
اإلستحقاقات اإلنتخابية

 لسنــــــــة

دليل املرشح

- احملاسبون املشرفون على أموال اجلماعة ؛
- احلاصلــون علــى إمتيــاز إلدارة مرفــق مــن مرافــق اجلماعــة ومديــرو 

ــا ؛ ــة منه ــة مالي ــى إعان ــا أو حتصــل عل ــة له ــون تابع ــي تك ــق الت املراف
- نواب أراضي اجلموع.

احلملة االنتخابية

تطبــق علــى الدعايــة اإلنتخابيــة أحــكام القوانــن املتعلقــة بالتجمعــات 
والنشــر: والصحافــة  العموميــة 

- جلميــع وكالء لوائــح الترشــيح أو املترشــحن احلــق يف تعليــق اإلعالنــات 
اإلنتخابيــة ؛

- ال يجــوز ألي موظــف عمومــي أو مأمــور مــن مأمــوري اإلدارة أو جماعــة 
ــع  ــه، بتوزي ــة عمل ــاء مزاول ــة، أثن ــة اإلنتخابي ــة أن يقــوم خــالل احلمل ترابي
منشــورات املترشــحن أو برامجهــم أو غيــر ذلــك مــن وثائقهــم اإلنتخابيــة.

أماكن تعليق اإلعالنات االنتخابية:
- مقــر فــرع احلــزب السياســي الــذي منــح التزكيــة لالئحــة الترشــيح أو 

للمترشــح )ة( ؛
- األماكــن املعــدة يف كل دائــرة انتخابيــة مــن لــدن وكالء لوائــح الترشــيح 
أو املترشــحن كمقــرات حلملتهــم االنتخابيــة. ويتحــدد عــدد هــذه األماكــن 
يف كل جماعــة أو مقاطعــة يف أربعــة )4( أماكــن، مــع زيــادة مكانــن إثنــن 
ــن  ــر م ــا أكث ــي توجــد به عــن كل 15.000 نســمة بالنســبة للجماعــات الت
100.000 نســمة، علــى أال تتعــدى مجمــوع عــدد هــذه األماكــن يف كل 

ــا ؛ جماعــة أو مقاطعــة ثالثــن )30( مكان
- الشوارع وأعمدة اإلنارة حتدد من قبل اللجنة اإلقليمية ؛

- يتعــن علــى وكالء لوائــح الترشــيح أو املترشــحن إزالــة اإلعالنــات 
اإلنتخابيــة التــي قامــوا بتعليقهــا خــالل احلملــة اإلنتخابيــة وإرجــاع احلالــة 
إلــى مــا كانــت عليــه وذلــك داخــل أجــل خمســة عشــر )15( يومــا املوالــي 
إلعــالن نتائــج اإلقتــراع، حتــت طائلــة قيــام املصالــح اجلماعيــة بذلــك علــى 

نفقــة املعنيــن باألمــر.

الترخيص باملسيرات والتجمعات اإلنتخابية :

ــة،  ــم اإلنتخابي ــون، خــالل حمالته ــن يرغب ــى املترشــحن الذي ● يجــب عل
ــة حتمــل  ــاء مســيرات أو مواكــب متنقل يف اســتعمال مكبــرات الصــوت أثن
إعالنــات أو الفتــات إنتخابيــة، أن يقدمــوا إشــعارا مكتوبــا يف هــذا الشــأن 

إلــى الســلطة اإلداريــة احملليــة )الباشــا أو القائــد أو اخلليفــة(.
يقــدم هــذا التصريــح مــن لــدن وكيــل الالئحــة أو املترشــح أو املســؤول 
ــي للحــزب قبــل موعــد انطــالق املســيرة أو املوكــب بأربــع وعشــرين  احملل
ــى األقــل، ويبــن فيــه ســاعة إنطــالق املســيرة أو املوكــب  )24( ســاعة عل

ــه. ــذي ســيمر من ــذا املســار ال ــه وك ــي، وســاعة إنتهائ اإلنتخاب

● يجــوز مبناســبة احلمــالت اإلنتخابيــة اســتعمال النشــيد الوطنــي والعلــم 
التــي  القاعــات  املثبتــة يف  امللــك  الرســمية جلاللــة  والصــورة  الوطنــي 
املتعلقــة باحلملــة اإلنتخابيــة دون غيرهــا. )أي  حتتضــن اإلجتماعــات 
ال يجــوز إســتعمال الرمــوز اآلنفــة الذكــر خــارج القاعــات التــي حتتضــن 

احلمــالت اإلنتخابيــة(.

مينع خالل احلملة اإلنتخابية ما يلي:
●  تعليق اإلعالنات اإلنتخابية أو القيام باحلملة اإلنتخابية بـــــ :

- أماكن العبادة وملحقاتها؛
- األضرحة والزوايا وأسوار املقابر؛

- املبانــي احلكوميــة واملرافــق العموميــة واملؤسســات العموميــة ومصالــح 
اجلماعــات الترابيــة ؛

واملعاهــد  ومرافقهــا  والكليــات  للجامعــات  الداخليــة  الفضــاءات   -
واملــدارس العموميــة للتكويــن املهنــي واملرافــق اإلجتماعيــة والرياضيــة 

؛ اإلداريــة  غيــر  والثقافيــة 
- املآثر التاريخية واألسوار العتيقة ؛

- محطات الربط بشبكات الهاتف النقال ؛
- أعمدة التشوير الطرقي ؛

- اللوحات اإلشهارية التجارية ؛
- األشجار ؛

- كل مكان تعرض فيه السالمة العمومية للخطر ؛
ويف حالــة خــرق املنــع املشــار إليــه أعــاله، تقــوم الســلطة اإلداريــة احملليــة 
مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى شــكاية بتوجيــه تنبيــه لوكيــل )ة( الالئحــة أو 
املرشــح )ة( املعنــي )ة( بجميــع الوســائل القانونيــة مــن أجــل إزالــة اإلعــالن 
أو اإلعالنــات املعنيــة داخــل أجــل أقصــاه أربعــة وعشــرون )24( ســاعة مــن 

تاريــخ التنبيــه أو عنــد االقتضــاء مــن تاريــخ تقــدمي الشــكاية.

واجلماعــات  العامــة  للهيئــات  اململوكــة  األدوات  أو  الوســائل  تســخير   ●
للمترشــحني. اإلنتخابيــة  احلملــة  يف  الترابيــة 

مصاريف احلملة االنتخابية

1. يجب على كل وكيلة الئحة أو وكيل الئحة أو مرشــحة أو مرشــح القيام 
مبــا يلــي :

- إعداد بيان بجرد ملصاريف احلملة اإلنتخابية ؛
- احترام السقف احملدد للمصاريف االنتخابية ؛

يــودع مــن طــرف كل مرشــحة أو مرشــح بيــان مفصــل حلســاب حملتــه 
اإلنتخابيــة، داخــل أجــل 60 يومــا مــن تاريــخ اإلقتــراع، ويف حالــة عــدم 
اإلســتجابة يوجــه املجلــس األعلــى للحســابات إعــذارا للمعنــي باألمــر 
مــن  جتريــده  طائلــة  حتــت  يومــا،   60 أجــل  داخــل  وضعيتــه  لتســوية 

الترشــح لواليتــن. العضويــة واحلرمــان مــن 

 2021 



ملف الترشح

يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية :
باســمها  تتقــدم  التــي  السياســية  الهيئــة  مــن طــرف  تزكيــة مســلمة   -

املرشــح. أو  الالئحــة 

بالنسبة لالنتخابات التشريعية للدوائر احمللية
- جــدول يتضمــن إســم املرشــح )ة( أو أســماء املرشــحن الشــخصية 
والعائليــة وجنســهم وتاريــخ ومــكان والدتهــم ومهنتهــم ومــكان ســكناهم 
الهيئــة  أو  فيهــا  املرشــح  وتلــك  بهــا  قيــدوا  التــي  اإلنتخابيــة  والدائــرة 

؛ السياســية عنــد االقتضــاء  وإنتماءاتهــم  إليهــا  املنتمــن 
- إمضاءات املرشحن مصادقا عليها؛

- بيــان تســمية الالئحــة وإســم وكيلهــا يف حالــة اإلقتــراع بالالئحــة وكــذا 
ترتيــب املرشــحن يف الالئحــة ؛

- صورة املرشح أو املرشحن الشخصية ؛
- شهادة القيد يف اللوائح االنتخابية العامة ؛

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ؛
ومجلــس  النــواب  ملجلــس  )بالنســبة  الضمــان  مبلــغ  دفــع  وصــل   -

؛ ين( ر ملستشــا ا
- نســخة مــن الســجل العدلــي مســلمة منــذ أقــل مــن ثالثــة أشــهر، أو 
الوطنــي.  األمــن  مديريــة  مــن  مســلمة  الســوابق  بطاقــة  مــن  نســخة 
وبالنســبة للجاليــة املقيمــة باخلــارج نســخة مــن الســجل العدلــي أو مــا 

يعادلهــا مســلمة مــن اجلهــة املختصــة ببلــد اإلقامــة.

بالنسبة لإلنتخابات التشريعية لالئحة اجلهوية :
يجــب أن تشــمل كل الئحــة ترشــيح مقدمــة برســم الدوائــر اإلنتخابيــة 
اجلهويــة علــى أســماء مترشــحات ال يقــل عددهــن عــن ثلثــي املقاعــد 
الواجــب ملؤهــا يف كل دائــرة انتخابيــة جهويــة. وتخصــص املرتبتــان األولــى 

والثانيــة يف كل ترشــيح حصريــا للنســاء.

بالنسبة لالئحة الترشح ملجالس العماالت واألقاليم:
يجب أال تقل متثيلية النساء عن ثلث عدد املقاعد.

ــي ال يفــوق  ــة الت بالنســبة للترشــح الفــردي: فهــو يهــم اجلماعــات الترابي
عــدد ســكانها 50.000 نســمة.

التصريح بالترشح

يجــب إيــداع التصريحــات بالترشــح يف ثالثــة نظائــر مــن طــرف كل مرشــح 
أو وكيــل كل الئحــة مبقــر الســلطة املكلفــة بتلقــي الترشــيحات :

- بالنســبة للدائــرة اإلنتخابيــة احملليــة تــودع مبقــر العمالــة أو اإلقليــم أو 
عمالــة املقاطعــات ؛

- بالنسبة للدائرة االنتخابية اجلهوية تودع مبقر والية اجلهة املعنية ؛
- بالنســبة ملجالــس اجلهــات تــودع مبقــر العمالــة أو اإلقليــم أو عمالــة 

املقاطعــات املعنيــة ؛
- بالنســبة ملجالــس العمــاالت واألقاليــم تــودع مبقــر العمالــة أو اإلقليــم أو 

عمالــة املقاطعــات املعنيــة.
حاالت التنايف

بالنسبة للبرملان
تتنافى العضوية يف البرملان مع صفة :

- عضــو يف احملكمــة الدســتورية أو يف املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي 
والبيئــي ؛

- عضــو يف احلكومــة القائمــة. ويف حالــة تعيــن نائــب برملانــي أو مستشــار 
برملانــي عضــوا يف احلكومــة، تعلــن احملكمــة الدســتورية، بطلــب مــن رئيــس 

البرملــان، داخــل أجــل شــهر، شــغور مقعــده؛
- شــخص ســبق إنتخابــه عضــوا مبجلــس النواب برســم الدائــرة اإلنتخابية 

الوطنيــة القائمة؛
ــخ  ــذ أقــل مــن ســنة، مــن تاري ــوا من ــون أو زاول ــن يزاول - األشــخاص الذي
اإلقتــراع يف كل دائــرة تقــع داخــل النفــوذ الترابــي مهــام رؤســاء املصالــح 
واألقاليــم،  والعمــاالت  اجلهــات  يف  الوزاريــة  للقطاعــات  الالممركــزة 

ومديــرو املؤسســات العموميــة ومســيرو شــركات املســاهمة ؛
- رئاسة مجلس اجلهة ؛

- رئاسة مجلس عمالة أو إقليم ؛
- رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة.

مجلــس  عضــو  إنتــداب  يتنافــى  الترابيــة  اجلماعــات  ملجالــس  بالنســبة 
اجلهــة مــع :

ــة أو مــن  ــة اجله ــا األجــرة كال أو بعضــا مــن ميزاني ــؤدى عنه ــة ت - وظيف
مؤسســة عموميــة ؛

- مهام صاحب إمتياز ومصالح عمومية جهوية أو مدير لها أو مقاول ؛
- صفــة عضــو يف مجلــس عمالــة أو إقليــم وكــذا مــع رئاســة غرفــة مهنيــة 

تابعــة للجهــة.

تتنافى العضوية يف مجلس العمالة أو اإلقليم مع :
ــة أو  ــة العمال ــا األجــرة كال أو بعضــا مــن ميزاني ــؤدى عنه ــة ت - كل وظيف

ــة ؛ ــم أو مــن مؤسســة عمومي اإلقلي
- مهــام صاحــب امتيــاز أو وكيــل أو مســير مصالــح عموميــة تدبرهــا 

اإلقليــم. أو  العمالــة 

تتنافى العضوية يف مجلس اجلماعة مع :
- مســتخدمو اجلماعــة والعاملــون فيهــا الذيــن يتقاضــون مرتبهــم كال أو 

بعضــا مــن ميزانيــة اجلماعــة ؛

مواعيد 
اإلستحقاقات اإلنتخابية

 لسنة 2021

تاريخ إيداع  
التصريحات 

بالترشيح

من اإلثنني

 16 غشت 2021 

اىل األربعاء

 25 غشت 2021 

)12:00( زواال

من اإلثنني

 16 غشت 2021 

اىل األربعاء

 25 غشت 2021 

)12:00( زواال

من اإلثنني

 16 غشت 2021 

اىل األربعاء 

25 غشت 2021 

)12:00( زواال

من السبت

 11 شتنرب 2021 

اىل اإلثنني

13 شتنرب 2021 

)12:00( زواال

من الجمعة

24 شتنرب 2021 

اىل اإلثنني

 27 شتنرب 2021 

)12:00( زواال

احلملة 
اإلنتخابية

من الخميس

 26 غشت 2021

 اىل الثالثاء

 07 شتنرب2021 

)12:00( ليال

من الخميس 26 

غشت 2021 

اىل الثالثاء

 07 شتنرب2021 

)12:00( ليال

من الخميس 26 

غشت 2021

 اىل الثالثاء

 07 شتنرب2021 

)12:00( ليال

من الثالثاء

14 شتنرب 2021 

اىل االثنني 20 

شتنرب 2021 

)12:00( ليال

من الثالثاء

28 شتنرب 2021 

اىل االثنني

 04 أكتوبر 2021 

)12:00( ليال

مدة 
اإلنتداب

 5
سنوات

 6
سنوات

 6
سنوات

 6
سنوات

 6
سنوات

العملية
اإلنتخابية

مجلس النواب

مرسوم

)2.21.356( 

مجالس الجهات

مرسوم

)2.21.355(

مجالس الجامعات 

واملقاطعات

مرسوم

)2.21.354(

مجالس العامالت 

واألقاليم

مرسوم

)2.21.357(

مجلس املستشارين

مرسوم

)2.21.358(

تاريخ 
اإلقتراع 

األربعاء

 08 شتنرب

2021 

األربعاء

 08 شتنرب 

2021

األربعاء

 08 شتنرب 

2021

الثالثاء

 21 شتنرب 

2021

الثالثاء

 05 أكتوبر 

2021


