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مذكرة توضيحية
النتاا عضضا المجالس والمكاتب الوالئية
بناااا ض ااا الماااا(ة  )76مااال الن ااااخ الااادا ي يصااادر المكتاااب الاااوطني هاااذل الماااذكرة التوضااايحية لشااار
كيفية انتاا المج س والمكتب الوالئييل.

األضمال التحضيرية
تحضيرا ل مجالس الوالئية االنتاابية ت تزخ المكاتب الوالئية بـ:
 إضا(ة هيك ة تجديد) الفروع المنصبة قبل .2016/09/01
 إصااادار الئحاااة تن يمياااة تتضااامل إنشاااا ال جااااص التن يمياااة المنصاااو ض ي اااا اااي الماااوا(  19و 20
ماااال الن اااااخ الاااادا ي وضرضاااا ا ض اااا المج ااااس الااااوالئي الحااااالي ل مصااااا(قة  ،وتب ياااام المكتااااب
الوطني ب ا قبل انعقا( المج س الوالئي االنتاابي.
 اضتما( الحالة التن يمية لسنة  2018النتاا عضضا المج س الوالئي ضل األطوار الثالثة.
 ضااابل القائماااة األسااامية ألضضاااا المج اااس الاااوالئي بناااا ض ااا األ كااااخ واأل ااارا ا الاااوار(ة اااي
هذل المذكرة.
 األشراف ض إثبا العضوية بالمج س الوالئي الجديد.
 اقترا تاريخ انعقا( المج س الوالئي االنتاابي.

تشكيل وانتاا المج س الوالئي
 .1يتشااااكل المج ااااس الااااوالئي و قااااا ل مااااا(ة  )41ماااال القااااانوص األساسااااي والمااااا(ة  )18ماااال الن اااااخ الاااادا ي
كالتالي:
 oممث ااايل ضااال الفاااروع ساااب التمثيااال النسااابي لعاااد( المناااارطيل  ،وإص تعاااذر تمثاااي و يحاااد(وص مااال
ااااالل لجاااااص تن يميااااة ينشاااا ا ا لمج ااااس الااااوالئي و اااا الئحااااة يعاااادها المكتااااب الااااوالئي ويصااااا(
ض ي ا المج س الوالئي.
 oعضضا المكتب الوالئي.
 oعضضا المج س الوطني ممث وا الوالية.
 oعضضا المكتب الوالئي المنت ية ض دت و.
 oعضضا المج س الوطني ممث وا الوالية المنت ية ض دت و.
 .2يحد( ضد( عضضا المج س الوالئي و قا ل ما(ة  )17مل الن اخ الدا ي.
 .3يحد( ضد( عضضا المج س الوالئي لكل طور سب التمثيل النسبي كماي ي:
 % 50 oمن و و نسبة االناراط األ مالي.
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 %50 oمن و و نسبة التمثيل ي هي ة التدريس ي الطور.
 .4يحاااد( معامااال التمثيااال اااي المج اااس الاااوالئي بقسااامة ضاااد( منارطاااي الطاااور ض ااا ضاااد( عضضاااا المج اااس
الوالئي ل طور المبيل ي النقطة  )3عضالل.
 .5تاااومع مقاضاااد المج اااس الاااوالئي ض ااا ال جااااص التن يمياااة مااا مراضااااة التمثيااال النسااابي لكااال طاااور مااال اااالل
الئحة يعدها المكتب الوالئي ويصا( ض ي ا المج س الوالئي الحالي.
 .6كاال لجناااة تن يمياااة تنتااااب ممث ي اااا ااي المج اااس الاااوالئي اااي ااادو( المقاضااد الماصصاااة ل اااا مااا ضااارورة
ا تراخ توميع ا و الالئحة المشار إلي ا ي النقطة  )5عضالل.

مال

ة هامة:

يضااا المكتاااب الاااوطني تحاااص تصااارف المكاتاااب الوالئياااة م فاااا الكترونياااا  )Excelلتحدياااد ضاااد( الممث ااايل
ضل كل طور ي المج س الوالئي وكذا معامل التمثيل لكل طور .

تشكيل وانتاا المكتب الوالئي
.1
.2
.3
.4

يتشااااكل المكتااااب الااااوالئي طبقااااا ل مااااا(تيل  34و  35ماااال القااااانوص األساسااااي والمااااوا(  24 ، 23 ، 22و 25ماااال
الن اخ الدا ي ،م مراضاة الما(ة  )05مل الن اخ الدا ي.
ينتاااااب المكتااااب الااااوالئي ااااي المج ااااس ا لااااوالئي االنتاااااابي ويرتااااب األضضااااا سااااب االسااااتحقا ماااا
مراضاة تمثيل األطوار شرط تحقي  %10كحد ع(ن مل ضد( عضضا المج س الوالئي.
ينتااااب المنسااا الاااوالئي مااال طااارف المكتاااب الاااوالئي مااال اااالل قائماااة مفتو اااة بااااالقتراع السااار  ،و اااي
الة التساو ير ح األكبر سنا.
يرسااااو المكتااااب الااااوالئي ماااال طاااارف المكتااااب الااااوطني بعااااد مصااااا(قتض ض اااا محضاااار المج ااااس الااااوالئي
االنتاابي.

الجزائر ي 13 :مـــا 2018
ع/المج س الوطني
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