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قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ في خ في 10 جــــمــــادى األولى عــــام  جــــمــــادى األولى عــــام 1438 اHــــوافق  اHــــوافق 7
فـــبـــرايــــر ســـنـــة فـــبـــرايــــر ســـنـــة s2017 يـــتــــضـــمن حتـــديــــد اHـــمـــيs يـــتــــضـــمن حتـــديــــد اHـــمـــيّـــزاتـــزات

التقنية لبطاقة الناخب.التقنية لبطاقة الناخب.
ـــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية
- �قتـضى القانـون العضوي رقم 16-10 اHؤرخ في
22 ذي الــــقــــعــــدة عــــام 1437 اHــــوافق 25 غــــشـت ســــنــــة 2016

sتعلق بنظام االنتخاباتHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدّلHا sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 16-336 اHؤرخ
في 19 ربـــيع األول عــام 1438 اHــوافق 19 ديـــســمـــبــر ســـنــة
2016 الذي يحدد كيفـيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها

sومدة صالحيتها
يقـريقـرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 7 من اHـرسـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 16-336 اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األول عـــام
sـــذكـــور أعالهHــــوافق 19 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2016 واH1438 ا

يهـدف هـذا القـرار إلى حتـديـد اHمـيّـزات الـتقـنـيـة لبـطـاقة
الناخب.

sــادة 2 : : تــكـــون بــطــاقــة الــنـــاخب من ²ــوذج مــوحّــدHــادة اHا
حتدّد �يّزاتها التقنية في اHلحق بهذا القرار.

اHـادة اHـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد قراطية الشعبية.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 10 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438
اHوافق 7 فبراير سنة 2017.

نور الدين بدوينور الدين بدوي

اHلحقاHلحق
ـــــــــــــــــــــــــــ

اHمياHميّزات التقنية لبطاقة الناخبزات التقنية لبطاقة الناخب
تــــــــــكــــــــــون بــــــــــطــــــــــاقــــــــــة الــــــــــنــــــــــاخـب مـن ورق طــــــــــرازه

ميكانوغرافيs سلموني اللونs من 160 غرام.
تُـطــبع الـبــطـاقــة عـلى الــوجـهــsX ويـكـون لــون الـنص

أخضراs ويكون العمق باللون السلموني.
مقياسا البطاقة هما :

sالعرض : 93 ملم -
- الطول : 130 ملم.

أوال : على الوجه األمامي من البطاقة :أوال : على الوجه األمامي من البطاقة :
1) عــلى الـــيــســار وفـي مـسـاحــة مـغـطــاة ذات قـيـاس

58 ملم X 85 ملمs تُكتب العبارات اآلتية :

أ) اجلمهورية اجلزائرية الد قراطية الشعبية :أ) اجلمهورية اجلزائرية الد قراطية الشعبية :
sاحلرف : عربي -

- السمك : 11 ضعيف.
ب) بطاقة الناخب :ب) بطاقة الناخب :

sاحلرف : عربي -
- السمك : 24 خشن.
ج) خريطة اجلزائر :ج) خريطة اجلزائر :

تطبع باللون األخضر.
2) عــلـى الــيــمــيـن وفي مـسـاحـة مـغـطـاة ذات قـياس

58 ملم X 85 ملمs تُكتب العبارات اآلتية :

أعداد من أعداد من 1 إلى  إلى 8 : :
تـُــؤطــر هــذه األعـــداد بــمــســـتــطـــيـالت ذات قــيــاس

28 ملم X 20 ملمs السمك : 14.
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تُـــــكــــتب فـي عــــمـق الــــبــــطــــاقـــــة عــــبــــارة اجلـــــمــــهــــوريــــة
اجلزائرية الد قراطية الشعبية :

sاحلرف : عربي -
- السمك : 5 مائل.

ثانيا : على الوجه اخللفي من البطاقة :ثانيا : على الوجه اخللفي من البطاقة :
s120 مـلم X وفي مسـاحـة مـغـطـاة ذات قـياس 85 مـلم
تُــكـتـب الـعــبارات اآلتــيـة بــحـروف عــربــيـةs الــسـمـك :

9 ضعيف :
s11 ملم X كتب : في إطار قياسه : 29 ملمH1) رقم ا
2) مــــــــكــــــان االنــــتــــخــــاب : فـــي إطـــــار قـــيــاسه :

s11 ملم X 83 ملم

s0,9 ملم X 3) اللقب : في إطار قياسه : 115 ملم
s0,9 ملم X 4) االسم : في إطار قياسه : 115 ملم

5) تــاريـخ الـمــيـالد ومــكـانـه : فـي إطــار قــيـاسـه :
s0,9 ملم X 115 ملم

s13 ملم X 6) العنوان : في إطار قياسه : 115 ملم
7) في إطار قياسه : 16 ملم X 56 ملم :

وبحروف عربية سمكها 7 ضعيفs تكتب :
sمكان إصدار البطاقة sفي السطر األول : مكان إصدار البطاقة

في السطر الثاني : اإلدارة التي أصدرت البطاقة. اإلدارة التي أصدرت البطاقة.
8) عبارة " رقم الـتسـجيل في الـقائـمة االنـتخـابية "

بحروف عـربـيـة سـمـكـهـا 9 ضـعــيـف في إطار قـيـاسـه :
s56 ملم X 16 ملم

9) في أســفل الــبـطــاقــة وفي الــوسطs إطــار رئــيـسي
تُكتب فيه العبارة اآلتية :

" يــحـفظ الــنـاخب هـذه الــبـطــاقـة إلى إشـعــار جـديـد "
بحروف عربية سمكها 10 خشن.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ في خ في 10 جــــمــــادى األولى عــــام  جــــمــــادى األولى عــــام 1438 اHــــوافق  اHــــوافق 7
فـبـرايــر سـنـة فـبـرايــر سـنـة s2017 يـتــضـمن نص مــطـبـوع الــوكـالـةs يـتــضـمن نص مــطـبـوع الــوكـالـة

للتصويت في االنتخاب و�يللتصويت في االنتخاب و�يّزاتها التقنية.زاتها التقنية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية
- �قتـضى القانـون العضوي رقم 16-10 اHؤرخ في
22 ذي الــــقــــعــــدة عــــام 1437 اHــــوافق 25 غــــشـت ســــنــــة 2016

sتعلق بنظام االنتخاباتHوا
- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 16-11 اHـؤرخ
في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437 اHـوافق 25 غــشت ســنـة 2016

sراقبة االنتخاباتH ستقلةHتعلق بالهيئة العليا اHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدّلHا sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 16-337 اHؤرخ
في 19 ربـــيع األول عــام 1438 اHــوافق 19 ديـــســمـــبــر ســـنــة
2016 الـذي يحـدد شـكل وشروط إعـداد الـوكالـة لـلتـصويت

sفي االنتخاب
يقـريقـرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 5 من اHـرسـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 16-337 اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األول عـــام
sـــذكـــور أعالهHــــوافق 19 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2016 واH1438 ا

يـــهــــدف هـــذا الـــقــــرار إلى حتــــديـــد نص مــــطـــبـــوع الــــوكـــالـــة
للتصويت في االنتخاب و�يّزاتها التقنية.

اHــادة اHــادة 2 : : يـــكـــون مــطـــبـــوع الـــوكــالـــة لـــلــتـــصـــويت من
نـمـوذج مـوحّــدs ويـتـضـمـن نـص الـوكــالـة الـذي يـحـرر

كما يأتي :
" أُسلّم وكالة من أجل االنتخاب في مكاني إلى ...".
اHـادة اHـادة 3 :  : حتـدد اHــمـيّـزات الـتــقـنـيــة Hـطـبــوع الـوكـالـة

للتصويت في اHلحق بهذا القرار.
اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد قراطية الشعبية.
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 10 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438

اHوافق 7 فبراير سنة 2017.
نور الدين بدوينور الدين بدوي

ــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحقاHلحق

اHمياHميّزات التقنية Hطبوع الوكالة للتصويتزات التقنية Hطبوع الوكالة للتصويت
يـكـون مــطـبـوع الـوكــالـة لـلـتــصـويت من ورق أبـيض
s210 مــــــلم X أو أزرق من 64 غــــــرام ذي قــــــيــــــاس 135 مــــــلم

.Xويحتوي على وجه
أ) الوجه األمامي :أ) الوجه األمامي :

1) اجلمهورية اجلزائرية الد قراطية الشعبية :) اجلمهورية اجلزائرية الد قراطية الشعبية :
sنوع احلروف : عربي كالسيكي -

- السمك : 14 ضعيف.
2) ختم الدولة.) ختم الدولة.

3) وزارة الداخلية :) وزارة الداخلية :
sنوع احلروف : عربي كالسيكي -

- السمك : 14 خشن.
4) والية :) والية :

sنوع احلروف : عربي كالسيكي -



6 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3215
5  مارس سنة   مارس سنة 2017 م

sاالسم
sهنةHا

sيالدHتاريخ ومكان ا
الساكن بـ (1).

sنوع احلروف : عربي كالسيكي -
sالسمك : 10 ضعيف -

sوبحروف التينية من ²ط دائم -
- السمك : 8 ضعيف.

2) اHسجل في القائمة االنتخابية لبلدية :) اHسجل في القائمة االنتخابية لبلدية :
مكتب االنتخاب رقم :مكتب االنتخاب رقم :

أسلم وكالة من أجل االنتخابs في مكاني إلى.
sنوع احلروف : عربي كالسيكي -

sالسمك : 14 خشن -
sوبحروف التينية من ²ط دائم -

- السمك : 8 خشن.
s(لقب الوكيل) (ة)3) السيد

sاالسم
sهنةHا

sعنوان السكن
sيالدHتاريخ ومكان ا

sوالية
sسجل في القائمة االنتخابية لبلديةHا

sمكتب التصويت رقم
sوكلHإمضاء ا

sتصديق على الوثيقة
ختم وتوقيع السلطة التي صادقت على الوثيقة.

sنوع احلروف : عربي كالسيكي -
sالسمك : 10 ضعيف -

sوبحروف التينية من ²ط دائم -
- السمك : 8 ضعيف.

s(1) اسم البلدية والوالية باجلزائر
أو اHدينة والبلد في اخلارج.

sنوع احلروف : عربي كالسيكي -
sالسمك : 6 ضعيف -

sوبحروف التينية من ²ط دائم -
- السمك : 6 ضعيف.

- السمك : 14 خشن.
5) بلدية :) بلدية :

sنوع احلروف : عربي كالسيكي -
- السمك : 14 خشن.

6) انتخاب يوم :) انتخاب يوم :
sنوع احلروف : عربي كالسيكي -

- السمك : 14 خشن.
انتخاب يوم :انتخاب يوم :

sنوع احلروف : التيني -
- السمك : 10 ضعيف.

7) التصويت بالوكالة () التصويت بالوكالة (1) :) :
sنوع احلروف : عربي كالسيكي -

- السمك : 16 خشن.
التصويت بالوكالة (التصويت بالوكالة (1) :) :
sنوع احلروف : التيني -

- السمك : 12 ضعيف.
8) مستطيل في الوسط يتضمن :) مستطيل في الوسط يتضمن :

s(ت) انتخب -
s" حيّزا يتضمن عبارة " وضع اخلتم -

sنوع احلروف : عربي كالسيكي -
- السمك : 10 خشن.

9) مالحـــظــة : ) مالحـــظــة : " بـــعـــد االســـتـــعـــمـــالs تُـــحـــفظ الـــوكـــالــة
�كتب التصويت وتُلحق باحملضر بعد الفرز ".

sنوع احلروف : عربي كالسيكي -
- السمك : 10 خشن.

10) () (1) وثيقة ترسل إلى الوكيل :) وثيقة ترسل إلى الوكيل :

sنوع احلروف : عربي كالسيكي -
- السمك : 10 خشن.

 ( (1) وثيقة ترسل إلى الوكيل :) وثيقة ترسل إلى الوكيل :
s نوع احلروف : عربي كالسيكي من ²ط دائم -

- السمك : 6 ضعيف.
ب) الوجه اخللفي :ب) الوجه اخللفي :

s(وكلHلقب ا) وقع أسفلهH1) أنا ا


