزائر
والية بومرداس

والية البليدة
والية تيبازة
والية اHدية
والية اجللفة

والية اHسيلة
والية تيزي وزو

والية البويرة
والية الشلف

1. غرفة التجارة والصناعة Hزغنى
2. غرفة التجارة والصناعة للساحل
3. غرفة التجارة والصناعة Hتيجة
4. غرفة التجارة والصناعة للشنوة
5. غرفة التجارة والصناعة للتيتري

6. غرفة التجارة والصناعة ألوالد نايل
7. غرفة التجارة والصناعة للحضنة
8. غرفة التجارة والصناعة جلرجرة

9. غرفة التجارة والصناعة لتيكجدة
10. غرفة التجارة والصناعة للشلف



اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

الدوائر اإلقليميةالدوائر اإلقليمية والية موقع اHقر والية موقع اHقر تسمية غرف التجارة والصناعةتسمية غرف التجارة والصناعة
الرئيسيالرئيسي

عW الدفلى
سطيف
بجاية

برج بوعريريج
ميلة

جيجل
قسنطينة
سكيكدة
عنابة
قاHة

الطارف
تبسة

سوق اهراس
باتنة

خنشلة
أم البواقي

تلمسان
عW تيموشنت

وهران
سيدي بلعباس

مستغا¦
معسكر
غليزان
تيارت

تيسمسيلت
تامنغست

بشار
أدرار

تندوف
ورقلة
إيليزي
بسكرة
الوادي
سعيدة
النعامة
البيض
غرداية
األغواط

والية عW الدفلى
والية سطيف
والية بجاية

والية برج بوعريريج
والية ميلة

والية جيجل
والية قسنطينة
والية سكيكدة
والية عنابة
والية قاHة

والية الطارف
والية تبسة

والية سوق اهراس
والية باتنة

والية خنشلة
والية أم البواقي

والية تلمسان
والية عW تيموشنت

والية وهران
والية سيدي بلعباس

والية مستغا¦
والية معسكر
والية غليزان
والية تيارت

والية تيسمسيلت
والية تامنغست

والية بشار
والية أدرار

والية تندوف
والية ورقلة
والية إيليزي
والية بسكرة
والية الوادي
والية سعيدة
والية النعامة
والية البيض
والية غرداية
والية األغواط

11. غرفة التجارة والصناعة للزكار

12. غرفة التجارة والصناعة للهضاب

13. غرفة التجارة والصناعة للصومام

14. غرفة التجارة والصناعة للبيبان

15. غرفة التجارة والصناعة لبني هارون

16. غرفة التجارة والصناعة إليجيلجلي

17. غرفة التجارة والصناعة للرمال

18. غرفة التجارة والصناعة للصفصاف

19. غرفة التجارة والصناعة لسيبوس

20. غرفة التجارة والصناعة Hرمورة

21. غرفة التجارة والصناعة للمرجان

22. غرفة التجارة والصناعة للنمامشة

23. غرفة التجارة والصناعة جملاردة

24. غرفة التجارة والصناعة لألوراس

25. غرفة التجارة والصناعة للشيلية

26. غرفة التجارة والصناعة لسيدي رغيس

27. غرفة التجارة والصناعة للتافنة

28. غرفة التجارة والصناعة للسوفات

29. غرفة التجارة والصناعة لناحية وهران

30. غرفة التجارة والصناعة للمكرة

31. غرفة التجارة والصناعة للظهرة

32. غرفة التجارة والصناعة لبني شقران

33. غرفة التجارة والصناعة Hينة

34. غرفة التجارة والصناعة لسرسو

35. غرفة التجارة والصناعة للوانشريس

36. غرفة التجارة والصناعة للهقار

37. غرفة التجارة والصناعة للصاورة

38. غرفة التجارة والصناعة للتوات

39. غرفة التجارة والصناعة لتفاقومت

40. غرفة التجارة والصناعة للواحات

41. غرفة التجارة والصناعة للطاسيلي

42. غرفة التجارة والصناعة للزيبان

43. غرفة التجارة والصناعة للسوف

44. غرفة التجارة والصناعة للعقبان

45. غرفة التجارة والصناعة للسهوب

46. غرفة التجارة والصناعة للكسال

47. غرفة التجارة والصناعة Hيزاب

48. غرفة التجارة والصناعة Hزي
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