
 

�  21�إ. م د� 01إعالن رقم 
، 2021يونيو سنة  23الموافق  1442ذي القعدة عام  12مؤرخ ��

، الذي جرى يوم أول ذي القعدة  يتضمن �
� الوط�6 النتائج النهائAة النتخاب أعضاء المجلس الشع86

 . 2021سنة  يونيو  12 موافقال 1442عام 
  
 الدستوري،إ ّن المجلس  
دستور، الس�ما المواد  – 

�
 (198و 191الفقرة األو&) و (122األو&) و ) الفقرة121و 114بناء ع� ال

  ،منه 224و) 5 ةالفقر 
  
5  01-21و2مقت01 األمر رقم  – 

 2021مــارس ســنــــة  10المـــوافـق  1442رجب عام  26المؤرخ 06
 191والمــــتــــضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخاEات، المعدل والمتمم، الس�ما المواد 

) 275(و 2) الفقرة 271و 211و 21٠و 2٠9و 198و 197و 196و 195و 19٤و 193و 192و
   (منه، 5الفقرة 

  
5  02-21و2مقت01 األمر رقم  –

الــذي 2021ســنـة مـــارس  16المـــوافق  1442شعOان عام  2المؤرخ 06
لمان، RSات الE5 انتخا

  Zـحــــدد الدوائــر االنتخاب�ة وعدد المقاعد المطلوب شغلها 06
  
 –  5

المحدد لقواعد  2019مايو سنة  12الموافق 1440٠رمضان عام  7و2مقت01 النظام المؤرخ 06
  عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، 

  
5  77- 21و2مقت01 المرسوم الرئا[5 رقم  –

اير سنة  21الموافق  1442رجب عام  9المؤرخ 06 RSف
2021 ، 5

0̂ 5 الوط R̂والمتضمن حل المجلس الشع   
  
5  96-21و2مقت01 المرسوم الرئا[5 رقم  –

مارس سنة  11الموافق  1442رجب عام  27المؤرخ 06
2021 ، 5

0̂ 5 الوط R̂ة النتخاب أعضاء المجلس الشعOوالمتضمن استدعاء الهيئة الناخ   
  
5  131-21رسوم التنف�ذي رقم و2مقت01 الم –

مارس  31الموافق  1442شعOان عام  17المؤرخ 06
والمتعلق بgنظ�م الدائرة االنتخاب�ة للجال�ة الوطن�ة Eالخارج وعدد المقاعد المطلوب  2021سنة 

، 5
0̂ 5 الوط R̂5 انتخاب أعضاء المجلس الشع

    شغلها 06
  
5 الذي جرى يوم أول و2عد اkّطالع ع� النتائج المؤقتة النتخاب أعضاء الم –

0̂ 5 الوط R̂جلس الشع
5 أعلنتها السلطة الوطن�ة المستقلة  2021يونيو سنة  12الموافق  1442ذي القعدة عام 

ô ،ال
،المّسلمة للمجلس  2021يونيو سنة  15الموافق 1442 ذي القعدة عام  ٤لالنتخاEات بتارqــــخ 

،والمسجلة Eاألمانة العامة  2021ة يونيو سن 17الموافق  1442ذي القعدة عام  6الدستوري بتارqــــخ 
   ،83تحت رقم  2٠21يونيو سنة  17الموافق  1442ذي القعدة عام  6للمجلس الدستوري بتارqــــخ 

  
  و2عد دراسة الطعون،  –
  
 ٤8و2ناء ع� قرارات المجلس الدستوري الملحقة Eأصل هذا اإلعالن، وعددها ثمان�ة وأر2عون ( –

 5
والمــتـعــلقــة Eــالـطـــعــون  2٠21يونيو سنة  23الموافق  1٤٤2ذي القعدة عام  12(قرارا والمؤرخة 06

5 انتخاب
0 والقـوائم واألحزاب المشـاركــة 06 شح|} oSل المO5  المـــودعـة من ق R̂أعضاء المجلس الشع

5 الذي جرى يوم 
0̂   ،2021يونيو سنة  12الوط



  
 و2عد االستماع إ& تقارqر األعضاء المقررqن، ّ 

  
  و2عد المداولة،  –
  
  
Z : علن  

 

، الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام أوال :  5
0̂ 5 الوط R̂إن النتائج النهائ�ة النتخاب أعضاء المجلس الشع

5 2021يونيو سنة  12الموافق  1442
o~5 �اآل� ،  :  

 

   24.453.992 الناخبون المسجلون:  - 

صوتون: الناخبون  -   5.622.401الم

  - Q23%سPة المشاركة:  -

 4.610.652 األصوات المع8S عنها:  -

   1.011.749 األوراق الملغاة:  - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

5 تحصلت عليها، ع� النحو اترت: ثانAا 
ô 5 : ب القوائم الفائزة، حسب عدد األصوات والمقاعد ال

o~آل  
  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  



  

  

  

0 ( ثالثا :  5 حصل عليها الشOاب الذين تقل أعمارهم عن أر2ع|}
ô ) سنة، والمرأة، وذوو 40عدد المقاعد ال

 : 5
o~5 �اآل� ، 5

0̂ 5 الوط R̂5 المجلس الشع
، و�سOة تمث�لهم 06 5�  المستوى الجام

 

- ) 0  ،134 سنة: ) 40عدد المقاعد المتحصل عليها من قOل الشOاب الذين تقل أعمارهم عن أر2ع|}

 -  : 5
0̂ 5 الوط R̂5 المجلس الشع

 ،% 32,92  �سOة التمث�ل 06

 ، 33عدد المقاعد المتحصل عليها من قOل المرأة :  - 

-  : 5
0̂ 5 الوط R̂5 المجلس الشع

 ، % �8,10سOة التمث�ل 06

: عدد المقاعد المتحصل عليها من قOل ذوي المستوى  -  5� ،276 الجام

5 المجلس الشع - 
5 �سOة التمث�ل 06 R̂ : 5

0̂    % 67,81 الوط

 

  تلحق بهذا اإلعالن الجداول اآلت�ة:  را\عا :  
  

5 (ملحق رقم  -1
0̂ 5 الوط R̂0 للمجلس الشع 0 المنتخب|} شح|} oS1قائمة الم،(  

اع حسب الدوائر االنتخاب�ة (ملحق رقم -2 oS2نتائج االق،(  

0 ( توزqــــع -3 ) سنة والمرأة وذوي 40المقاعد حسب تمث�ل الشOاب الذين تقل أعمارهم عن أر2ع|}
  ). 3المستوى الجام�5 (ملحق رقم 

  

5 ولرئ�س السلطة الوطن�ة المستقلة  خامسا : 
0̂ 5 الوط R̂لغ هذا اإلعالن لرئ�س المجلس الشعOي

  لالنتخاEات. 

 

5 الج�qدة الرسم�ة الجمهورqةسادسا : 
  الجزائ�qة الدZمقراط�ة الشعب�ة.  ي��� هذا اإلعالن 06

  

  

  

  



  

5 جلساته المنعقدة بتارqــــخ 
ذي القعدة عام  12و 11و 10و 9و 8بهذا تداول المجلس الدستوري 06

  . 2021يونيو سنة  23و  22و  21و 20و 19الموافق  1442

  

  رئ[س المجلس الدستوري

  _مال فن[ش

، نائOا للرئ�س،  - 5
 محمد ح���

، عضوة - 5
o~سل�مة م�ا ، 

  شادZة رحاب، عضوة، - 

 إبراه�م بوتخ�ل، عضوا، -

  محمد رضا أو سهلة، عضوا، - 

  عOد النور قراوي، عضوا، -

 خدZجة عOاد، عضوة  -

 سماع�ل Eل�ط، عضوا، -

، عضوا،  -  الهاش�5 براه�5

  امحمد عدة جلول، عضوا، -

  عمر بوراوي، عضوا.  -

  

  


