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تنظيم مكتب التصويت:-1

) إضافيين هم: 2) أعضاء أساسيين و عضوين (5يتكون مكتب التصويت من خمسة (
) 1الرئيس،(
) 1نائب الرئيس، (
) 1الكاتب،(
) 2المساعدان.(

يعيين العضاء الساسيين و الضافيين لمكاتب التصويت و يسخرون بقرار مللن الللوالي
أو من رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة، من النللاخبين المقيميللن فللي
إقليم الولية أو الدائرة الدبلوماسية          أو القنصلية، وفق الشروط المحددة في المادة

 و المتعلللق بنظللام2016 غشلت سللنة 25 الملؤرخ فلي 10-16 ملن القللانون رقللم 30
النتخابات.

تعيلق قائمة أعضاء مكتب التصللويت يلوم القللتراع فللي مكتللب التصللويت و تلودع لللدى
رئيس مركز التصويت.

إذا تغيب يوم القتراع ، عضو أو أعضاء في مكتب التصويت ، فإنه يتعين على الللوالي
أو رئيللس المركللز الدبلوماسللي أو القنصلللي، حسللب الحالللة، اتخللاذ كافللة الترتيبللات
لتعويضللهم بالولويللة مللن بيللن العضللاء الساسلليين الحاضللرين ومللن بيللن العضللاء

الضافيين حسب ترتيب القائمة .

كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكتب التصويت:-2

" أقسسسميؤدي أعضاء مكاتب التصويت و العضللاء الضللافيون اليميللن التللي نصللها: 
بال العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخل ص و حيساد و أتعهسد بالسسهر علسى ضسمان

.تنزاهة العملية التنتخابية"

يعيبر عن اليمين كتابياا في استمارة خاصة تعدها الدارة وفق النموذج المرفق بالمرسللوم
 و الللذي يحللدد كيفيللات أداء2017 ينللاير سلنة 17 الملؤرخ فلي 21-17التنفيذي  رقم 

اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت.
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و يجب أن تبيين الستمارة نللص اليميللن و أن تتضللمن لقللب عضللو مكتللب التصللويت و
اسللمه و تاريللخ و مكللان الميلد و اسللم ال ب و لقلب الم و اسللمها و رقللم التسللجيل فللي

القائمة النتخابية مع ذكر البلدية.

3-

تللودع اسللتمارة أداء اليميللن الللتي يمضلليها أعضللاء مكتللب التصللويت و العضللاء
الضافيون، قانوناا، لدى أمانة الضللبط فللي المحكمللة المختصللة إقليميللاا أو لللدى الممثليللة

الدبلوماسية أو القنصلية.

توضع تحت تصرف أعضاء مكتب التصويت الوسائل المادية التية :

) مختلفين،2صندوق شفاف للقتراع، يتضمن رقما تعريفيا ومجهز بقفلين (
) يل ،2عازلن اثنان ) على الق
) ندي يحمل عبارة "انتخب"، 1ختم (
) ندي يحمل عبارة "انتخب بالوكالة"،1ختم (

    تبدأ عملية أداء اليمين فور اتنقضسساء آجسسال الفصسسل فسسي العتراضسسات و الطعسسون
القضائية .

يحسسدد السسوالي و رئيسسس المجلسسس القضسسائي المختسسص إقليميسساا و رئيسسس الممثليسسة
الدبلوماسية أو القنصلية أو ممثلوهم، حسب الحالة، آجال أداء اليمين علسسى مسسستوى

.كل بلدية أو على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية
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،طاولت بعدد كاف
،سلة مهملت داخل كل عازل
،علبة حبر لوضع بصمة الناخب للشهاد على انه انتخب مرة واحدة
،مادة التشميع بوضعها على مفصلي ومعوجي قفلي الصندوق
لوازم المكتب (سييالت، أقلم، ختم مدادي، مؤرخ، مسطرة، ختم ندي يحمل

، مادة التلصيق أو حاشيات» عبارة تنسخة مصادق على مطابقتها لللصل «
التلصيق)،

،مصابيح غازية  و إن تعذر ذلك علبة شموع
،ورق كاربون بكمية كافية لستنساخ محضر الفرز
أكياس، الخيط، والشارات اللصقة و الختام الندية التي تبين  نوع القتراع

و تاريخه. 

توضع كذلك تحت تصرف أعضاء مكتب التصويت الوثائق التية:

بعدد كاف،كل مترشحين أوراق التصويت ل
،أظرفة التصويت، بعدد يساوي عدد الناخبين المسجلين في قائمة التوقيع
،أوراق عد نقاط التصويت بعدد كاف
،مطبوعات محاضر الفرز بعدد كاف
قائمللة التوقيللع مصللادق عليهللا قانونللا، الللتي تتضللمن القائمللة السللمية للنللاخبين

المسجلين في مكتب التصويت.

أظرفة مخصصة لجمع أوراق التصويت الملغاة و أوراق التصويت محل نللزاع
و الوكالت ،

، نسخة من قائمة أعضاء مكتب التصويت
.نسخة من قائمة ممثلي المترشحين

ترتب داخل كل مكتب تصويت أوراق التصويت لكل قائمة مترشحين حسب الترتيب
الذي أعدته الهيئة العليا المستقلة لمراقبة التنتخابات عن طريق القرعة.
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:مهام رئيس مكتب التصويت

يتمتع رئيس مكتب التصويت بسلطة المن داخل مكتب التصويت، ويتعين عليه أن
يتخذ جميع التدابير اللزمة لضمان حسن سير القتراع.

في حالة الطرد المحتمل لشخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت يحرر
رئيس مكتب التصويت محضرا بذلك يلحق بمركز الفرز.

:مهام تنائب رئيس مكتب التصويت

يساعد نائب الرئيس، رئيس مكتب التصويت في كل عمليات التصويت، ويكلف
على الخصوص بدمغ بطاقات الناخبين بوضع الختم الندي "انتخب" أو " انتخب

بالوكالة"، ويسهر على وضع الناخب بصمة سبابته اليسرى على قائمة التوقيعات
بعد غطسها في الحبر المخصص لذلك.

 :مهام كاتب مكتب التصويت

 ،التأكد من هوية الناخب
،البحث في قائمة التوقيعات
،.وضع أوراق التصويت والظرف تحت تصرف الناخب
تعداد المصوتين، حتى يمكن تبليغه في  أي وقت إلى مسؤول مركز

التصويت.

 :مهام مساعدي رئيس مكتب التصويت

 يكلف الرئيس المساعد الول بمراقبة مدخل مكتب التصويت ويسهر
على تفادي أي تجمع داخل المكتب.

ويكلف المساعد الثاني بمساعدة نائب الرئيس في مهامه بوضع الختم  
، ويسهر أيضا على وضع الناخب" اتنتخب بالوكالة "أو "اتنتخب " الندي 

بصمة سبابته على قائمة التوقيعات بعد غطسها في الحبر المخصص لذلك.
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غير أنه، يمكن رئيس مكتب التصويت أن يقوم بتوزيع المهام بين أعضاء مكتب
التصويت حسب خصوصيات كل مكتب التصويت.

يجب على رئيس مكتب التصويت أن يرسل نسب المشاركة وفق المواقيت المحللددة
مسبقا .

يجب على رئيس مكتب التصويت أن يرسل نتائللج القللتراع  الللى مسللؤول مركللز 
التصويت.

القاتنوتنية و التنظيمية المتعلقة بالمكاتب المتنقلة و مكسساتبأحكام  المع مراعاة 
 يفتتسسح  و يدوم القتراع يوما واحسسداتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، 

.) مساء19  ) لصباحا ويختتم على الساعة السابعة (8  على الساعة الثامنة (

، يمكن الللوالي،غير أتنه و قصد تسهيل ممارسة الناخبين حقهم فسسي التصسسويت
قرارا لتسسأخير سسساعة اختتسسامبترخيص من وزير الداخلية والجماعات المحلية ، أن يتخذ 

. القتراع في بلدية أو اكثر ويطلع رئيس اللجنة الولئية لمراقبة التنتخابات بذلك

 سير عملية القتراع
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) من مكتب2ل يمكن أن يشرع في عملية التصويت إل إذا حضر فعل عضوان (
التصويت من بينهما الرئيس، وتوفر الوثائق النتخابية والوسائل المادية.

يفتح الرئيس الصندوق الشفاف للقتراع ويللبين للحاضللرين فللي القاعللة بللأنه مغلللق
بقفلين مختلفين، ويسلم مفتاح أحد القفلين إلى المساعد الكبر سللنا ويحتفللظ بالمفتللاح

الثاني عنده.

على الناخب إثبات هويته عند دخوله مكتب التصويت. ويتأكد الكاتب من تسللجيله
في قائمة التوقيعات.

 

عند انتهاء هذه العملية، يأخذ الناخب شخصايا ظرفا وعدد أوراق التصويت اللزمة
ودون أن يغادر القاعة، يتجه إلى العازل قصد التعبير عن اختياره.

يأذن الرئيس للناخب بإدخال ظرفه في الصندوق بعد أن يثبت هللذا الخيللر للرئيللس
أنه ل يحمل إل ظرفا واحدا.

 الصندوق، يقدم الناخب بطاقته لدمغها بختللم نللدي و يضللعفيبعد إدخاله الظرف 
بصمة سبابته اليسرى على قائمة التوقيعات بعد غطسها في الحبر المخصص لللذلك

قبالة إسمه ولقبه. ويوضع عندئذ تاريخ التصويت على بطاقة الناخب. 

يمكن الناخب المصا ب بعاهة تمنعلله مللن إدخللال ورقللة التصللويت داخللل الظللرف
وإدخال هذا الخير في الصندوق أن يستعين بشخص يختاره ليساعده على ذلك.

في حالة التصللويت بالوكالللة، يقللوم الوكيللل بالعمليللة نفسللها ويضللع بصللمة السللبابة
الخرى في حالة التصويت لنفسه قبل التصويت لموكله.

 .تدمغ الوكالة بختم  ندي وترتب مع الوثائق الملحقة بمحضر الفرز
."تدمغ بطاقة الناخب للوكيل بختم ندي يحمل عبارة "انتخب بالوكالة

فسرز اللصوات :

من طرف جميللع أعضللاء مكتللب التصللويت. عند اختتام القتراع، توقع قائمة توقيعات
ومباشرة بعد ذلك، تبدأ عملية الفرز و تجري كالتي: 

.يجري الفرز دون انقطاع و يدوم إلى غاية انتهائه كليا
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يكون الفرز علنا ويجري داخل مكتب التصويت علللى يللد فللارزين يتللم
 النتخابيللة، بحضللور ممثللليالقائمللةاختيللارهم  مللن بيللن النللاخبين المسللجلين فللي 

المترشحين.
.يجري الفرز تحت رقابة أعضاء مكتب التصويت
في حالة عدم توفر العدد الكللافي مللن الفللارزين، يمكللن جميللع أعضللاء

مكتب التصويت يشاركوا في الفرز.

 ؟كيف يتم السفسرز

بعد إفراغ محتوى الصندوق على الطاولت، يتأكد رئيس مكتب التصويت بالتعاون مللع
العضاء الخرين من أن عدد المظاريف يساوي عدد المصوتين. 

في حالة عدم تطابق هذا العدد، يقوم رئيس المكتللب بعللد جديللد. إذا أثبللت الفللرق، يشللار
إليه في محضر الفرز.  

كيف يتم عد اللصوات التي تحصل عليها كل مترشح ؟

يسحب أحللد الفللارزين أوراق التصللويت مللن المظللاريف و يقللدمها لفللارز آخللر ليقرأهللا
بصوت مرتفع.

(2)يقوم فارزين اثنين   بتسجيل عدد الصللوات الللتي تحصلل عليهللا كللل مترشللح علللى 
ورقة عد النقاط قبالة اسم المترشح.

.ل تعتبر الوراق الملغاة ألصواتا معبرة أثناء الفرز

ويسجل عدد الصوات كالتي:

) 1) يساوي صوت واحد (1عمود واحد (

).  2  ) تساوي صوتين (xعلمة الضر ب (  :و تعتبر أوراقا باطلة

الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف،-1
عدة أوراق في ظرف واحد،-2
الظرف أو الورقة التي تحمل أية ملحظة أو الوراق المشوهة أو-3

الممزقة،
الوراق المشطوبة كليا أو جزئيا،-4
8الوراق أو المظاريف غير النظامية.-5



 موقعسسةيسلم الفارزون بعد ذلك إلى رئيس مكتب التصويت، أوراق عللد النقللاط
 و كذا أوراق التصويت التي شك في صحتها أو نللازع فللي صللحتهامن طرفهم

ناخبون.

:محضر الفرز

) تنسسسخ ألصسسلية يوقعهسسا أعضسساء03  في ثلثة(يترتب عن الفرز إعداد محضر، يحرر 
مكتب التصويت.

بمجرد تحرير محضر الفرز، يصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجللة المسللجلة ويتللولى
تعليق المحضر داخل مكتب التصويت.

) أصلللية مللن محضللر الفللرز و01  يسلم بعللد ذلللك، رئيللس مكتللب التصللويت نسللخة (
الملحق إلى رئيس اللجنة النتخابية البلدية، مقابل وصل استلم.

) أصلللية مللن محضللر الفللرز إلللى مسللؤول مركللز التصللويت01ويسلللم كللذلك نسللخة (
ليرسلها إلى الوالي.

: يقصد بالملحق المرفقة ما يلي

:يحدد رئيس مكتب التصويت

،عدد المصوتين
،عدد الصوات المعبر عنها
،عدد الوراق الملغاة
 في حالة وجودها( عدد الوراق محل نزاع(،
.عدد الصوات التي تحصل عليها كل مترشح 
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،أوراق عد الصوات
أوراق التصويت الملغاة أو التي شك في صحتها أو نازع في صحتها

ناخبون،
،الوكالت
 توقيع الناخبين موقعة من طرف أعضاء مكتب التصويتقائمة.

 :تسليم نسخة من محضر الفرز مصادق على مطابقتها للصل

بمجرد تحريره ،تسلم نسخة من محضر فرز الصوات مصادق علللى مطابقتهللا
من قبل رئيس مكتب التصويت داخل مكتب التصويت، إلى كل ممثل من ممثليللصل 

. قاتنوتنا  مقابل ولصل استلم  المؤهلين  المترشحين 

تدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بواسطة ختم نللدي يحمللل عبللارة "نسللخة
مصادق على مطابقتها للصل"

و تسلم كذلك تنسخة من محضر الفرز، مصادق على مطابقتهسسا لللصسسل مسسن قبسسل
إلى رئيس اللجنة البلدية لمراقبة التنتخابات أو ممثلسسه، مقابسسل     رئيس مكتب التصويت

.ولصل استلم

توضللع الوثللائق المرفقللة بمحضللر فللرز الصللوات تحللت تصللرف ممثللل الهيئللة العليللا
لمراقبة النتخابات على مستوى اللجنة النتخابية البلدية .

ة الستنسلاخ، و من با ب الشفافية، و في حاللة استنسللاخ محضللر الفلرز علن طريلق آل
يتم بالتنقل الحتمي و الشخصي لرئيس مكتب التصللويت لللدى مسللؤول مركللزأن يجب 

التصويت حامل للنسخة الصلية من  محضر الفرز.

.المؤهلين قانونا نيكون رئيس مكتب التصويت مرفوقا في تنقله بممثلي المترشحي

 :حفظ أوراق التصويت
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التدابير التي يجب اتخاذها :

يحتها الللتي يجللب.1 باستثناء أوراق التصويت الملغاة و أوراق التصويت المتنازع في ص
محضر الفللرز، يجللب علللى كللل رئيللس مكتللب التصللويت أن يجمللع أوراقبأن ترفق 

متينة. مشمعة و التصويت في أكياس 

يقوم كل رئيس مكتب التصويت بربللط هللذه الكيللاس بواسللطة خيللط يضللع مللن فللوقه.2
لصقة تشير الى تعريف مكتب التصويت.

يجب أن تتضمن هذه اللصقة اسم الوليللة و تسللمية مركللز التصللويت و رقللم مكتللب
التصويت. 

 بمجللرد النتهللاء مللن هللذا العمللل، فللإنه يجللب علللى كللل  رئيللس مكتللب تصللويت،.3
، أن يتللوجه إلللى رئيللس مركللزالمللؤهلين قانونللاوبحضللور ممثلللي المترشللحين 

"التصللويت، يقللوم هللذا الخيللر بللدمغ الملصللقة بواسللطة ختللم نلليدي يحمللل عبللارة 
 ".2017التنتخابات التشريعية 

يجب أن يوضع إلزاميا كل كيس مشمع بملصقة تعريفه في الصندوق المناسب الذي.4
)2) وعلى معوجي القفلين(2يجب أن يكون هو الخر مشمعا على مفصليه الثنين(

و يحمل نفس اللصقة التي وضع عليها الرقم التعريفي لمكتب التصويت المعني.

 يجب على كل مسؤول مركز تصللويت أن يحللرص علللى تجميللع و علللى مسللتواه،.5
لمجموع مكاتب التصويت التابعللة إلللى مركللزه. كمللا يجللبالصناديق المشمعة كافة 

عليه أن يحيولها بعد ذلك إلى مقر اللجنة النتخابية البلدية حيث يسلليلمها إلللى الميللن
العام للبلدية،  الذي يجب عليه أن يخيزنها في محلت لئقة و مؤيمنة.

 تطبسسق حسسسب الحالسسة «من القانون العضوي المتعلق بنظام النتخابللات :)208(  تنص المادة
 من قساتنون العقوبسسات علسى كسل مسن148 و 144العقوبات المنصو ص عليها في المادتين 

أهان عضو مكتب التصويت أو عدة أعضاء منه أو استعمل ضدهم عنفا أو تسبب بوسسسائل
.»التعدي والتهديد في تأخير عمليات التنتخاب أو حال دوتنها 

 يعسساقب بسسالحبس مسسن«من القانون العضللوي المتعلللق بنظللام النتخابللات: )210( تنص المادة
500.000 دج إلسسى 100.000) سنوات وبغرامة من 10) سنوات إلى عشر (5خمسة (

دج ، كل إخلل بالقتراع لصادر إما عن أي عضو من أعضاء مكتسسب التصسسويت أو عسن أي
.»عون مسخر مكلف بحراسة الوراق التي يتم فرزها 

 يعسساقب بسالحبس مسسن« من القانون العضوي المتعللق بنظلام النتخابللات: )220( تنص المادة
 دج أو200.000 دج إلسسى 40.000) وبغرامسسة مسسن 2) أيسسام إلسسى شسسهرين (10عشسسرة (

بإحسسدى هسساتين العقوبسستين ، كسسل شسسخص يرفسسض المتثسسال لقسسرار تسسسخيره لتشسسكيل مكتسسب
.»التصويت أو لمشاركته في تنظيم استشارة اتنتخابية 

تذكير بلحكام الجزائية
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يكون أعضاء مكتب التصويت مسؤولين عن جميع العمليسسات المسسسندة إليهسسم، وفقسسا
لحكام القاتنون العضوي المتعلق بنظام التنتخابات. 
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