
 
أّول یونیوسنــة  الموافــق 1440عــام  رمضان 27فــي  مــؤرخ 19م. د/./ق18رقــم قــرار

2019، 
 النتخاب رئیس الجمھوریة رفــض ترشح یتضمن

 
 الدستوري، إن المجلس

 
 منھ،182و 87المادتان  الدستور،السیما بناءعلى  -
 25الموافق  1437القعدة عام ذي  22المؤرخ في  10-16العضوي رقم  القانون وبمقتضى -

 142و 141و 140و 139و 136السیماالمواد  ، المتعلق بنظام االنتخابات،2016غشت سنة 
 (الفقرتان األولى والثانیة)منھ، 143و
 2016أبریل سنة  06الموافق  1437جمادى الثانیة عام  28وبمقتضى النظام المؤرخ في  -

 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
 09الموافق  1440شعبان عام  03المؤرخ في  126-19وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 ، المتضمن استدعاء الھیئة االنتخابیة النتخاب رئیس الجمھوریة،2019ابریل سنة 

شعبان  24المؤرخ في 153-19وبمقتضى المرسوم التنفیذي رقم -
اكتتاب التوقیعات الفردیة  الذي یحدد إجراءات ،2019 ابریل سنة 30 الموافق 1440 عام

 لصالح المترشحین لالنتخاب لرئاسة الجمھوریة والتصدیق علیھا،

، الذي 2019جانفي  31الموافق  1440جمادى األولى عام  24وبمقتضى القرار المؤرخ في  -
یحدد المواصفات التقنیة لمطبوع اكتتاب التوقیعات الفردیة لصالح المترشحین لالنتخابات لرئاسة 

     مھوریة،الج

للمجلس  العامة األمانة الترشح النتخاب رئیس الجمھوریة، المودع لدى ملف على وبعداالطالع -
 ،01رقم تحت المسجل 2019مایو سنة  25بتاریخ  حمادي عبد الحكیم الدستوري من طرف السید

 التحقیق، وبعد -

 العضوالمقرر، إلى وبعداالستماع -

 وبعدالمداولة، -

 10-16رقم العضوي القانون من 142 المادة اعتباراأن-
  (600)ستمائة تتضمن قائمة إما یقدم أن المترشح على توجب االنتخابات، بنظام المتعلق

 فردي ألعضاء توقیع
األقل،  على والیة 25 عبر وموزعة األقل على أوبرلمانیة أووالئیة بلدیة مجالس في منتخبین

 (60.000)ألف ستین تتضمن قائمة وإما



األق على والیة 25عبر تجمع أن ویجب انتخابیة، قائمة في مسجلین لناخبین األقل على فردي توقیع
عن المقصودة الوالیات من والیة كل في المطلوبة التوقیعات من األدنى العدد یقل أال وینبغي ل،

 توقیع، 1500 

والیة،  42 عبر موزعة ینللمنتخب فردیا توقیعا 1352 بإیداع صّرح المترشح أن واعتبارا-
توقیعا  144 منھا قبل توقیعا، 1348 تبین أنھ لم یقدم إال والتحقیق وبعدالمراقبة

 :التالیة توقیعا لألسباب 1204 ورفض والیة 25 فقطموزعةعلى

 للمنتخب، الوطنیة الھویة إثبات إصداربطاقة أوسلطة /و تاریخ تحدید عدم *

 االنتخابیة، ةالقائم في التسجیل رقم كتابة عدم *

 اإلستمارة، على المنتخب توقیع عدم *

 قانونا، غیرمؤھلة سلطة منطرف المنتخبین توقیعات اكتتاب استمارات المصادقةعلى *

 عن الصادرة والوالئیة البلدیة الشعبیة المجالس ألعضاء الرسمیة القائمة في المنتخبین وجود عدم*
 ة العمرانیة،المحلیة والتھیئ والجماعات الداخلیة وزارة

 142المادة في المحدد المطلوب الحداألدنى للمنتَخبین الصحیحة عددالتوقیعات لیبلغ وبذلك
 االنتخابات، بنظام المتعلق القانونا لعضوي (المطةاألولى)من

 وبالنتیجة،

 :یقررمایأتي

 .حمادیعبدالحكیم:رفضطلبترشحالسیدأوال

 .المعني ھذاالقرارإلى تبلغ نسخة من :ثانیا

 .الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة للجمھوریة الرسمیة الجریدة ینشرھذاالقرارفي :ثالثا

 1440رمضان عام  27و 24و 21بھذا تداول المجلس الدستوري في جلساتھ المنعقدة بتاریخ 
 .2019مایو وأول یونیو سنة  29و 26الموافق 

 رئیس المجلس الدستوري
 كمال فنیش 

 نائبا للرئیس،محمد حبشي،          -
 سلیمة مسراتي، عضوة،         -
 شادیة رحاب، عضوة،         -

     



 ابراھیم بوتخیل، عضوا،         -
 محمد رضا أوسھلة، عضوا،         -
 عبد النور قراوي، عضوا،         -
 خدیجة عباد، عضوة،         -
 سماعیل بالیت، عضوا،         -
 براھمي، عضوا،الھاشمي          -

 


