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‹ËÇœi<
 

�الدليل ��ذا �العمليات� ��دف �وت�بع �لتنظيم �املركز�ة �ال��نة �تضعه الذي
�وت�بع� �لتنظيم �إلاقليمية �ال��ان �ورؤساء �رئ�سات �جميع �يدي �ب�ن الانتخابية
�ومساعد��م،� �التصو�ت �م�اتب �ورؤساء �ورئ�سات �الانتخابية، العمليات

� �و�ا�� �والناخب�ن، �الناخبات �وكذا �إبرازباألساس، �إ�� ،� �و�ش�ل�املتدخل�ن ،
�لعملية� دقيق، �والتحض�� �إلاعداد �من �بدءا �اتخاذ�ا �يتع�ن �ال�� إلاجراءات

�رئ�سات� �إ�� �و�سليم�ا �ا��زئية، �النتائج �محاضر �إنجاز �غاية �إ�� التصو�ت
    . ورؤساء�ال��ان�إلاقليمية��لتنظيم�وت�بع�العمليات�الانتخابية

 
�ع��و� �إطار�ا��رص ��� �ذلك ��ل �و وف���ت دخل �الشروط الضمانات�جميع

ت�افؤ�الفرص�ب�ن�مختلف�ألاطراف�نز�ه�مب���ع���تنافس�تحقيق�ل ،القانونية
 .الانتخا�ي�ال�ام�املشاركة�����ذا�الاستحقاق

 
�الذ ،� �تدعو�جميع�فإن �الانتخابية �العمليات �وت�بع �لتنظيم �املركز�ة ال��نة

� �وت�بع �لتنظيم �إلاقليمية �ال��ان �ورؤساء �الانتخابيةرئ�سات ،�العمليات
،�التقيد�بال��ت�بات�الواردة�����ذا�و�األخص�رئ�سات�ورؤساء�م�اتب�التصو�ت

�أجل �من �وذلك �س��  الدليل، �ع����ضمان �والناخب�ن �الناخبات �تصو�ت عملية
� ��� �ألاعضاء �امل�ساو�ة �إلادار�ة �ال��ان ��� �جو�ممثل��م �و�� �الظروف، أحسن

 .تطبعه�ال��ا�ة�والشفافية
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˜Ê_V kËÁíj÷]<ÌÈ◊€√÷<ÏÜõˆπ]<ÙÅ^fπ]<≈]3Œ˜]<›^øfiÊ 

ÙÅ^fπ] 

 � �استقاللية �ع���ال��انضمان �وت�بع�املشرفة �تنظيم
�العملي �ونزا�ة �مصداقية ��عز�ز �قصد �اتالانتخابات

 الانتخابية؛
 العملي� �مراحل ��ل ��� �والشفافية �ا��ياد �ع�� �اتا��رص

 الانتخابية؛
 �والناخب�ن�لتمكي��م�تقديم�ال�س�يالت�الضرور�ة�للناخبات

 من�إلادالء�بأصوا��م؛
 مب� �و دامراعاة �ال��ا�ة ��عي�ن��ئ ��� �والتجرد املوضوعية

 .رؤساء�م�اتب�التصو�ت�ومساعد��م
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^Èfi^mV ”⁄jg<<kËÁíj÷]<
1<Jgj”π]<^ñ¬_<Hl]Üœπ]<Hp]Çu˝] 

<p]Çuc
<gi^”⁄

<kËÁíj÷]<
<∞È√iÊ

^ñ¬_Ò^„<

 �9-15امل���رقم�بموجب�مقرر�وز�ر�ال��بية�الوطنية�والت�و�ن�
� ��15بتار�خ �والنواب�2015مايو �للنائبات �التفو�ض �تم ،

� �التصو�ت�إحداثصالحية �وكذا��م�اتب �مقرا��ا، وتحديد
>.�ا�ومساعد��م��عي�ن�رؤسا

<gi^”⁄
<kËÁíj÷]
^„i]Üœ⁄Ê<

 للتصو�ت� �م�اتب ��تحدث �املستوى �واملح���ع�� إلاقلي��
 ناخبة؛بال�سبة�إ����ل��يئة�

 � �مبدأ �مراعاة �قدر�إلام�انيتع�ن ��،القرب، �عمل�من مقرات
 .الناخب�نالناخبات�و�

<^ñ¬_
”⁄<gj

kËÁíj÷]<

 ��من�ن�ثن�ين�إومساعد�)ة(رئ�سالنائبات�والنواب��عي�ن��يتو
�الناخبة �ال�يئة �أعضاء �مكتب��ب�ن ��ل �مستوى ع��

 ؛تصو�تلل
  ؛يتو���أصغر�املساعدين�سنا�م�ام�املقرر 
 � �التصو�ت، �مكتب �أعضاء ��عي�ن ��� �يرا�� �أن �التح��يجب

�والتجرد �����وا��ياد�باملوضوعية �عليه �منصوص ��و كما
 .2015ماي��15بتار�خ��15/169عدد�الوزار�ة�رسالة�ال
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2<J<ÿ€¬<ÿÒ^âÊ<kËÁíj÷]<gj”⁄ 

<l]Ç√π]
<–Ò^mÁ÷]Ê
<Ìë^§]

≤”<gj
kËÁíj÷]  

  ؛أو�معازل �معزل 
 �؛ةومقفل�ةفارغ�الاق��اعأو�صناديق�صندوق 
 �سبورة�عادية�أو�(توفر�معدات�إلاحصاءtableau feutre��أو

 ؛)،�طباش���أو�أقالمflip chartأوراق�
 �ثالثة�����من�لوائح�الناخبات�والناخب�ن�املدعو�ن�لإلدالء

 بأصوا��م����دائرة�اختصاص�املكتب؛
 � �من ��اف �اللوائح�عدد �حسب �مرتبة �التصو�ت بطاقات

 ؛املر��ة،�وحسب�ال��ان
 � �من ��اف �ال��ان�عدد �أرقام �إثبات ��عد �مرتبة ألاظرفة

 عل��ا؛
 ا��اصة�بالنتائج�ا��زئية نماذج�املحاضر. 

 

ÌæÁv◊⁄V<�يمكن�الاستعانة�بمعدات�املقر�الذي��واملطبوعات،بال�سبة�ل����الوثائق
 .يتواجد�فيه�مكتب�التصو�ت
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^n÷^mV 4e]Çj÷]<<4â<‡äù<Ìë^§]kËÁíj÷]<ÌÈ◊€¬  
1<J›^„⁄<‰ËÇ¬^ä⁄Ê<kËÁíj÷]<gj”⁄<ãÈÒÖ< 

<Çe<ÿfŒ
≈]3Œ˜] 

kËÁíj÷]<gj”⁄<ÿ€¬<ÿÒ^âÊ<V 
 :  ه�التأكد�منييتع�ن�ع���رئ�س�مكتب�التصو�ت�ومساعد 

 �مكتب� �واج�ة �ع�� �والناخب�ن �الناخبات �الئحة �عليق
 التصو�ت؛

 �توفر�مكتب�التصو�ت�ع���معزل�وصندوق�الاق��اع�فارغ
 ومقفل؛

 � �التصو�ت �بطاقات �اللوائح�توفر �حسب مرتبة
���� �التصو�ت ��ان �إذا �ال��ان �وحسب املر��ة،

 املكتب�س��م�أك���من���نة؛
 توفر�ألاظرفة�مرتبة��عد�إثبات�أرقام�ال��ان�عل��ا؛ 
 ���� �الئحةــــــــــــــــــــــــتوفر �من ��ت�ن �و اخب�ن�ـــــــــالنالناخبـــــــــــــــــات

 ؛)ل�ل���نة(
 نماذج�املحاضر؛�توفر�العدد�ال�ا���من 
 التأكد�من�عدد�البطائق�وألاظرفة�املتوصل���ا؛ 
 � �إلاحصاء �معدات �(توفر �أو �عادية  tableauسبورة

feutre��أو�أوراقflip chartطباش���أو�أقالم�،.( 
∞vçÜπ]<ÿÈn≥V<

 �يتو���تصو�ت�ع���ممثللل�ل�الئحة�داخل��ل�مكتب�تتوفر�،
 . ألاصواتوإحصاء�عمليات�التصو�ت�وفرز�ت�بع�

 � �بواسطة �الالئحة �وكيل �طرف �من �املمثل ��عي�ن وثيقة�يتم
 ؛الالئحة�أو�ممثل�ال�يأة�مصادق�عل��ا�تث�ت�صفة�ممثل

 �،لل��شيح� �لوائح �عدة �تضم �ال�� �التصو�ت �مل�اتب بال�سبة
�مكتب� ��� �يمثل�ا �واحدا �ممثال �ت�تدب �أن �لل�يأة يمكن

 ؛التصو�ت
 تمثيل�وكيل�الالئحة�ال���تخوله��يجب�أن�يقدم�املمثل�الوثيقة

 .الاق��اععملية�إ���رئ�س�مكتب�التصو�ت�قبل�بداية��أو�ال�يأة
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<^flm_
≈]3Œ˜] 

 �مكتب� �داخل �التواجد �التصو�ت �مكتب �أعضاء �ع�� يجب
 �ت؛التصو�ت�طيلة�سر�ان�عمليات�التصو 

 وكذا��،يجب�الان�باه�جيدا�إ���ما�يجرى�داخل�مكتب�التصو�ت
ال���تحدث،��لتجاوزاتا��ار���لرصد�و���يل��ل�ا�بمحيطه

 :من�خالل�
- � �قائمة�منع �تخص �عالمات �أو �دعائية �مناش�� توز�ع

 م�����ن�داخل�مكتب�التصو�ت�أو����محيطه؛
- � �منع �عدة �و�ذ�اب �معزل�ناخبات �إ�� �واحدة �مرة ناخب�ن

 ؛واحد
 ؛���الاختيار�الناخب�نالناخبات�و التأث���ع���حر�ة��منع -
- � �طرف�منع �من �املكتب ��سي���أعمال أ��اص�التدخل���

 املكتب؛أعضاء�أجانب�عن�
�ب - �السماح �أو�الوثائق�عدم �التصو�ت �بصناديق االحت�اك

 الانتخابية؛
 .التصو�ت�مع����عمليةأي���ص�غ���منع�دخول� -
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2<JkËÁíj÷]<ÌÈ◊€√e<î^§]<kÈŒÁj÷]<›]3u^e<<Ì�fiÜ⁄<4e]Çi 
 

<ÌÈ◊€¬<—¯�fi]
kËÁíj÷] 

 �الساعة�ابتداء�من�يفتتح�الاق��اع�داخل�مكتب�التصو�ت
 .2015يونيو��3وم�ألار�عاء�ـــــــمن�ي صباحا) 9( التاسعة�

<ÌÈ◊€¬<›^jj}]
kËÁíj÷] 

 جميع� �يصوت �ما �بمجرد �الاق��اع الناخبات��يختتم
مكتب�التصو�ت،�وع���أ�عد�تقدير�ب امل��ل�نالناخب�ن�و 

مساء��)6( السادسةالتصو�ت�ع���الساعة�ت�ت���عملية�
 .نفس�اليوم�من�
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^√e]ÖV<kËÁíj÷]<ÌÈ◊€¬<

<^ñ¬_<ÖÊÅ
<gj”⁄

kËÁíj÷] 

 � � �الاق��اع �موعد �قبل �ألاقلا��ضور �ع�� �من���ساعة للتأكد
 ؛ال��ت�بات�التم�يدية�قبل�مباشرة�عملية�التصو�ت

 اللوائح� �وكالء �ممث�� �من �الالزمة �الوثائق �ممث����سلم �أو
 ؛� ال�يئات

 يجب�قبل� �باملكتب، �التصو�ت �عملية �املكتب�بدء �رئ�س �ع��
 فتح�الصندوق�وإغالقه��عد�عرضه�فارغا�ع���ا��اضر�ن؛

 �و�ة�� �من �التأكد �خالل �من �التصو�ت، ���ة �ع�� الس�ر
� �و �الوطنية�الناخبات �البطاقة �بواسطة �بإثبا��ا الناخب�ن

 للتعر�ف�أو�إحدى�الوثائق�الرسمية�ال���تحمل�صورته؛
 �؛)ة(كتب��و�ة�الناخبامل�مقرر �علن 
 �الناخب�مقرر يؤشر� �اسم �ع�� �الئحة�) ة(املكتب ������ ��

 الناخب�ن؛الناخبات�و 
 �يأخذ� �لم يجب�ع���أعضاء�املكتب�التأكد�من�أن�الناخب

 .أك���من�بطاقة�تصو�ت�واحدة�من��ل�الئحة
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<ÌÈÀÈ“
<kËÁíj÷]
ÕÜõ<‡⁄<
g}^fl÷]<

El^fq]Á÷]D 

 الناخب� �) ة(يقدم �دخوله ��مكتبعند �إ�� �مقرر التصو�ت
�التعر�ف� �وثائق �أو�إحدى �للتعر�ف �الوطنية �البطاقة املكتب

�ألا  �الرسمية �صورته �تحمل �ال�� جواز�السفر�أو�رخصة�(خرى
�الصيد�السياقة�أو  �املدنيةأو��رخصة �ا��الة بطاقة�أو��كناش

 ؛)م�نية�مسلمة�من�طرف�إلادارة
 بنفسه�ظرفا�و�طاقة�تصو�ت�من��ل�الئحة��)ة( يأخذ�الناخب

 ����ن�ل��نة�ا��اصة�به؛�من�لوائح�امل
 املعزل�املخصص�لالق��اع؛� )ة( الناخب�يدخل 
 داخل�الظرف؛�التصو�تبطاقة�� )ة( يضع�الناخب 
 الناخب� �الظرف�� )ة( يتوجه �فيه �و�ضع �الاق��اع �صندوق إ��

 املحتوي�ع���بطاقة�تصو�ته�بنفسه؛
 الناخب� �اسمه� )ة( يوقع ��عد��أمام �الناخب�ن �الئحة ��

 .التصو�ت

 

ÌæÁv◊⁄V<�12انظر�ص�(��االت�إلغاء�ألاصوات�بال�سبة( 
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^ä⁄^}V e<Ì�fiÜπ]<l^È◊€√÷]áÜÀ<l]Áë˘]<^íuc<Ê<
<

<áÜ 
<^íucÊ
l]Áë˘] 

-� �جميع�� �بتصو�ت �إما �التصو�ت، �عملية �من �الان��اء �عد
) 6(،�أو�بحلول�الوقت�املحدد����السادسة�الناخبات�والناخب�ن

  : مساء،�ت�تدئ�عملية�فرز�وإحصاء�ألاصوات��التا���
 الاق��اع� �صناديق �ممث����فتح �أمام �املكتب �رئ�س �طرف من

 ؛وكالء�اللوائح�أو�ممث���ال�يئات
 ���ترت�ب�ألاظرفة�حسب�أرقام�ال��ان����حالة�تصو�ت�ناخ

 املكتب؛نفس�أك���من���نة�داخل�
 �ألاظرفة�ل��صول�ع���بطائق�التصو�ت؛فتح 
 ���إلاجما� �بالعدد �ومقارن��ا �التصو�ت �أظرفة اح�ساب

 لناخب�ن�املصوت�ن�للتأكد�من�تطابق�ا؛للناخبات�وا
 الئحة� ��ل �عل��ا �حصلت �ال�� �ألاصوات �عدد �،اح�ساب

 .flip chartو�ستعان����ذلك��سبورة�أو�ورق�
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<l]Áë˘]
Ï^«◊π] 

 :الغيا�عت���الصوت��-

 إذا��ان�الظرف�ال�يحتوي�ع���أي�بطاقة؛ 

 �إذا��ان�الظرف�يحتوي�ع���بطاقات�متعددة�ومختلفة 

�الالئحة،�( �لنفس �بطاقات �عدة �واحدا �ظرفا �تضمن �إذا أما

 ؛)فتعتمد�بطاقة�واحدة�م��ا

 �توقيع،�عالمة،�(إذا��انت�البطاقة��شتمل�ع���إشارة�معينة

 ؛...)إ��

 � �ع�� ��شطيبا �تتضمن �البطاقة ��انت �أسماء�إإذا �أو سم

 امل�����ن���ا؛

 � �إضافة �تتضمن �البطاقة ��انت �إ���إإذا �أسماء �أو سم

 امل�����ن���ا؛

 و�ته��� �التعر�ف �ع�� �املصوت �أقدم �الظرف��إذا ع��

 .املخصص�للتصو�ت�أو�ع���بطاقة�التصو�ت
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^âÅ^âV ÌÈÒà¢]<sÒ^jfl÷]<Üñ¶<
1J <<ÌÚf√i<sÒ^jfl÷]<Üñ¶ÌÈÒà¢]<

 

<ÌÈÀÈ“<
<Üñ¶<ÌÚf√i

<sÒ^jfl÷]
ÌÈÒà¢]<

- � �ا��زئية �محضر�النتائج ��عبئة �(يتع�ن �النموذج املرفق��1وفق
 :،�والذي�يتضمن�املعطيات�التالية)��ذا�الدليل

I<<Ìflr◊÷]Ê<kËÁíj÷]<gj”⁄<Üœ⁄<‹„i<l^⁄Á◊√⁄V 
 النيابة�ال���ي�ت���إل��ا�مكتب�التصو�ت؛ 
 رقم�مكتب�التصو�ت�ومقره؛ 
 �إجراء�فرز�وإحصاء�ألاصوات؛تار�خ 
 رقم�ال��نة؛ 
 إلاطار�أو�ألاطر�املنتمية�ل��نة؛ 

I<ÌiÁí€{÷]<Ìf}^fl÷]<Ï`È7]<‹„i<l^⁄Á◊√⁄V 
 عدد�الناخب�ن�امل��ل�ن����اللوائح�ال��ائية؛ 
 عدد�املصوت�ن؛ 
 عدد�البطائق�امللغاة؛ 
 موع�ألاصوات�ال��يحة�املع���ع��ا؛مج 
 ؛الئحة�عدد�ألاصوات�املحصل�عل��ا�من�طرف��ل 
 �طرف� �من �عل��ا �واملحصل �ال��يحة �ألاصوات مجموع

 .جميع�اللوائح
�ا��زئية��توقيعيتع�ن� - �طرف�أعضاء�مكتب�محضر�النتائج من

 .التصو�ت،�وكذا�من�طرف�ممث���وكالء�اللوائح�أوممث���ال�يئات
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 �؛)مكتب�التصو�ت(النتائج�ا��زئية� محضر: 1نموذج�رقم 
 � �رقم �: 2نموذج �ا��زئية �النتائج �إيداع �(وصل �من مكتب�رئ�س

 ؛) إلاقليميةرئ�س�ال��نة�لدى��التصو�ت
 � �رقم �: 3نموذج �ا��زئية �النتائج �إيداع �(وصل �ال��نة�من رئ�س

 ؛) رئ�س�ال��نة�ا���و�ةلدى��إلاقليمية
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<‹ŒÖ<tÉÁ¥1<

 ^ñ¬˘]<ÌËÊ^äjπ]<ÌËÖ]Å˝]<·^r◊÷]<ª<∞ÀæÁπ]<Í◊n∫<h^~jfi]<
ÌÈflõÁ÷]<ÌÈe3÷]<≈^�œe<

 )مكتب�التصو�ت(محضر�النتائج�ا��زئية�
 2015يونيو��3اق��اع�يوم�

  ......................................................................................................................... :النيابة
  .................................................................................................... :رقم�مكتب�التصو�ت

  ........................................................................................................................... :املقر
� �ا��زئية��ز جرت عملية فر............................... بتار�خ �مك�ع�� النتائج �النتخاب�صعيد �التصو�ت تب

�عنعملية��ذه�الوقد�أسفرت�. دناهممث���املوظف�ن����ال��نة�إلادار�ة�امل�ساو�ة�ألاعضاء�املشار�إل��ا�أ
 :النتائج�التالية

 
 
 
 

  عدد�الناخب�ن�امل��ل�ن
  عدد�املصوت�ن

  عدد�البطائق�امللغاة
  مجموع�ألاصوات�ال��يحة�املع���ع��ا

 
 :مالحظات

 
 
 

 : ...................................ال��نة�رقم

  .................................................................................................. :إلاطار�أو�ألاطر
............................................................................................................................................................................................... 
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<‹ŒÖ<tÉÁ¥1Eƒe^iD 

 رقم�الالئحة
 واسم�ال�يئة

ألاصوات�عدد�
املحصل�عل��ا�

من�طرف�
 الالئحة

 مالحظات

 1: رقم�الالئحة
   : اسم�ال�يئة
 2: رقم�الالئحة
   :اسم�ال�يئة
 3: رقم�الالئحة
   :اسم�ال�يئة
 4: رقم�الالئحة
   :اسم�ال�يئة
 5: رقم�الالئحة
   :اسم�ال�يئة
 6: رقم�الالئحة
   :اسم�ال�يئة
 7: رقم�الالئحة
   :اسم�ال�يئة
 8: رقم�الالئحة
   :اسم�ال�يئة
 9: رقم�الالئحة
   :اسم�ال�يئة
 10: رقم�الالئحة
   :اسم�ال�يئة
 11: رقم�الالئحة
   :اسم�ال�يئة
 12: رقم�الالئحة
   :اسم�ال�يئة
 13: رقم�الالئحة
   :اسم�ال�يئة
 14: رقم�الالئحة
   :اسم�ال�يئة
 15: رقم�الالئحة
   :اسم�ال�يئة
 16: رقم�الالئحة
   :اسم�ال�يئة

مجموع�ألاصوات�ال��يحة�،�واملحصل�عل��ا�
   من�طرف�جميع�اللوائح
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<‹ŒÖ<tÉÁ¥1Eƒe^iD ˇ
 : من�امل�ون �مكتب�التصو�تتم�إنجاز��ذا�املحضر�وصودق�عليه�من�طرف�

 
 

 التوقيع وال�سب�الاسم مكتب�التصو�تأعضاء�
   رئ�س�املكتب

   ألاول �املساعد
   الثا�ي�املساعد

 
 : املعنية�أو�ممث���ال�يئات�اللوائحوكالء��وذلك�بحضور�ممث��

 
 التوقيع إسم�و�سب�ممثل�الالئحة رقم�الالئحة

   1الالئحة�رقم�
   2الالئحة�رقم�
   3الالئحة�رقم�
   4الالئحة�رقم�
   5الالئحة�رقم�
   6الالئحة�رقم�
   7الالئحة�رقم�
   8الالئحة�رقم�
   9الالئحة�رقم�
   10الالئحة�رقم�
   11الالئحة�رقم�
   12الالئحة�رقم�
   13الالئحة�رقم�
   14الالئحة�رقم�
   15الالئحة�رقم�
   16الالئحة�رقم�

 
 ........................................: ب�،�.........................................���حرر�   
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<‹ŒÖ<tÉÁ¥2<

^ñ¬˘]<ÌËÊ^äjπ]<ÌËÖ]Å˝]<·^r◊÷]<ª<∞ÀæÁπ]<Í◊n∫<h^~jfi]<
ÌÈflõÁ÷]<ÌÈe3÷]<≈^�œe<

 مكتب�التصو�ت�)ة(من�طرف�رئ�س�وصل�إيداع�النتائج�ا��زئية
 يةالانتخاب�العمليات�ال��نة�إلاقليمية�لتنظيم�وت�بع�)ة(رئ�س�لدى

 2015يونيو 03 اق��اع�يوم

 
التصــو�ت�ا��زئيــة�ا��اصــة�بانتخــاب�ممث�ــ��املــوظف�ن�تــم�إيــداع�ملــف�نتــائج�

 :التصو�ت�مكتب)ة(���ال��ان�إلادار�ة�امل�ساو�ة�ألاعضاء�من�طرف�رئ�س

 ...................................................................................  :وال�سب�الاسم

 .........................................................................  : رقم�مكتب�التصو�ت

  .......................................................................... : ال��ان�رقم/ ال��نة�

 ................................................................................................  : املقر

 ..............................................................................................  : النيابة

 .................................: ،���............... ...................حرر�بـ�
 

 الطا�ع�وإلامضاء                                                                                         
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<‹ŒÖ<tÉÁ¥3< ˇ

<‹ŒÖ<tÉÁ¥3<

h^~jfi] ^ñ¬˘]<ÌËÊ^äjπ]<ÌËÖ]Å˝]<·^r◊÷]<ª<∞ÀæÁπ]<Í◊n∫<
ÌÈflõÁ÷]<ÌÈe3÷]<≈^�œe<

 وصل�إيداع�النتائج�ا��زئية�
  يةالانتخابالعمليات�ال��نة�إلاقليمية�لتنظيم�وت�بع��)ة(رئ�سمن�طرف�

 العمليات�الانتخابيةال��نة�ا���و�ة�لتنظيم�وت�بع��)ة(رئ�س�لدى
 )2015يونيو��03اق��اع�يوم�ألار�عاء�( 

 

م�إيــداع�ملــف�نتــائج�التصــو�ت�ا��زئيــة�ا��اصــة�بانتخــاب�ممث�ــ��املــوظف�ن�تــ

ال��نة�إلاقليمية�لتنظـيم��)ة(رئ�س���ال��ان�إلادار�ة�امل�ساو�ة�ألاعضاء�من�طرف�

 : العمليات�الانتخابيةوت�بع�

 ..............................................................................................  : النيابة

  ....................................................................... : عدد�م�اتب�التصو�ت

  ................................................................................... : عدد�املحاضر

  ..................................................................................... : عدد�ألاظرفة
 ..............................: ،���............... ...................حرر�بـ�

 
 لطا�ع�وإلامضاءا���������������                                                                              








