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 جقديم

 

ت  سؤظاء  لخىـُم وجدبع الاهخخاباث بحن ًذييهذف هزا الذلُل الزي جظعه اللجىت املشهٍض

ت و  اللجان ذ ومعوجدبع الاهخخاباث، و إلاكلُمُت لخىـُم الجهٍى اعذيهم، سؤظاء مياجب الخصٍى

التي  والخذابحر إلاجشاءاثالعملُاث وجفصُل  ذكُماقي املخذخلحن، ئلى جوب باألظاط، وهزا الىاخبحن

ذ ئلى غاًت ئهجاص مداطش ال ،ًخعحن اجخارها  ىخاةج الجضةُتبذءا مً إلاعذاد والخدظحر لعملُت الخصٍى

 .سؤظاء اللجان إلاكلُمُت لخىـُم وجدبع الاهخخاباث، وحعلُمها ئلى )فشص ألاصىاث(

ت  الششوغ والظماهاث اللاهىهُت ىفحرج وجىذسج هزه الىزُلت في ئػاس الحشص على وإلاداٍس

ت للىكاًت مً وباء وىسوها )وىفُذ والّصحُت، بما فيها إلا  ه خدلُم ل (،11جشاءاث الاختراٍص جىافغ هٍض

 .الهام جيافإ الفشص بحن مخخلف ألاػشاف املشاسهت في هزا الاظخدلاقمبني على 

ت لخىـُم ، فان ومً هزا املىؼلم جذعى جمُع سؤظاء مياجب وجدبع الاهخخاباث اللجىت املشهٍض

ذ ومعاعذيهم، ئلى الخلُذ  بالترجِباث والخذابحر العملُت الىاسدة في هزا الذلُل، ورلً مً الخصٍى

ت ألاعظاء في  ت املدعاٍو ذ الىاخبحن على ممثليهم في اللجان إلاداٍس أجل طمان ظحر عملُت جصٍى

 أخعً الـشوف، وفي أجىاء جؼبعها الجزاهت والشفافُت والخىافغ الحش.
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 :لعمليت الخصىيذ وهظام الاقتراع لخىجيهيتاملبادئ ا أوال:

  ض مصذاكُت وهضاهت طمان اظخلاللُت اللجان املششفت على جىـُم وجدبع الاهخخاباث كصذ حعٍض

 الاهخخابُت؛العملُاث 

 الحشص على الحُاد والشفافُت في ول مشاخل العملُاث الاهخخابُت؛ 

 ت للىاخبحن لخمىُنهم مً إلادالء بأصىاتهم؛  جلذًم الدعهُالث الظشوٍس

  ذ ومعاعذيهم واملىطىعُت والخجشدمشاعاة مبادب الجزاهت  ؛في حعُحن سؤظاء مياجب الخصٍى

  ت  .(1)التي حعخذعيها الىطعُت الصحُت ببالدهاالخلُذ باإلجشاءاث والخذابحر الاختراٍص

 مكخب الخصىيذ: زاهيا:

 إلاحدار، املقراث، أعضاء املكخب. 1

 :هائإحدار مكاجب الخصىيذ وحعيين أعضا. 1.1

خ 054.21بمىجب امللشس سكم  ً 2021ماًى  11 بخاٍس ع للمذًشاث واملذًٍش ، جم الخفٍى

 صالخُت ئخذاربصفتهم سؤظاء اللجان إلاكلُمُت لخىـُم وجدبع الاهخخاباث، إلاكلُمُحن 

ذ  وجدذًذ ملشاتها، وحعُحن سؤظائها ومعاعذيهم. مياجب الخصٍى

 :مكاجب الخصىيذ ومقراتها. 2.1

 ذ  هاخبت؛ أةيل هُلإلاكلُمي واملحلي باليعبت على املعخىي  جدذر مياجب للخصٍى

  اللشب، كذس إلاميان، مً ملشاث عمل الىاخبحن.ًخعحن عىذ ئخذاثها مشاعاة مبذأ 

 :أعضاء مكخب الخصىيذ. 3.1

  ًًالىاخبت  أةمً بحن أعظاء الهُ ازىحنًخىلى املذًشون إلاكلُمُىن حعُحن سةِغ)ة( ومعاعذ

ذ؛  على معخىي ول مىخب للخصٍى

 ًخىلى أصغش املعاعذًً ظىا مهام امللشس؛ 

  ذ، الخدلي باملىطىعُت والخجشد والحُادًجب أن ًشاعى في حعُحن أعظاء مياجب  الخصٍى
 

  

                                                            

ت سكم اًمىً في هزا الصذد الاظخئىاط بالبروجىوٌى الصحي للمإظعاث الخعلُمُت  (1) خ  39x20ملخظمً في املزهشة الىصاٍس أغعؼغ  22الصادسة بخاٍس

2020  ٌ  .11في ؿل جاةدت وىفُذ  2020/2021جىـُم املىظم الذساس ي لعىت  خى
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 وصائل عمل مكخب الخصىيذ:. 2

 :املعداث والىزائق الخاصت بمكخب الخصىيذ. 1.2

 ؛  معٌض أو معاٌص

 صىذوق أو صىادًم الاكتراع فاسغت وملفلت؛ 

  ظبىسة عادًت أو  صىاثعاب ألا دخامعذاث(

tableau feutre  أو أوساقflip chart ػباشحر ،

 أو أكالم(؛

 ذ  ؛وسخت مً الةدت الىاخبحن مشجبت خعب اللجان معللت على واجهت ول مىخب جصٍى

 خعب اللجان، على أن جخظمً واخذة منها، فلؽ، سكم  خانوسخخان مً الةدت الىاخبحن مشجب

ذ مً أجل الخثبذ مً  البؼاكت الىػىُت للخعٍشف، وجىطع بحن ًذي سةِغ مىخب الخصٍى

ت الىاخبحن  ؛هٍى

 ذ مشجبت خعب اللىاةذ املششحت، وخعب اللجان؛عذد واف مً بؼاةم ال  خصٍى

 عذد واف مً ألاؿشفت مشجبت بعذ ئزباث أسكام اللجان عليها؛ 

 ؛)فشص ألاصىاث( همارج مً املحاطش الخاصت بالىخاةج الجضةُت 

 املعذاث املعلىماجُت الالصمت لالظخعاهت بها في الؼبع واليسخ 
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  (:11للىكاًت مً فحروط وىسوها )وىفُذ جىفحر املعخلضماث الصحُت 

 مؼهش هدىلي؛ 

 مىادًل وسكُت؛ 

 ظلت أو أهُاط هفاًاث؛ 

 .وطع ملصلاث جخظمً حعلُماث العالمت والخذابحر الىاجب اجخارها عىذ مذخل املىخب 

 

 الخدابير الخاصت بحضن صير عمليت الخصىيذ :زالثا

 . مهام رئيط مكخب الخصىيذ ومضاعديه1

 : الاقتراعقبل بدء . 1.1

 : أ. الترجيباث ألاوليت

ذ ًىم الاكتراع، ًخعحن على سةِغ مىخب  مً أجل طمان للعحر الحعً لعملُت الخصٍى

ذ ومعاعذًه  ذ جىفش مىخبالخأهذ مً الخصٍى  ؛على وظاةل العمل املشاس ئليها أعاله الخصٍى

 :لىائح الترشيحجمثيل ب. 

 ذ على ممثل ذ وفشص  جخىفش ول الةدت داخل ول مىخب للخصٍى هاخب، لخدبع عملُاث الخصٍى

 ألاصىاث؛

  بىاظؼت وزُلت جثبذ صفت ممثل الالةدت أو الهُاة ًخم حعُحن املمثل مً ػشف وهُل الالةدت

 أو ممثل الهُأة؛

 ذ التي جظم عذة لىاةذ للترشُذ ثل واخذ مًخعحن الاهخفاء بماهه ، فباليعبت ملياجب الخصٍى

 ؛(11للىكاًت مً فحروط وىسها )وىفُذ مشاعاة لالخخُاػاث الصحُت 

  ًجب أن ًلذم املمثل الىزُلت التي جخىله جمثُل وهُل الالةدت أو الهُأة ئلى سةِغ مىخب

ذ كبل بذاًت عملُت الاكتراع.  الخصٍى
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  ت ممثل الالةدت أو الهُأة ومً وىهه مذسج ذ الخأهذ مً هٍى ًخعحن على سةِغ مىخب الخصٍى

 في لىاةذ الىاخبحن.

 :أزناء الاقتراعج. 

  ان عملُاث ذ ػُلت ظٍش ذ الخىاجذ داخل مىخب الخصٍى ًجب على أعظاء مىخب الخصٍى

 ٍذ؛الخصى 

  ذ ي ًجب الاهدباه جُذا ئلى ما ًجش  لخفاديالخاسجي  بمدُؼهوهزا  ،داخل مىخب الخصٍى

 :، مً خالٌاملشصىدةلخجاوصاث ا

  ت الىاخبحن وجىكُعاتهم في  الالةدت؛الحشص على الخأهذ مً هٍى

  ذ مىع ع مىاشحر دعاةُت أو عالماث جخص كاةمت مترشححن داخل مىخب الخصٍى جىَص

 أو في مدُؼه؛

  ؛واخذة ئلى معٌض واخذ هاخبحن مشةرهاب عذة مىع 

 تئسادة و الخأزحر على  مىع  ؛ملمثليهم الىاخبحن اخخُاس خٍش

  أشخاص  والهُئاث أأو  ممثلي اللىاةذ الخذخل في حعُحر أعماٌ املىخب مً ػشفمىع

 املىخب؛أعظاء أجاهب عً 

 ذ أو الىزاةم الاهخخابُتعذم العماح ب )ألاؿشفت وبؼاةم  االخخيان بصىادًم الخصٍى

ذ(  ؛الخصٍى

  ذ معني بعملُتغحر أجىبي أي شخص مىع دخٌى ذ؛ الخصٍى  ئلى مىخب الخصٍى

 .الالتزام بالخباعذ الجعذي مع ئلضامُت اسجذاء الىمامت 

 الخىقيذ الخاص بعمليت الخصىيذ: جدابير مرجبطت باحترام. 2
 

 :اهطالق عمليت الخصىيذ .1.2

ذ ابخذاء مً العاعت الخاظعت ) ( صباخا مً ًـــــــىم ألاسبعاء 9ًفخخذ الاكتراع داخل مىخب الخصٍى

 .2021ًىهُى11

 :اخخخام عمليت الخصىيذ.2.2

ذ،  ًخخخم الاكتراع بمجشد ما ًصىث جمُع الىاخبحن املسجلحن باللىاةذ املخىفشة بمىخب الخصٍى

ذ   ( معاء مً هفغ الُىم.1العاعت العادظت ) فيوعلى أبعذ جلذًش جيخهي عملُت الخصٍى
 

 

  

 الاقتراع نهايت بدايت الاقتراع
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 رابعا: عمليت الخصىيذ:

 دور أعضاء مكخب الخصىيذ:. 1

  الحظىس كبل مىعذ الاكتراع بعاعت على ألاكل للخأهذ مً الترجِباث الخمهُذًت كبل مباششة

ذ؛  عملُت الخصٍى

  حعلم الىزاةم املثبخت مً ممثلي وهالء اللىاةذ أو ممثلي الهُئاث؛ 

 ًكبل  ، ورلًًجب على سةِغ املىخب فخذ الصىذوق وإغالكه بعذ عشطه فاسغا على الحاطٍش

ذ   ؛باملىخببذء عملُت الخصٍى

  ت الىاخبحن بازباتها بىاظؼت ذ، مً خالٌ الخأهذ مً هٍى العهش على صحت عملُت الخصٍى

 البؼاكت الىػىُت للخعٍشف إلالىتروهُت أو ئخذي الىزاةم الشظمُت التي جدمل صىسجه؛

 ت الىاخب)ة(؛  ٌعلً ملشس املىخب هٍى

 ًإشش ملشس املىخب على اظم الىاخب)ة( في وسختي الةدت الىاخبحن؛ 

  ًجب على أعظاء املىخب الخأهذ مً أن الىاخب لم ًأخز أهثر مً ؿشف واخذ وبؼاكت

ذ واخذة مً ول الةدت.  جصٍى

 كيفيت الخصىيذ من طرف الناخب )الىاجباث(. 2

 الحفاؾ على الخباعذ الجعذي، وجشن معافت متر واخذ على ألاكل بحن املصىجحن؛ 

 ذ ئلى م ف ًلذم الىاخب)ة( عىذ دخىله مىخب الخصٍى لشس املىخب البؼاكت الىػىُت للخعٍش

ف الشظمُت ألاخشي  إلالىتروهُت أو ئخذي وزاةم الخعٍش

 التي جدمل صىسجه؛

  ذ مً ول ًأخز الىاخب)ة( بىفعه ؿشفا وبؼاكت جصٍى

 الةدت مً لىاةذ املترشححن للجىت الخاصت به؛

 ًذخل الىاخب)ة( املعٌض املخصص لالكتراع؛ 

  ذ  داخل الـشف؛ًظع الىاخب)ة( بؼاكت الخصٍى

  ظع فُه الـشف ًخىجه الىاخب)ة( ئلى صىذوق الاكتراع ٍو

خه بىفعه؛  املحخىي على بؼاكت جصٍى

  ًىكع الىاخب)ة( أمام اظمه في الةدت الىاخبحن بعذ

ذ.   الخصٍى
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 العملياث املرجبطت بفرز ألاصىاث: خامضا:

 :فرز ألاصىاث. 1
 

ذ  ذ، ئما بخصٍى بعذ الاهتهاء مً عملُت الخصٍى

جمُع الىاخبحن، أو بدلٌى الىكذ املحذد في العادظت 

 ألاصىاث والخالي:( معاء، جبخذب عملُت فشص 1)

  فخذ صىادًم الاكتراع مً ػشف سةِغ املىخب

 ممثلي الهُئاث؛ أمام ممثلي وهالء اللىاةذ أو

  جشجِب ألاؿشفت خعب أسكام اللجان في خالت

ذ هاخبي أهثر مً لجىت داخل هفغ  جصٍى

 املىخب؛

 ذ؛  فخذ ألاؿشفت للحصٌى على بؼاةم الخصٍى

  ذ وملاسهتها بالعذد اخدعاب أؿشفت الخصٍى

إلاجمالي للىاخبحن املصىجحن للخأهذ مً 

 جؼابلها؛

  اخدعاب عذد ألاصىاث التي خصلذ عليها ول

عخعان في رلً بعبىسة أو وسق   flip chartالةدت، َو

 : ألاصىاث امللغاة. 2

 :ىٌعخبر الصىث ملغ

 ئرا وان الـشف ال ًدخىي على أي بؼاكت؛ 

  ىاخذ عذة الـشف الأما ئرا جظمً )ئرا وان الـشف ًدخىي على بؼاكاث مخعذدة ومخخلفت

 بؼاكاث لىفغ الالةدت، فخعخمذ بؼاكت واخذة منها(؛

 ئرا واهذ البؼاكت حشخمل على ئشاسة معُىت )جىكُع، عالمت، ئلخ...(؛ 

  ظم أو أظماء املترشححن بها؛ئئرا واهذ البؼاكت جخظمً حشؼُبا على 

  ظم أو أظماء ئلى املترشححن بها؛ئئرا واهذ البؼاكت جخظمً ئطافت 

 خه ذ أو على بؼاكت  ئرا أكذم املصىث على الخعٍشف بهٍى على الـشف املخصص للخصٍى

ذ؛  الخصٍى

  داسة.ألاغلفت والبؼاةم غحر املحذدة مً ػشف إلا  ذاظخعملئرا  
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 :)فرز ألاصىاث( محضر النخائج الجسئيت صادصا:

 :وحضليمه )فرز ألاصىاث( حعبئت محضر النخائج الجسئيت. 1

 )فرز ألاصىاث(: كيفيت حعبئت محضر النخائج الجسئيت. 1.1

املشفم بهزا الذلُل،  1الىمىرج  ورلً وفم )فشص ألاصىاث(ًخعحن حعبئت مدظش الىخاةج الجضةُت 

 والزي ًخظمً املعؼُاث الخالُت:

 معلىماث تهم مقر مكخب الخصىيذ واللجنت:أ. 

 ذ؛ ت إلاكلُمُت التي ًيخمي ئليها مىخب الخصٍى  املذًٍش

 ذ وملشه؛  سكم مىخب الخصٍى

  خ ئجشاء فشص  ألاصىاث؛جاٍس

 سكم اللجىت؛ 

 إلاػاس أو ألاػش املىخمُت للجىت. 

 معلىماث تهم الهيأة الناخبت الـمصىجت:ب. 

 عذد الىاخبحن املسجلحن في اللىاةذ النهاةُت؛ 

 عذد املصىجحن؛ 

 عذد ألاؿشفت امللغاة؛ 

 عذد البؼاةم امللغاة؛ 

 مجمىع ألاصىاث الصحُدت املعبر عنها؛ 

 عذد ألاصىاث املحصل عليها مً ػشف ول الةدت؛ 

  تةدال  ولمجمىع ألاصىاث الصحُدت واملحصل عليها مً ػشف. 

ذ، وهزا )فشص ألاصىاث( ًخعحن جىكُع مدظش الىخاةج الجضةُت  مً ػشف أعظاء مىخب الخصٍى

 مً ػشف ممثلي وهالء اللىاةذ أو ممثلي الهُئاث.

 :)فرز ألاصىاث( حضليم محضر النخائج الجسئيت. 2.1

  هُأة؛ئلى ممثل ول الةدت أو  )فشص ألاصىاث(ًخم حعلُم وسخت مً مدظش الىخاةج الجضةُت 

 ذ ئلى ٌعلم سؤظاء مياجب ً إلاكلُمُحن  العادة الخصٍى سؤظاء  بصفتهم، شخصُااملذًٍش

 الىزاةم الخالُت: (،2وصل )الىمىرج ملابل  لخىـُم وجدبع الاهخخاباث، اللجان إلاكلُمُت

 ؛ )فشص ألاصىاث( الجضةُت مداطش الىخاةج 

 ذ املعبر عنها؛  ألاؿشفت وأوساق الخصٍى



 

 

 اللجنت املركسيت لخنظيم وجدبع الاهخخاباث
10 

 دليل مكخب الخصىيذ

  امللغاة؛البؼاةم و ألاؿشفت 

 الىاخبحن التي جدمل جىكُعاث املصىجحن. لىاةذ 

 اللجان إلاكلُمُت لخىـُم وجدبع الاهخخاباث  سؤظاء صفتهم، بإلاكلُمُىن  املذًشون ًخىلى

ت الجئلى سةِعت وسؤظاء ال، (3)الىمىرج  وصل ملابل حعلُم، لخىـُم وجدبع ن الجهٍى

ذ الاهخخاباث  ججمُعها. املشاس ئليها أعاله بعذ وزاةم مياجب الخصٍى

 :الخاص بفرز ألاصىاث الخطبيق املعلىماحي. 2

ت لخىـُم وجدبع الاهخخاباث جؼبُلا معلىماجُا، ظِخم وطعه سهً ئشاسة  أعذث اللجىت املشهٍض

ذ، ورلً بهذف:  مياجب الخصٍى

 فشص ألاصىاث؛الخاهاث في الخؼبُم املعلىماحي باملعؼُاث الالصمت بعذ الاهتهاء مً عملُت  تحعبئ 

 وػباعتها وجىكُعها  الخؼبُم املعلىماحيمً  )فشص ألاصىاث( ىخاةج الجضةُتمداطش ال اظخخشاج

ذ ومعاعذًه وممثلي اللىاةذ   ؛الهُئاث املشاسهت أومً ػشف سةِغ مىخب الخصٍى

 ؛معلىماحي ًخظمً هدُجت فشص ألاصىاث اظخخشاج معدىذ 

   جىجُه ول مً املعدىذ املعلىماحي ووسخت مً املحظش بعذ مسحه طىةُا (scan)وفم صُغت 

PDF ت لخىـُم وجدبع الاهخخابا ذ الالىترووي للجىت املشهٍض ، ورلً جدذ ئششاف ثئلى البًر

ت لخىـُم وجدبع الاهخخاباث التي ظخعمل بذوسها على  الخيعُم مع اللجان اللجً الجهٍى

 إلاكلُمُت لخىـُم وجدبع الاهخخاباث؛

   ذ  إلهشاهاث جلىُت، فاهه ًخعحن لضوما في خالت اعتراض هزه العملُت، ببعع مياجب الخصٍى

على سؤظاء املياجب املعىُت معً املعؼُاث املخعللت بفشص ألاصىاث جدذ ئششاف اللجىت 

ا إلاكلُمُت لخىـُم وجدبع الاهخخاباث كلُمُت، واظخىماٌ العملُاث املشجبؼت ث إلاباملذًٍش

 بالخؼبُم املعلىماحي.
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 :ملحقاث
 (؛فشص ألاصىاث) الىخاةج الجضةُت مدظش :1همىرج سكم 

 )فشص ألاصىاث( الىخاةج الجضةُت مدظش وصل ئًذاع  :2همىرج سكم 

 لذي املذًش)ة( إلاكلُمي)ة(؛

)فشص ألاصىاث( الىخاةج الجضةُت  مدظش وصل ئًذاع  :3همىرج سكم 

ت الجىت اللذي   .لخىـُم وجدبع الاهخخاباثلجهٍى



 

 

 اهتخاب ممثلي املىظفين في اللجان إلاداريت املتساويت ألاعضاء

 - 2021يىهيى  16يىم ألاربعاء  اقتراع -
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 (فرز ألاصىاث) محضر النتائج الجسئيت

 

  ................................................................................................................................. املديريت إلاقليميت: 

  ........................................................................................................................... رقم مكتب التصىيت: 

  ........................................................................................................................... : مكتب التصىيت قر م

بعذ اهتهاء عمليت الخصىيذ، جّم فخح صىذوق الاكتراع والشزوع في عمليت فزس ألاصىاث جحذ 

املشار إليهم و الهيئاث أإشزاف رئيس املكخب ومساعذيه، بحضىر ممثلي لىائح املزشحين 

 أسفله. 

 الىخائج الخاليت: عنوكذ أسفزث عمليت الفزس 

  .................................................................................... إلاطار/ ألاطر  .......................... اللجنت رقم

 

  ..................................................  :في لىائح مكتب التصىيت املسجلينعدد الناخبين 

  ..................................................  عدد املصىجين:

  ..................................................  عدد ألاظرفت امللغاة :

  ..................................................  امللغاة: ئقعدد البطا

  ..................................................  املعبر عنها:الصحيحت  ألاصىاثعدد 

  ..................................................  عدد لىائح الترشيح:

 1همىذج رقم 



 

 

 13 اللجنت املركسيت لتنظيم وجتبع الاهتخاباث

 مجمىع ألاصىاث التي هالتها كل الئحت :

 رقم الالئحت

 الهيؤةواسم 

 لمترشحالاسم الصخص ي والعائلي ل

 التسلسليحسب الرقم 

 عدد ألاصىاث املحصل

 عليها من طرف الالئحت
 مالحظاث

 1ركم الالئحت: 
 : ............الهيؤةاسم 

1- 

 ................................   

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

 2ركم الالئحت: 

 : .............الهيؤةاسم 

1- 

 ................................   

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

 3الالئحت: ركم 
 : ...........الهيؤةاسم 

1- 

 ................................   

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

 4ركم الالئحت: 
 : ............الهيؤةاسم 

1- 

  

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 
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 رقم الالئحت

 الهيؤةواسم 

 لمترشحالاسم الصخص ي والعائلي ل

 التسلسليحسب الرقم 

 عدد ألاصىاث املحصل

 عليها من طرف الالئحت
 مالحظاث

 5ركم الالئحت: 
 : ............الهيؤةاسم 

1- 

 ................................   

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

 6ركم الالئحت: 
 : ............الهيؤةاسم 

1- 

 ................................   

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

 7ركم الالئحت: 
 : ............الهيؤةاسم 

1- 

 ................................   

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

 8ركم الالئحت: 
 ...........: .الهيؤةاسم 

1- 

 ................................   

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 
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 رقم الالئحت

 الهيؤةواسم 

 لمترشحالاسم الصخص ي والعائلي ل

 التسلسليحسب الرقم 

 عدد ألاصىاث املحصل

 عليها من طرف الالئحت
 مالحظاث

 9ركم الالئحت: 
 : ............الهيؤةاسم 

1- 

 ................................   

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

 10ركم الالئحت: 
 : ............الهيؤةاسم 

1- 

 ................................   

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

 11ركم الالئحت: 
 : ............الهيؤةاسم 

1- 

 ................................   

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

 12ركم الالئحت: 
 : ............الهيؤةاسم 

1- 

 ................................   

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

 



 

 

 16 اللجنت املركسيت لتنظيم وجتبع الاهتخاباث

 رقم الالئحت

 الهيؤةواسم 

 لمترشحالاسم الصخص ي والعائلي ل

 التسلسليحسب الرقم 

 عدد ألاصىاث املحصل

 عليها من طرف الالئحت
 مالحظاث

 13ركم الالئحت: 
 : ............الهيؤةاسم 

1- 

 ................................   

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

 

  اللىائح:مجمىع ألاصىاث الصحيحت املعبر عنها، واملحصل عليها من طزف جميع 

 

 

ل
ّ
 الهيأةأو  الئحتلا يبعذ الاهتهاء من عمليت فزس ألاصىاث، جّم حسليم وسخت من هذا املحضز إلى ممث

م.
ّ
 ملابل إكزار بالدسل

 جىقيع أعضاء املكتب:

 التىقيع الصخص ي والعائلي الاسم أعضاء مكتب التصىيت

   رئيس املكخب

   املساعذ ألاول 

   املساعذ الثاوي
 

 ...............................بخاريخ ............................حزر في 
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 :الهيآثأو   ممثلي اللىائحجىقيع 

 التىقيع الاسم الصخص ي والعائلي )*(رقم الالئحت

 1الالئحت ركم 

 الهيأة ............

  

 2الالئحت ركم 

 الهيأة ............

  

 3الالئحت ركم 

 الهيأة ............

  

 4الالئحت ركم 

 الهيأة ............

  

 5الالئحت ركم 

 الهيأة ............

  

 6الالئحت ركم 

 الهيأة ............

  

 7الالئحت ركم 

 الهيأة ............

  

 8الالئحت ركم 

 الهيأة ............

  

 9الالئحت ركم 

 الهيأة ............

  

 10الالئحت ركم 

 الهيأة ............

  

 11الالئحت ركم 

 الهيأة ............

  

 12الالئحت ركم 

 الهيأة ............

  

 13الالئحت ركم 

 الهيأة ............

  

 ...............................بخاريخ ............................حزر في 
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 - 2021يىهيى  16اقتراع يىم ألاربعاء  -
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 )فرز ألاصىاث(وصل إيداع النتائج الجسئيت 
 لدي املدير)ة( إلاقليمي)ة(

 

  ................................................................................................................ أها املىقع أسفله، السيد)ة(:

الخاصت باهخخاب ممثلي )فزس ألاصىاث( ملف هخائج الخصىيذ الجشئيت أشهذ أهني حسلمذ 

 :)ة( مكخب الخصىيذرئيس السيذ)ة(املىظفين في اللجان إلاداريت املدساويت ألاعضاء من 

  الصخص يالاسم:  ..................................................................................................................  

 :الاسم العائلي  ........................................................................................................................  

  :ملز مكخب الخصىيذ ..........................................................................................................  

  :ركم مكخب الخصىيذ ...........................................................................................................  

 :اللجىت / اللجان ركم  ............................................................................................................  

  إلاكليميت: املذيزيت .................................................................................................................  

 

 

 ...............................بخاريخ ............................حزر في 

 إلامضاء
 

 : مكىهاث امللف

 ؛)فزس ألاصىاث( ضز الىخائج الجشئيتامح -

 وأوراق الخصىيذ املعبر عنها؛ ألاظزفت  -

 امللغاة؛ والبطائم ألاظزفت -

 املصىجين. لىائح الىاخبين التي جحمل جىكيعاث -

  

 2همىذج رقم 
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 )فرز ألاصىاث(ع النتائج الجسئيت وصل إيدا

 الجهىيت لتنظيم وجتبع الاهتخاباثلجنت ال لدي ديريت إلاقليميتمن طرف امل

 

  .................................................................................................................. :أها املىقع أسفله السيد)ة(

الخاصت باهخخاب ممثلي )فزس ألاصىاث( ملف هخائج الخصىيذ الجشئيت أشهذ أهني حسلمذ 

 :املىظفين في اللجان إلاداريت املدساويت ألاعضاء من

  ......................................................................................................... :)ة(إلاقليمي دير)ة(امل السيد)ة(

 ذيزيت إلاكليميتامل : .........................................................................................................  

  :عذد مكاجب الخصىيذ .................................................................................................  

 الجشئيت عذد املحاضز : .................................................................................................  

  :عذد ألاظزفت ..................................................................................................................  

 

 

 

 ...............................بخاريخ ............................حزر في 

 إلامضاء

 

 3همىذج رقم 


