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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة الشعبيـة

 والتهيئة العمرانية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية

 المديرية العامة للحريات العامة و الشؤون القانونية

 مديرية العمليات االنتخابية و المنتخبين
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 تعريف مركز التصويت:  .1

رئيس مركز يعني د مكتبان أو عدة مكاتب تصويت يف نفس املكان فإهنا تشكل "مركز التصويت" يوضع حتت مسؤولية عندما يوج
 يسخر بقرار من الوايل.و 

 :تنظيم مركز التصويت .2

      .يعينهم الوايلو يكلفون بتسيري اخلاليا املذكورة أدناه أعضاء  (4) أربعةالتصويت  يساعد رئيس مركز

 مان سري عمليات التصويت سريا عاديا. ضبكل الوسائل املادية والبشرية ل االقرتاعيكون مركز التصويت مزودا قبل افتتاح 

 و هبذه الصفة جيب أن يزود رئيس مركز التصويت بـ:

  األماكن اليت جتاوره مباشرة،مبراقبة مدخل مركز التصويت و  ةمكلفخلية 
  مبساعدة الناخبني و إعالمهم، ةمكلفخلية 
  جبمع النتائج و إرساهلا، ةمكلفخلية 
  باإلمداد ةمكلفخلية. 

 
 مواصالت فعالة و بسيارة للتنقل.كما يزود رئيس مركز التصويت بوسائل   

 

  مركز التصويت  لرئيسالمهام العامة  .3

 مركز التصويت، مبا يلي:  رئيسيكلف 

 ضمان إعالم الناخبني و الّتكّفل هبم إداريا داخل مركز التصويت، (1
 مساعدة أعضاء مكاتب التصويت يف سري عملية التصويت،  (2
 السهر على حسن النظام خارج مكاتب التصويت بتسخري القوة العمومية داخل مركز التصويت، (3
 .من مكان مركز التصويت باالستعانة عند احلاجة بالقّوة العمومية السهر على حسن النظام يف الضواحي القريبة (4
 توزيع األعضاء اإلضافيني حسب النقائص املالحظة داخل مكاتب التصويت، (5
 القيام بتسليم بطاقات الناخب املتبقية ألصحاهبا، (6
 بالتعاون مع أعضاء مكاتب التصويت، االقرتاع مجع نسب املشاركة و نتائج (7
 ضمان مجع و حفظ العتاد االنتخايب فور اختتام االقرتاع.   (8
 

عند استنساخ حمضر الفرز عن طريق آلة االستنساخ، جيب أن يتم التنقل احلتمي والشخصي لرئيس مكتب التصويت لدى مسؤول 
 مركز التصويت حامال النسخة األصلية من حمضر الفرز.
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  : مركز التصويت رئيسمهام تفصيل  .4
 : قبل االقتراع 

 وسائل االتصال. التأكد من وجود الوسائل املادية و زيارة مركز التصويت و 
  الناخبني.اختاذ مجيع التدابري خبصوص نظافة و أمن األماكن املخصصة الستقبال 
 .مجع مساعديه حبضور رؤساء مكاتب التصويت لتوزيع املهام كما هي حمددة يف األحكام القانونية و التنظيمية املعمول هبا 
  املخصصة ملمثلي املرتشحني املعتمدين قانونا داخل مكاتب التصويت مع السهر على احرتام التعيني احملدد. األماكنتعيني 

  تتاح مركز التصويت :قبل اففي يوم االقتراع و 
 مركز التصويت : رئيسيجب على 

 .التأكد من توفر العتاد و الوثائق االنتخابية على مستوى خمتلف مكاتب التصويت 
  .توزيع األعضاء اإلضافيني حسب الغيابات احملتملة املسجلة داخل مكاتب التصويت 
 .ضمان التكفل اإلداري للناخبني و إعالمهم 
  .توزيع بطاقات الناخب املتبقية 

   : خالل عملية التصويت 
 مركز التصويت على :  رئيسيسهر 

 .حسن استقبال الناخبني 
 .تفادي أي جتمع داخل أو/وخارج املركز 
  .التأكد من إطعام أعضاء مكاتب التصويت و مساعديه و ممثلي املرتشحني املعتمدين قانونا 
  وقف من أجل تناول الغذاء عمليات التصويت و إرسال نسب املشاركة.السهر على أن ال تعرقل فرتة الت 
  مكاتب التصويت. رؤساءجتميع نسب املشاركة بالتعاون مع 
 
  : عند اختتام االقتراع 

 مركز التصويت، بالتعاون مع رؤساء مكاتب التصويت القيام مبا يلي : رئيسجيب على 

  على أوراق التصويت إىل األمني العام للبلدية لوضعها حتت تصرف اللجنة االنتخابية اليت حتتوي تسليم الصناديق املشمعة
 ،لوالئيةاللجنة االنتخابية االبلدية حتسبا لطلبها يف أي وقت من طرف 

 حتفظ هذه الصناديق مبقر البلدية حتت مسؤولية األمني العام للبلدية، 
  االستشارة االنتخابيةالوثائق االنتخابية اليت استعملت يف اسرتجاع، 
  العتاد االنتخايب قصد ختزينه و تأمينه من طرف املصاحل املختصة للبلديةجرد و اسرتجاع، 

استنساخ و كذا بجهاز إعالم آلي يحتوي على القائمة االنتخابية البلدية. لذا يجب أن يتم تزويد كل مركز تصويت بآلة  
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 جتميع النتائج األولية لالقرتاع املسجلة على مستوى املكاتب التابعة ملركز التصويت وإرساهلا، 
يغادروا مركز التصويت إال بعد ذهاب أعضاء جيب على أعضاء خمتلف اخلاليا وكذا على رئيس مركز التصويت، أن ال 

 مكاتب التصويت.

                      
      2016غشت سنة  25الموافق  1437ذي القعدة عام  22في المؤرخ  10-16تّم إعداد هذا الدليل وفق أحكام القانون العضوي رقم 

والذي يحدد قواعد تنظيم مركز  2017سنة  يناير 17المؤرخ في  23-17و المتعلق بنظام االنتخابات و كذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم
 ومكتب التصويت وسيرهما.

 


