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تعــددة القـطاعات ادّة ة 15 :  : تُُعدّ الـلجـنة الوطـنيـة ا ادا ا
تـقـريـرا سـنـويـا يـتـضـمن حـصـيـلـة عن نـشـاطـاتـها. ويـرسل

كلف بالصحة. هـذا التقرير إلى الوزير ا
ـادّة ة  16 :  : تسـجل نـفـقـات تـسيـيـر الـلـجنـة الـوطـنـية ـادا ا
كـلفة ـتعددة الـقطـاعات في  مـيزانيـة تسـيير الـوزارة ا ا

بالصحة.
رسوم في اجلريـدة الرّسميّة ادّة ة 17 :  : ينشر هـذا ا ادا ا

قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ
ــــوافق 24 حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 4 صــــفــــر عــــام 1439 ا

أكتوبر سنة 2017.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

تعددة الـقطاعات ـكن اللجنـة الوطنيـة ا ادّة ة 11 :  :  ادا ا
أن تــــنـــشئ مـــجـــمـــوعــــات تـــقـــنـــيـــة لـــلـــعـــمـل حتـــدد مـــهـــامـــهـــا

وتنظيمها وسيرها في النظام الداخلي.

ــــتــــعـــددة ــــادّة ة 12 :  : جتــــتــــمع الــــلــــجــــنــــة الــــوطـــنــــيــــة ا ــــادا ا
ــــعـــهــــد الـــوطــــني لــــلـــصــــحـــة الــــقـــطــــاعـــات عــــلى مــــســــتـــوى ا

العمومية.

تـعددة القطاعات ادّة ة 13 :  : تزود اللجنـة الوطنية ا ادا ا
ـكلـفة بـالوقـاية وتـرقية ـديريـة العـامة ا بـأمانـة تتـوالها ا

الصحة.

ـتـعددة الـقطـاعات ادّة ة 14 :  : تعـد اللـجـنة الـوطنـية ا ادا ا
نظامها الداخلي وتصادق عليه.

قرارات مقرقرارات مقرّرات آراءرات آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

والتهيئة العمرانيةوالتهيئة العمرانية
ــوافق 2 نـــوفـــمـــبــر نـــوفـــمـــبــر ــوافق  ا قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 13 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1439 ا
ـمــيّـزات الـتـقـنــيـة حملـضـر الـفـرزـزات الـتـقـنــيـة حملـضـر الـفـرز ـمــيد ا سـنـة سـنـة 2017 يـحـد يـحـدّد ا
النتـخـاب أعـضـالنتـخـاب أعـضــاء الـمـجـالـس الـشـعـبـيـة الـبـلـديـةاء الـمـجـالـس الـشـعـبـيـة الـبـلـديـة

والوالئية.والوالئية.
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

ادّة 51 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

ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 17-23 ا ـقـتـضى ا - و
ــوافق 17 يــنـــايـــر ســـنــة في 18 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1438 ا
2017 الـذي يحـدد قواعـد تنـظـيم مركـز ومكـتب التـصويت

وسيرهما

يقرر ما يأتي : يقرر ما يأتي : 

ــواد 23 و24 و25 من ــادّة األولى :ة األولى : طـــبــقـــا ألحـــكـــام ا ــادا ا
ــــؤرخ في 18 ربــــيع ـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 17-23 ا ا
ـذكـور ـوافق 17 يــنـايــر ســنـة 2017 وا الــثــاني عـام 1438 ا
ـمــيّـزات الــتـقــنـيـة أعاله يــهـدف هــذا الـقــرار إلى حتـديــد ا
حملضـر الـفرز النـتـخـاب أعضـاء اجملـالس الـشعـبـيـة البـلـدية

والوالئية.

ـادّة ة 2 : : يُـعــدّ مـحــضـر الــفـرز في مــطـبــوع في شـكل ـادا ا
. وذج موحد ولون مختلف ورقة مزدوجة ذات 

علومات اآلتية : ادّة ة 3 :  : يتضمن محضر الفرز ا ادا ا

- الدائرة االنتخابية  أو الوالية حسب احلالة

- البلدية

- تــــــســـــــمــــــيــــــة مــــــركـــــز الــــــتـــــصــــــويت ورقـم مـــــكــــــتب
التصويت

الحظ ـصـوتـ ا ـسـجـلـ وعدد ا - عـدد الـنـاخـبـ ا
عليهم بالبصمة

- نتائج عملية الفرز
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2. إطـــار عـــلـــى شــــكــل مــســـتـــطــيــل بـــقـــيــاس. إطـــار عـــلـــى شــــكــل مــســـتـــطــيــل بـــقـــيــاس
18,57 سم  سم x 4,90 سم يحمل بداخله عبارات : سم يحمل بداخله عبارات :

- الــــدائــــرة االنــــتــــخــــابــــيــــة أو الــــواليـــــة حـــــســب
الــحــالــة

- البلدية

- تسمية مركز التصويت

- رقم مكتب التصويت

الحظ ـصـوتـ ا ـسـجـلـ وعدد ا - عـدد الـنـاخـبـ ا
عليهم بالبصمة :

- نوع احلروف : مطبعي

- السمك : 14 ضعيف.

3. مـــعــلـــومـــات مـــتــعـــلـــقــة بـــعـــمـــلــيـــة الـــفــرز (افـــتـــتــاح. مـــعــلـــومـــات مـــتــعـــلـــقــة بـــعـــمـــلــيـــة الـــفــرز (افـــتـــتــاح
االقتراع واختتامه) : االقتراع واختتامه) : 

- نوع احلروف : مطبعي

- السمك : 14 ضعيف.

4. إطــــار عـــلـــى شـــكــل مـــســـتــــطـــيــل بـــقـــيـــاس. إطــــار عـــلـــى شـــكــل مـــســـتــــطـــيــل بـــقـــيـــاس
18,57 سم  سم x 2,20 سم يحمل بداخله عبارة : سم يحمل بداخله عبارة :

لغاة ال تدخل - مالحظة هامة :- مالحظة هامة : " أوراق التصويت ا
حضر في احلسبان أثنـاء عملية الفـرز ويجب أن تلحق 

الفرز.
ــتــنــازع فــيــهــا أصــواتــا تـــعــتــبــر أوراق الــتــصــويـت ا
ـحضر مـعبرا عـنهـا أثناء عـملـية الـفرز ويجب أن تـلحق 

الفرز. " :

 - نوع احلروف : مطبعي

- السمك : 14 ضعيف.

5. نتائج عملية الفرز :. نتائج عملية الفرز :

- إطــــار عــــلــى شــــكــل مــــســــتــــطــــيــل بــــقــــيـــاس
18,57 سـم x 2,40 ســم يـــــــحـــــــمــل بـــــــداخـــــــلــه عـــــــبـــــــارات :

ــتــنــازع ــلــغـــاة أوراق الــتــصــويـت ا (أوراق الــتــصــويـت ا
عبر عنها) فيها مجموع األصوات ا

عبر عنها : - عدد األصوات ا

 - نوع احلروف : مطبعي

- السمك : 16 خشن.

- جـدول يتضـمن عدد األصوات الـتي حتصلت عـليها
كل قائمة مترشح

- حيّز مخصص للمالحظات و/أو التحفظات

- حيّز مخصص لتوقيع أعضاء مكتب التصويت.

ــمــيّــزات الـتــقــنــيــة األخــرى حملــضـر ـادّة ة 4 :  : حتــدد ا ـاد ا  ا
لحق بهذا القرار. الفرز في ا

ـادّة ة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ـــــوافق 2 حـــــرربــــاجلـــــزائــــر في 13 صــــفـــــر عــــام 1439 ا
نوفمبر سنة 2017.

نور الدين بدوينور الدين بدوي
ــــــــــــــــــــــــــــــ

لحق لحقا ا

ميّزات التقنية حملضر الفرز النتخاب أعضاء اجملالسزات التقنية حملضر الفرز النتخاب أعضاء اجملالس ميا ا
الشعبية البلدية والوالئيةالشعبية البلدية والوالئية

يُــــطـــبـع مـــحــــضـــر الــــفـــرز فـي ورق من لــــون أبــــيـض
بــالــنــسـبــة النــتــخــاب أعــضــاء الــمــجــالس الــشــعــبــيـة
الـــبـــلــديـــة ومن لـــون أزرق بــالـــنــســـبـــة النــتـــخــاب أعـــضــاء
الـــمـجــالـس الـــشـــعـــــبــيـــة الـــوالئـــيــة وزنـه 70 غــــرامـــا
وبـــقـــيـاس 21 سم x 27 سم الــطـبــاعــة : بـالــلــغــة الـعــربــيـة

لون أسود.

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

1. في األعلى : . في األعلى : 

قراطية الشقراطية الشّعبية : عبية :  - اجلمهورية اجلزائرية الد- اجلمهورية اجلزائرية الدّ

- نوع احلروف : مطبعي

- السمك : 14 ضعيف.

- انـتخاب أعـضاء اجمللس الـشعبي الـبلدي أو اجمللس انـتخاب أعـضاء اجمللس الـشعبي الـبلدي أو اجمللس
الشعبي الوالئي حسب احلالة :الشعبي الوالئي حسب احلالة :

- نوع احلروف : مطبعي 

- السمك : 17 خشن.

- محضر فرز األصوات :- محضر فرز األصوات :

- نوع احلروف : مطبعي

- السمك : 17 خشن.
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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


