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ـؤرّخ ــقــتــضى الــقــانـــون الــعــضـــوي رقم 16-10 ا  -
ـوافق 25 غــشت سـنـة 2016 في 22 ذي الـقــعـدة عــام 1437 ا
ادة 153 منه تـعـلّق بـنظـام االنـتخابات ال سيّما ا وا

ـؤرّخ ــقـتـضى الـقــانــون الـعـضــوي رقم 16-11 ا - و
ـوافق 25 غــشت سـنـة 2016 في 22 ذي الـقــعـدة عــام 1437 ا

راقبة االنتخابات ستقلة  تعلّق بالهيئة العليا ا وا

ـؤرّخ ـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 17-243 ا قـتـضى ا - و
ـوافــق 17 غـشت سـنة 2017 في 25 ذي الـقـعـدة عـام 1438 ا

تضمّن تعي أعضاء احلكومة وا

ؤرّخ رســوم الرّئاسيّ رقم 17-246 ا قتـضى ا - و
ــــوافق 26 غـــشت ســـنـــة 2017 في 4 ذي احلـــجـــة عـــام 1438 ا
تضمّن استدعاء الهيئة االنـتخابية النـتـخاب أعـضاء وا

اجملـالس الشعبية البلدية والوالئية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

ـادّة 153 من الــقــانـون ـادّة األولى :ة األولى : طـبــقــا ألحـكــام ا ـادا ا
ـؤرّخ في 22 ذي الـقـعـدة عــام 1437 الـعـضـوي رقم 16-10 ا
ــذكــور أعاله يــهــدف هـذا ــوافق 25 غــشت ســنـة 2016 وا ا
ــواصـفــات الــتــقــنــيــة حملــضــر إحــصـاء الــقــرار إلى حتــديــد ا
األصــوات النــتــخــاب أعـــضــاء اجملــالـس الــشــعــبــيــة الــبــلــديـة

والوالئية.

ـادّة ة 2 : : تُـعــدّ الـلـجـنــة االنـتـخـابــيـة الـبـلــديـة مـحـضـر ـادا ا
ــتــحــصل عــلـيــهــا في مــجــمــوع مـكــاتب إحـصــاء األصــوات ا

تصويت البلدية.

ادّة 3 : : يُـعدّ احملضر في مـطبوع بـالنسبـة النتخاب ادا ا
اجملـــلس الـــشـــعــبـي الـــوالئي في شـــكل ورقـــة مـــزدوجــة ذات
لون أزرق وبـالـنـسـبـة النـتخـاب اجملـلس الـشـعـبي الـبـلدي

في شكل ورقت مزدوجت ذواتي لون أبيض.

ـــــادّة ة  4 :  : يـــــتـــــضـــــمن مـــــحـــــضـــــر إحـــــصـــــاء األصـــــوات ـــــادا ا
علومات اآلتية : ا

- الدائرة االنتخابية أو الوالية حسب احلالة

- البلدية

- نتائج إحصاء األصوات

- جـدول يتضـمن عدد األصوات الـتي حتصلت عـليها
كل قائمة مترشح

- حيز مخصص لتوقيع أعضاء اللجنة االنتخابية.

6. جـــدول يــــتــــضــــمن عــــدد األصــــوات الـــتـي حتـــصــــلت. جـــدول يــــتــــضــــمن عــــدد األصــــوات الـــتـي حتـــصــــلت
عليها كل قائمة مترشح :عليها كل قائمة مترشح :

- نوع احلروف : مطبعي

- السمك : 16 خشن.

الورقة األولى في الوجه اخللفي :الورقة األولى في الوجه اخللفي :

ــــتــــضــــمن عــــدد األصــــوات الــــتي ــــتــــضــــمن عــــدد األصــــوات الــــتي. تــــابع لــــلــــجــــدول ا 1. تــــابع لــــلــــجــــدول ا
حتصلت عليها كل قائمة مترشح :حتصلت عليها كل قائمة مترشح :

- نوع احلروف : مطبعي

- السمك : 16 خشن.

الورقة الثانية في الوجه األمامي :الورقة الثانية في الوجه األمامي :

1. حي. حيّز مخصص للمالحظات و/أو التحفظات : ز مخصص للمالحظات و/أو التحفظات : 

- نوع احلروف : مطبعي

- السمك : 18 خشن.

الورقة الثانية في الوجه اخللفي :الورقة الثانية في الوجه اخللفي :

1. تــــــابـع لــــــلــــــحــــــي. تــــــابـع لــــــلــــــحــــــيّــــــز اخملــــــصص لــــــلــــــمـالحــــــظـــــات و/أوــــــز اخملــــــصص لــــــلــــــمـالحــــــظـــــات و/أو
التحفظات : التحفظات : 

- نوع احلروف : مطبعي

- السمك : 18 خشن.

2. حي. حيّز مخصص لتوقيع أعضاء مكتب التصويت :ز مخصص لتوقيع أعضاء مكتب التصويت :

- نوع احلروف : مطبعي

- السمك : 14 ضعيف.

3. مالحظـة هامة : . مالحظـة هامة : "يجب التـوقيع على مـحضر فرز
األصوات من طرف جميع أعضاء مكتب التصويت." :

- نوع احلروف : مطبعي

- السمك : 12 ضعيف.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

ــوافق 2 نـــوفـــمـــبــر نـــوفـــمـــبــر ــوافق  ا قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 13 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1439 ا
واصـفات التقـنية حملـضر إحصاء واصـفات التقـنية حملـضر إحصاء يـحدد ا سنة سنة 2017 يـحدد ا
األصوات النتخاب أعـضاء اجملالس الشعبـية البلديةاألصوات النتخاب أعـضاء اجملالس الشعبـية البلدية

والوالئية.والوالئية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيــر الــداخــلــيـة واجلــمــاعــات احملــلــيــة والــتــهــيــئـة
العمرانية
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2 . معلومات متعلقة بإحصاء األصوات : . معلومات متعلقة بإحصاء األصوات :
- نوع احلروف : مطبعي

- السمك : 14 ضعيف.

3 . جـــدول يـــتــــضـــمن عــــدد األصـــوات الـــتـي حتـــصـــلت . جـــدول يـــتــــضـــمن عــــدد األصـــوات الـــتـي حتـــصـــلت
عليها كل قائمة مترشح :عليها كل قائمة مترشح :

- نوع احلروف : مطبعي
- السمك : 16 ضعيف.

الورقة األولىالورقة األولى في في الوجه اخللفي : الوجه اخللفي :

1. بـــالــنــســبـــة لــلــمــطـــبــوع اخلــاص بــانـــتــخــاب اجملــلس. بـــالــنــســبـــة لــلــمــطـــبــوع اخلــاص بــانـــتــخــاب اجملــلس
الشعبي الوالئي :الشعبي الوالئي :

ــــتــــضــــمـن عــــدد األصــــوات الــــتي - تـــــابع لــــلــــجـــــدول ا
. حتصلت عليها كل قائمة مترشح

2. بـــالــنــســبـــة لــلــمــطـــبــوع اخلــاص بــانـــتــخــاب اجملــلس. بـــالــنــســبـــة لــلــمــطـــبــوع اخلــاص بــانـــتــخــاب اجملــلس
الشعبي البلدي :الشعبي البلدي :

ــــتــــضــــمـن عــــدد األصــــوات الــــتي - تـــــابع لــــلــــجـــــدول ا
حتصلت عليها كل قائمة مترشح

- جـدول يتضـمن عدد األصوات الـتي حتصلت عـليها
قاعد : قصاة من توزيع ا ترشح ا قوائم ا

- نوع احلروف : مطبعي

- السمك : 16 ضعيف.

الورقة الثانية في الوجه األمامي :الورقة الثانية في الوجه األمامي :

1. بـــالــنــســبـــة لــلــمــطـــبــوع اخلــاص بــانـــتــخــاب اجملــلس. بـــالــنــســبـــة لــلــمــطـــبــوع اخلــاص بــانـــتــخــاب اجملــلس
الشعبي الوالئي :الشعبي الوالئي :

- حيز مخصص للمالحظات و/أو التحفظات.

2. بـــالــنــســبـــة لــلــمــطـــبــوع اخلــاص بــانـــتــخــاب اجملــلس. بـــالــنــســبـــة لــلــمــطـــبــوع اخلــاص بــانـــتــخــاب اجملــلس
الشعبي البلدي :الشعبي البلدي :

ــــتــــضــــمـن عــــدد األصــــوات الــــتي - تـــــابع لــــلــــجـــــدول ا
ــقــصــاة من تــوزيع ـــتــرشــحــ ا حتـــصــلت عــلــيــهــا قــوائم ا

قاعد ا

- إطــار عــلــى شـــكــل مـــســـتـــطـــيــل بـــقـــيــاس
18,57 ســم x 3,25 ســم يـحـمــل بـداخـلـه عـبـارات :

ترشح عبر عنها لقوائم ا * مجموع األصوات ا
قصاة ا

ـعـبـر عنـهـا بـاسـتـثـنـاء قوائم * مجـمـوع األصـوات ا
قصاة ترشح ا ا

ــمــيّــزات الـتــقــنــيــة األخــرى حملــضـر ـادّة ة  5 : : حتــدد ا ـادا ا
لحق بهذا القرار. إحصاء األصوات في ا

ـادّة ة  6 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة ـادا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ــــوافق 2 حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 13 صــــفــــر عــــام 1439 ا
نوفمبر سنة 2017.

نورالدين بدوينورالدين بدوي
ــــــــــــــــــــــــــــــ

لحق لحقا ا

واصفات التقنية حملضر إحصاء األصوات النـتخاب واصفات التقنية حملضر إحصاء األصوات النـتخابا ا
أعـضـاء اجملالس الشعبية البلدية والوالئيةأعـضـاء اجملالس الشعبية البلدية والوالئية

يــطـــبـع مـــحـــضـــر إحــصـــاء األصـــوات فـي ورق مـن
لــــون أبـــــيـض بـــــالــــنـــــســــبـــــة النــــتـــخــــاب أعــــضـــاء اجملــــالس
الـشــعـبــيـة الــبـلــديـة ومـن لـون أزرق بــالـنــسـبــة النـتــخـاب
أعـضـاء الـــمـجـالـس الـشـعـــبـيـة الـوالئـيـة وزنه 70 غــرامـا
بــقـــيـاس 21 سـم x 27 سـم الـطـبــاعــة : بـالـلغـة الـعـربـية

لون أسود.

الورقة األولى في الوجه األمامي :الورقة األولى في الوجه األمامي :

1. في األعلى :. في األعلى :

قراطية الشعبية : قراطية الشعبية :- اجلمهورية اجلزائرية الد - اجلمهورية اجلزائرية الد

- نوع احلروف : مطبعي

- السمك : 14 ضعيف.

- انــــتــــخــــاب اجملــــلس الــــشــــعــــبـي الــــبــــلــــدي أو اجملــــلس- انــــتــــخــــاب اجملــــلس الــــشــــعــــبـي الــــبــــلــــدي أو اجملــــلس
الشعبي الوالئي حسب احلالة :الشعبي الوالئي حسب احلالة :

- نوع احلروف : مطبعي

- السمك : 17 خشن.

- محضر اإلحصاء البلدي لألصوات :- محضر اإلحصاء البلدي لألصوات :

- نوع احلروف : مطبعي

- السمك : 17 خشن.

- الدائرة االنتخابية أو الوالية حسب احلالة :- الدائرة االنتخابية أو الوالية حسب احلالة :

- البلدية :- البلدية :
- نوع احلروف : مطبعي

- السمك : 14 خشن.
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الورقة الرابعة في الوجه األمامي :الورقة الرابعة في الوجه األمامي :

- حيز مخصص للمالحظات و/أو التحفظات :

- نوع احلروف : مطبعي

- السمك : 16 ضعيف.

الورقة الرابعة في الوجه اخللفي :الورقة الرابعة في الوجه اخللفي :

- حــــيـــز مــــخـــصـص لــــتـــوقــــيـع أعـــضــــاء الـــلــــجـــنــة
االنتخابية :

- نوع احلروف : مطبعي

- السمك : 16 ضعيف.

- مـالحــظـــة هـــامــة :- مـالحــظـــة هـــامــة : "يـــجب الـــتـــوقـــيع عـــلى مـــحـــضــر
إحــــصــــاء األصـــــوات من طــــرف جـــــمــــيع أعـــــضــــاء الــــلـــــجــــنــــة

االنتخابية." :

- نوع احلروف : مطبعي

- السمك : 12 ضعيف.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

نـوفــمــبـر ـوافـق 6 نـوفــمــبـر  ـوافـق  ا قــرار مـــؤرقــرار مـــؤرّخ في خ في 17 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1439 ا
ســنــة ســنــة 2017 يــحــدد شــكـل أوراق الـــتـــصــويــت الـتي يــحــدد شــكـل أوراق الـــتـــصــويــت الـتي
تستعمل النتـخاب أعـضاء اجملالس الشعبية البلديةتستعمل النتـخاب أعـضاء اجملالس الشعبية البلدية

يّزاتها التقنية.زاتها التقنية. يوالوالئية و والوالئية و
ــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيــر الــداخــلــيـة واجلــمــاعــات احملــلــيــة والــتــهــيــئـة
العمرانية

ـؤرّخ ــقــتــضى الــقــانـــون الــعــضـــوي رقم 16-10 ا  -
ـوافق 25 غــشت سـنـة 2016 في 22 ذي الـقــعـدة عــام 1437 ا

تعلّق بنظام االنتخابات وا

ـؤرّخ ـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 17-243 ا قـتـضى ا - و
ـوافــق 17 غـشت سـنة 2017 في 25 ذي الـقـعـدة عـام 1438 ا

تضمّن تعي أعضاء احلكومة وا

ـؤرّخ ـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 17-246 ا قـتـضى ا - و
ــــوافق 26 غـــشت ســـنـــة 2017 في 4 ذي احلـــجـــة عـــام 1438 ا
ـتضـمّن اسـتدعـاء الهـيـئة االنـتـخابـية النـتـخاب أعـضاء وا

اجملالس الشعبية البلدية والوالئية

ؤرّخ رسوم الـتنـفيذي رقم 17-253 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 11 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة في 20 ذي احلـــجـــة عــام 1438 ا
2017 الــذي يــحـدد نص أوراق الــتـصــويت الــتي تــسـتــعـمل

النــتــخـاب أعــضــاء اجملــالس الـشـعـبــيـة الـبـلــديـة والـوالئـيـة
يّزاتها التقنية و

قاعد * عدد ا
عامل االنتخابي : * ا

- نوع احلروف : مطبعي
- السمك : 16 ضعيف.

الورقة الثانية في الوجه اخللفي :الورقة الثانية في الوجه اخللفي :

1. بـــالــنــســبـــة لــلــمــطـــبــوع اخلــاص بــانـــتــخــاب اجملــلس. بـــالــنــســبـــة لــلــمــطـــبــوع اخلــاص بــانـــتــخــاب اجملــلس
الشعبي الوالئي :الشعبي الوالئي :

- حـــيــــز مـــخـــصـص لــــتـــوقـــيـع أعـــضــــاء الـــلـــجـــنـــة
االنتخابية :

- نوع احلروف : مطبعي
- السمك : 14 ضعيف.

- مـالحــظـــة هـــامــة :- مـالحــظـــة هـــامــة : "يـــجب الـــتـــوقـــيع عـــلى مـــحـــضــر
إحــــصــــاء األصـــــوات من طــــرف جـــــمــــيع أعـــــضــــاء الــــلـــــجــــنــــة

االنتخابية." :
- نوع احلروف : مطبعي

- السمك : 12 ضعيف.

2. بـــالــنــســبـــة لــلــمــطـــبــوع اخلــاص بــانـــتــخــاب اجملــلس. بـــالــنــســبـــة لــلــمــطـــبــوع اخلــاص بــانـــتــخــاب اجملــلس
الشعبي البلدي :الشعبي البلدي :

- جـدول يـتـضــمـن الـتـوزيـع األول للمـقـاعـد عـلـى
قـوائم الـمـتـرشــحـيـن الـتـي تـحـصـلـت عـلـى الـمـعـامل

االنتخابي :

- نوع احلروف : مطبعي
- السمك : 16 ضعيف.

الورقة الثالثةالورقة الثالثة في في الوجه األمامي : الوجه األمامي :
- جـــــدول يـــــتـــــضـــــمن الــــــتـــــوزيع الـــــثـــــانـي وتـــــرتـــــيب
ـــتــبـــقــيـــة جلــمـــيع الـــقــوائم حـــسب أهـــمــيـــة عــدد األصـــوات ا
األصـوات الــتي حتـصــلت عــلـيــهـا كل قــائــمـة وتــوزيع بـاقي

قاعد حسب الترتيب : ا
- نوع احلروف : مطبعي

- السمك : 16 ضعيف.
الورقة الثالثة في الوجه اخللفي :الورقة الثالثة في الوجه اخللفي :

- جـدول يـتـضـمن الـتـوزيع اإلجـمـالي والـنـهائـي لكل
طلوب شغلها على مستوى البلدية : قاعد ا ا

- نوع احلروف : مطبعي
- السمك : 16 ضعيف.


