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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 17-20 مـؤرخ في  مـؤرخ في 18 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
عـــــام عـــــام 1438 اHـــــوافق  اHـــــوافق 17 يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة  يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة r2017 يـــــحــــددr يـــــحــــدد

شروط تسخير األشخاص خالل االنتخابات.شروط تسخير األشخاص خالل االنتخابات.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rوزيــر الــدولـة Xـشــتــرك بـHبـنــاء عــلى الــتـقــريــر ا -
وزيــــر الــــشــــؤون اخلــــارجــــيــــة والــــتـــعــــاون الــــدولـي ووزيـــر

rالداخلية واجلماعات احمللية
- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اHادتان 99-4 و143

r(الفقرة 2) منه
- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 16-10 اHـؤرّخ
في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437 اHـوافق 25 غــشت ســنـة 2016

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

  rراقبة االنتخاباتH ستقلةHتعلق بالهيئة العليا اHوا
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى :  يـــــهــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلى حتـــــديــــد
شروط تسخير األشخاص خالل االنتخابات. 

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 :  : فـي إطـــــار عـــــمـــــلـــــيــــــات حتـــــضـــــيـــــر وإجـــــراء
االنتخابات يتم تسخير أشخاص.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 3 : : يُــــــــســــــــخّـــــــــر الــــــــوالـي أو رئــــــــيـس اHــــــــركــــــــز
XـــوظـــفـــHا rحــــسب احلـــالـــة rالـــدبـــلـــومـــاسـي أو الـــقـــنـــصـــلي
وأعوان الدولـة واجلمـاعات احملـلية واHـؤسسـات والهـيئات
العمومية واHمثليات الدبلوماسية أو القنصلية للدوائر
االنــــتــــخــــابــــيــــة اHــــعــــنــــيـــــة بــــعــــمــــلــــيــــات حتــــضــــيــــر وإجــــراء
االنــــتــــخــــابـــــاتr وكــــذا كل شــــخص مــــســـــجل في الــــقــــائــــمــــة
االنـتـخـابـيــةr أثـنـاء فـتـرة االقـتـراع خالل مـدة تـتـراوح من

ثالثة (3) إلى خمسة (5) أيام.

اHــــاداHــــادّة ة 4 :  : يــــســــتــــخــــدم األشــــخــــاص اHــــســـخّــــرون عــــلى
اHستوى الوطنيr في إقليم بلدية إقامتهم.

غــيــر أنّه �ــكنr عــنــد االقــتــضــاءr نــقــلـهـم داخل نــطـاق
االختصاص اإلقليمي ألي بلدية أخرى في الوالية.

اHــــادة اHــــادة 5 :  : يــــســــتــــخــــدم األشــــخــــاص اHــــســـخّــــرون عــــلى
مـــســتـــوى الــدوائـــر االنــتــخـــابــيـــة بــاخلـــارجr عــلى مـــســتــوى

الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية Hقر إقامتهم.

اHـادة اHـادة 6 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 18 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1438
اHوافق 17 يناير سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 17-21 مـؤرخ في  مـؤرخ في 18 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
عـــــام عـــــام 1438 اHـــــوافق  اHـــــوافق 17 يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة  يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة r2017 يـــــحــــدد يـــــحــــدد
كــــيـــفـــيـــات أداء الـــيــــمـــX من طـــرف أعــــضـــاء مـــكـــاتبكــــيـــفـــيـــات أداء الـــيــــمـــX من طـــرف أعــــضـــاء مـــكـــاتب

التصويت.التصويت.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول 
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات

 rاحمللية
- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اHادتان 99-4 و143

r( الفقرة 2)  منه
- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 16-10 اHـؤرّخ
في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437 اHـوافق 25 غــشت ســنـة 2016

rادة 31 منهHال سيما ا rتعلق بنظام االنتخاباتHوا
- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 16-11 اHـؤرّخ
في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437 اHـوافق 25 غــشت ســنـة 2016

rراقبة االنتخاباتH ستقلةHتعلق بالهيئة العليا اHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 17-20 اHـؤرخ
في 18 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1438 اHــوافق 17 يــنـــايـــر ســـنــة
2017 الـــــذي يــــحـــــدد شـــــروط تـــــســـــخـــــيــــر األشـــــخـــــاص خالل

rاالنتخابات
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 31 من الـقـانون
الــعــضـوي رقم 16-10 اHـؤرّخ في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437
rتعـلق بنظام االنـتخاباتHوافق 25 غـشت سنة 2016 واHا
يـهـدف هـذا اHـرســوم إلى حتـديـد كـيـفـيـات أداء الـيـمـX من

طرف أعضاء مكاتب التصويت.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : يــعـــبــر عن الــيـــمــX كــتــابــيـــا في اســتــمــارة
خاصة تعدّها اإلدارة وفق النموذج اHرفق بهذا اHرسوم.

ويـــــجب أن تــــبــــيّـن االســــتــــمــــارة نـص الــــيــــمــــrX وأن
تــتــضــمن لــقب عــضــو مــكــتب الــتــصــويت واســمه وتــاريخ
ومـــــكــــان مـــــيالدهr واسـم األب ولــــقب األم واســـــمـــــهــــاr ورقم

التسجيل في القائمة االنتخابية مع ذكر البلدية.

اHاداHادّة ة 3 : : تبدأ عمـلية أداء اليمـX فور انقضاء آجال
الفصل في االعتراضات والطعون القضائية.

يـــحـــدد الــــوالي ورئـــيس اجملــــلس الـــقـــضــــائي اخملـــتص
إقـلـيـمـيا ورئـيس اHـمـثـليـة الـدبـلومـاسـيـة والـقنـصـلـيةr أو
�ـثـلــيـهـمـا حـسب احلـالـةr آجـال آداء الـيـمـX عـلى مـسـتـوى
كـل بــلــديــة أو عــلى مـــســتــوى اHــمــثــلــيـــة الــدبــلــومــاســيــة أو

القنصلية.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : تـودع اسـتـمـارة أداء الـيـمـX الـتي �ـضـيـها
rأعــضـاء مـكـتب الـتــصـويت واألعـضـاء اإلضــافـيـون قـانـونـا
لـدى أمـانــة الـضـبط في احملـكـمـة اخملـتـصـة إقـلـيـمـيـا أو لـدى

اHمثلية الدبلوماسية أو القنصلية.

اHـادة اHـادة 5 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 18 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1438
اHوافق 17 يناير سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اHلحقاHلحق

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
انتخابات ..........................................
تاريخ االقتراع ...................................

الوالية :الوالية : ............................
البلدية : البلدية : ............................

Xاستمارة أداء اليمXاستمارة أداء اليم

أنـا اHـمـضي (ة) أسـفـله عـضـو مـكـتب الـتصـويت :  " أقـسم بـالـل" أقـسم بـالـلّه الـعـلي الـعـظـيم أن أقـوم �ـهـاميه الـعـلي الـعـظـيم أن أقـوم �ـهـامي
بكل إخالص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية االنتخابية ".بكل إخالص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية االنتخابية ".

اللقب واالسم : ................................................................................................................

تاريخ ومكان اHيالد : .......................................................................................................

اسم األب : ................................ لقب األم واسمها :............................................................

رقم التسجيل في القائمة االنتخابية ( مع ذكر البلدية ) : .....................................................

توقيع اHعني توقيع اHعني 
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- اHستخدمـون الذين يشغلون مـناصب مصنفة في
rالصنف من 8 إلى 10 : 8.000 دج

- اHستخدمـون الذين يشغلون مـناصب مصنفة في
الصنف 7 فأدنى واألعوان اHتعاقدون : 5.000 دج.

2 - بعنوان إجراء االنتخابات : - بعنوان إجراء االنتخابات :
- اHـــســـتـــخـــدمــــون الـــذين يـــشـــغـــلــــون وظـــائف عـــلـــيـــا
والـــمـــســــتــخــدمــون اHــصــنـــفــون في الــصــنف 11 فــأكــثــر :

r5.000 دج

- اHستخدمـون الذين يشغلون مـناصب مصنفة في
rالصنف من 8  إلى 10 : 4.500 دج

- اHستخدمـون الذين يشغلون مـناصب مصنفة في
الصنف 7 فأدنى واألعوان اHتعاقدون : 4.000 دج. 

اHــاداHــادّة ة 3 :  :  يـــتـــقــاضـى أعـــضـــاء الــلـــجـــان االنـــتـــخـــابـــيــة
اHــسـخــرون أثـنـاء االنــتـخــابـات تـعــويـضــا جـزافـيــا يـسـاوي

9.000 دج.

وال يـــــجـــــمع هـــــذا الـــــتـــــعـــــويـض مع غـــــيـــــره فـي حـــــالــــة
اHشاركة في أكثر من جلنة.

4 :  : يــــتــــقــــاضـى أعــــضــــاء مــــراكــــز ومــــكــــاتـب اHــاداHــادّة ة 
التصـويت اHسخّـرون أثناء االنـتخـابات تعـويضا جـزافيا

يحدد كما يأتي :
* مركز التصويت :* مركز التصويت :

r6.000 دج لرئيس مركز التصويت -
- 4.000 دج ألعضاء مركز التصويت اآلخرين. 

* مكتب التصويت الثابت :* مكتب التصويت الثابت :
r6.000 دج لرئيس مكتب التصويت -

rX4.500 دج لألعضاء األساسي -
 .X2.000 دج لألعضاء اإلضافي -

* مكتب التصويت اHتنقل :* مكتب التصويت اHتنقل :
r8.000 دج لرئيس مكتب التصويت -

rX6.000 دج لألعضاء األساسي -
 .X4.000 دج لألعضاء اإلضافي -

اHـادة اHـادة 5 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 18 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1438
اHوافق 17 يناير سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 17-22 مـؤرخ في  مـؤرخ في 18 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
عـــــام عـــــام 1438 اHـــــوافق  اHـــــوافق 17 يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة  يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة r2017 يـــــحــــدد يـــــحــــدد
الـتـعويـضـات اHـمنـوحـة لألشـخـاص اHسـخـرين أثـناءالـتـعويـضـات اHـمنـوحـة لألشـخـاص اHسـخـرين أثـناء

حتضير وإجراء االنتخابات.حتضير وإجراء االنتخابات.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول 

- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات
 rاحمللية

- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اHادتان 99-4 و143
r( الفقرة 2)  منه

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 16-10 اHـؤرّخ
في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437 اHـوافق 25 غــشت ســنـة 2016

rادة 189 منهHال سيما ا rتعلق بنظام االنتخاباتHوا

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

rراقبة االنتخاباتH ستقلةHتعلق بالهيئة العليا اHوا

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

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 17-20 اHـؤرخ
في 18 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1438 اHــوافق 17 يــنـــايـــر ســـنــة
2017  الــــذي يـــــحــــدد شـــــروط تــــســـــخــــيـــــر األشــــخـــــاص خالل

rاالنتخابات

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHاداHادّة األولى :ة األولى : تطبـيقا ألحـكام اHادة 189 من الـقانون
الــعــضـوي رقم 16-10 اHـؤرّخ في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437
rتعـلق بنظام االنـتخاباتHوافق 25 غـشت سنة 2016 واHا
يــهـدف هــذا اHــرسـوم إلى حتــديــد الـتــعــويـضــات اHــمـنــوحـة
لألشــــخــــاص اHــــســــخّــــرين أثــــنــــاء حتــــضــــيــــر االنــــتــــخــــابـــات

وإجرائها.

2 :  : يــتــقــاضى مــســتــخــدمــو مــؤســســات الــدولــة اHـاداHـادّة ة 
واجلـمـاعات اإلقـلـيـمـية واHـؤسـسـات والهـيـئـات العـمـومـية
الــمــسـخـّـرون أثـنـاء االنـتـخـابـات تعـويـضـا جـزافـيـا يـحدد

كما يأتي :

1 -  بعنوان حتضير االنتخابات : -  بعنوان حتضير االنتخابات :

- اHـــســـتـــخـــدمــــون الـــذين يـــشـــغـــلــــون وظـــائف عـــلـــيـــا
والــمـــســـتــخـــدمــون اHــصـنــفــون في الــصـنف 11 فــأكــثـر :

r9.000 دج


