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مفهوم الديمقراطية التشاركية التي ترمي إلى إقرار التمثيل املنهي  للموظفين  الذي  في إطار تجسيد  

م  االقتراعيستمد شرعيته  أحد مقومات  ن خالل صناديق  لتشكل  املوظفين  انتخابات ممثلي  تأتي   ،

يسمح   نظام العالقات املهنية وذلك بالنظر للمكانة التي أوالها الدستور للمنظمات النقابية كإطار  

ثم  ب الصحية  السياسة  بلورة  في  اجتماعي  وشريك  مصالحها  عن  ويدافع  الصحية  الشغيلة   تمثيل 

للوظيفة   األعلى  وباملجلس  املستشارين  مجلس  في  املأجورين  ممثل  على  تصوت  انتخابية  كقاعدة 

 . العمومية وتحدد على أساسها املركزيات النقابية باملؤسسات الدستورية الوطنية االستشارية 

الفصل    من خالل  املغربي  املشرع  أقر  األساس  هذا  للوظيفة    11وعلى  العام  األساس ي  النظام  من 

بالنسبة  إقليم  أو  على صعيد كل عمالة  األعضاء  املتساوية  اإلدارية  اللجان  إحداث  على  العمومية 

لعاملين  للموظفين العاملين بالعمالة أو اإلقليم أو على صعيد كل إدارة مركزية بالنسبة للموظفين ا

أو   املركزية،باملصالح   عمالتين  مستوى  على  األعضاء  متساوية  إدارية  لجان  ّ إحداث  إمكانية  وعلى 

إذا كان االختصاص الترابي للمصالح الخارجية التابعة   مرباأل كثر بقرار من الوزير املعني  إقليمين أوّ أ 

 . للوزارة يغطي عمالتين أو إقليمين أو أكثر

ومن هذا املنطلق تم إعداد دليل عملي للمشرفين على تنفيذ كل مراحل انتخابات ممثلي موظفي وزارة  

لتشريعية والتنظيمية  وفق املقتضيات ا  2021يونيو    16الصحة في اللجان اإلدارية املقرر إجراؤها يوم  

 مصداقيتها. وتعزيز    أجل إنجاحهاالجاري بها العمل من  
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 ترك ب اللج ن اإلدارية املتس وية األعض ء  
 

 

   تأل ف اللج ن اإلدارية املتس وية األعض ء .1
 

لها  تتألف اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء من عدد متساو من ممثلي اإلدارة وممثلي املوظفين ويكون  

يجوز لهم الحضور في اللجنة إال عند تغيب   أعضاء رسميون وعدد يماثلهم من األعضاء النواب الذين ال

  األعضاء الرسميين 
 

   ك ف ة احتس   عدد       املوظفين الرس  ون والنوا  .2
 

عدد ممثلي املوظفين الرسميين والنواب في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء بحسب إطار أو أكثر    يحدد

 وفقا للجدول التالي :
 

 امل  لون النوا   امل  لون الرس  ون  عدد املوظفين ب إلط ر 

 1 1 20إلى  10 ن 

 2 2 100إلى  21 ن 

 3 3 1000إلى   101 ن 

 4 4 1000زاد ع ى    
 

 

         املوظفين الرس  ون والنوا  دة انمدا    .3
 

نيابتهم ويجوز بوجه   املتساوية األعضاء ملدة ست سنوات ويسوغ تجديد  اإلدارية  اللجان  يعين أعضاء 

استثنائي خفض مدة النيابة أو تمديدها من أجل فائدة املصلحة ملدة ال تتجاوز ستة أشهر بموجب قرار  

 يصدره السيد الوزير. 

 

 ت ريخ االقتراع   
 

األعضاء   املتساوية  اإلدارية  اللجان  بانتخاب  املتعلقة  والتنظيمية  القانونية  للمقتضيات  ستجرى  تطبيقا 

 . 2021يونيو  16 مو انتخابات ممثلي املوظفين ي

 

 

 

 

 

 



ظفين في اللجان االدارية املتساوية األعضاء دليل انتخاب ممثلي املو  

 4 

 االحداث والمأل ف    
 

 

 

 

 إحداث وتأل ف اللج ن االدارية  املع يير املعم دة ف    .1
 

 

االعتماد االنتخابيةفي    تم  الدوائر  لتحق  تقسيم  وذلك  املعايير  من  مجموعة  الجهات    التوازن   قي على  بين 

 ، على الشكل التالي :  الصفة التمثيلية والحياد وضمان

ا  مبدأ  الدوائر ل تفعيل  إحداث  مستوى  على  أتى    المركزية  الذي  )االصالح  مرسوم  االنتخابية  به 

 ( 1997غشت 6

 :تحديد عدد اللجان على مستوى كل دائرة انتخابية ويتم ذلك بناء 

 عدد أطر املوظفين العاملين بالوزارة  ⬧

 عدد املوظفين بكل إطار  ⬧

 تجسيد الجهة كمحاور أساس ي لإلدارة املركزية  

 مجموع عدد موظفي الوزارة  تجسيد تمثلية منهي الصحة باعتبار أهميتهم داخل 
 

 .1959ماي    05الصادر في  2.59.0200من مرسوم  1: لالستجابة ملقتضيات الفصل  اإلطار 

 ن والنواب يممثل للموظفين الرسمي  1000احترام عتبة  

بعض األطر      كافي ملوظفيالوذلك بسبب العدد الغير  ،  نفس اللجنة االنتخابيةتجميع األطر داخل   

 ممثل.  1000عتبة وجوب احترام  بأيضا بسب موظفين( و   10)أقل من 

بعض    كافي ملوظفيال  ، وذلك بسبب العدد الغير  تجميع مندوبيتين أو أكثر  في لجنة أو أكثر من لجنة   

 ممثل.   1000موظفين( و أيضا بسبب وجوب احترام عتبة   10األطر ) أقل من 
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 :   تس  ة اللج ن ع ى صع د اإلدارة املركزي و ع ى صع د املص لح الخ رج ة .2
 

 

 اإلدارة املركزية :  2-1
 

 

 

 اإلط ر أو األطر  رقم اللجنة 

 جراحو األسنان ، الصيادلة ،األطباء 1

املمرضون  -القابالت  -املروضون  -املساعدون في املجال الطبي االجتماعي  -املمرضون  2

 مساعدو الصحة حاملي اإلعدادية  -املساعدون 

 تقنيو الصحة  3

 املتصرفون  4

أساتذة التعليم العالي  -أستاذ مؤهل  -أستاذ التعليم العالي  -املساعدون الطبيون  5

 املساعدون 

املهندسون املعماريون  -املهندسون الرؤساء  -املهندسون املعماريون  -الدولة مهندسو  6

 مهندسو التطبيق  -الرؤساء 

 املحررون  -التقنيون  7

 املساعدون التقنيون  -املساعدون اإلداريون  8
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 املص لح الخ رج ة :   2-2
 

 االخمص ص الترابي   اإلط ر أو األطر  رقم اللجنة 

 عمالة أو إقليم أو أكثرالجهة /  جراحو األسنان ، الصيادلة ،األطباء 1

 عمالة أو إقليم أو أكثرالجهة /  املمرضون  2

 الجهة / عمالة أو إقليم أو أكثر القابالت 3

 عمالة أو إقليم أو أكثر/  الجهة تقنيو الصحة  4

 الجهة املروضون   -االجتماعي املساعدون في املجال الطبي  5

 عمالة أو إقليم أو أكثر/  الجهة مساعدو الصحة حاملي اإلعدادية  - املمرضون املساعدون  6

 الجهة املتصرفون  7

8 

  - أستاذ مؤهل  -أستاذ التعليم العالي  - املساعدون الطبيون 

  -مهندسو الدولة  -أساتذة التعليم العالي املساعدون 

املهندسون    -الرؤساء املهندسون    -املهندسون املعماريون 

 مهندسو التطبيق   -املعماريون الرؤساء 

 الجهة

 الجهة املحررون  - التقنيون  9

 الجهة املساعدون التقنيون   -املساعدون اإلداريون  10
 

 

 

 عدد  ق عد اللج ن املحدثة ع ى صع د اإلدارة املركزية  .3
 

 

 عدد املق عد  رقم اللجنة 

1 3 

2 2 

3 3 

4 3 

5 3 

6 3 

7 3 

8 3 
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 ع ى صع د املص لح الخ رج ة عدد  ق عد اللج ن املحدثة   .4
 

 

 

 
 

 

 

عدد المقاعدرقم اللجنةالعمالة أو اإلقليمالجهة

13عمالة الرباط

13إقليم القنيطرة

13عمالة سال

13إقليم الخميسات

ات تمارة 13عمالة الصخير

13إقليم سيدي سليمان -  إقليم سيدي قاسم

23عمالة الرباط

23إقليم القنيطرة

23عمالة سال

ات تمارة - إقليم الخميسات 23عمالة الصخير

23إقليم سيدي سليمان -  إقليم سيدي قاسم

ات تمارة 33 عمالة الرباط - عمالة سال - عمالة الصخير

إقليم القنيطرة - إقليم سيدي قاسم - إقليم سيدي سليمان -

  إقليم الخميسات
33

43

53

63

73

83

93

103

جهةالرباط - سال - 

القنيطرة

ات تمارة - إقليم   عمالة الرباط - عمالة سال - عمالة الصخير

الخميسات - إقليم القنيطرة - إقليم سيدي قاسم - إقليم 

سيدي سليمان
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عدد المقاعدرقم اللجنةالعمالة أو اإلقليمالجهة

13عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

ن  عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان - عمالة مقاطعات عير

الشق
13

نوصي - عمالة  عمالة المحمدية - عمالة مقاطعات سيدي الير

ن السبع الحي المحمدي مقاطعات عير
13

23إقليم سطات - إقليم بنسليمان - إقليم برشيد

ن الشق -   عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا -عمالة مقاطعات عير

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان - عمالة مقاطعات موالي 

ن السبع الحي  رشيد - عمالة المحمدية - عمالة مقاطعات عير

نوصي - عمالة مقاطعات  المحمدي - عمالة مقاطعات سيدي الير

بن مسيك

33

إقليم الجديدة - إقليم سيدي بنور - إقليم سطات - إقليم بنسليمان 

ي - 
- إقليم برشيد -   إقليم مديونة - عمالة مقاطعات الحي الحسنن

إقليم النوارص

33

ن الشق -   عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا -عمالة مقاطعات عير

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان - عمالة مقاطعات موالي 

ن السبع الحي  رشيد - عمالة المحمدية - عمالة مقاطعات عير

نوصي - عمالة مقاطعات  المحمدي - عمالة مقاطعات سيدي الير

بن مسيك

43

إقليم الجديدة - إقليم سيدي بنور - إقليم سطات - إقليم بنسليمان 

ي - 
- إقليم برشيد -   إقليم مديونة - عمالة مقاطعات الحي الحسنن

إقليم النوارص

43

53

63

73

83

93

103

جهة  الدارالبيضاء - 

ســطـات

عمالة مقاطعات موالي رشيد - عمالة مقاطعات بن مسيك - 

إقليم مديونة
13

13إقليم الجديدة - إقليم سيدي بنور

13إقليم سطات - إقليم بنسليمان - إقليم برشيد

ي -  إقليم النوارص
13عمالة مقاطعات الحي الحسنن

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا  - عمالة مقاطعات الحي 

ي
الحسنن

23

ن  عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان - عمالة مقاطعات عير

الشق
23

نوصي - عمالة  عمالة المحمدية - عمالة مقاطعات سيدي الير

ن السبع الحي المحمدي مقاطعات عير
23

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا - عمالة مقاطعات الحي 

نوصي -  ي - إقليم النوارص - عمالة مقاطعات سيدي الير
الحسنن

ن السبع الحي المحمدي -  عمالة المحمدية - عمالة مقاطعات عير

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان - إقليم مديونة - عمالة 

ن الشق - عمالة مقاطعات موالي رشيد - عمالة  مقاطعات عير

مقاطعات بن مسيك -  إقليم الجديدة - إقليم سيدي بنور - إقليم 

سطات - إقليم بنسليمان - إقليم برشيد

عمالة مقاطعات موالي رشيد - عمالة مقاطعات بن مسيك - 

إقليم مديونة - إقليم النوارص
23

23إقليم الجديدة - إقليم سيدي بنور
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43
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23إقليم صفرو - إقليم بولمان

23عمالة مكناس

23إقليم تاونات

23إقليم إيفران - إقليم الحاجب

23إقليم تازة

عمالة فاس - إقليم موالي يعقوب - إقليم بولمان - إقليم 

صفرو - إقليم إيفران
33

33عمالة مكناس -إقليم تازة - إقليم تاونات - إقليم الحاجب

عمالة فاس - إقليم موالي يعقوب - إقليم بولمان - إقليم 

صفرو - إقليم إيفران
43

43عمالة مكناس -إقليم تازة - إقليم تاونات - إقليم الحاجب

عمالة فاس - إقليم موالي يعقوب - إقليم بولمان - إقليم 

صفرو - إقليم إيفران
63

63عمالة مكناس -إقليم تازة - إقليم تاونات - إقليم الحاجب

53

73

83

93

103

جهة  فـاس - مكنــاس

عمالة فاس - إقليم موالي يعقوب - إقليم بولمان - إقليم 

صفرو - إقليم إيفران - عمالة مكناس -إقليم تازة - إقليم 

تاونات - إقليم الحاجب
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عدد المقاعدرقم اللجنةالعمالة أو اإلقليمالجهة

13عمالة مراكش

ي - إقليم اليوسفية
13إقليم آسفن

13إقليم قلعة الرساغنة - إقليم الرحامنة -  إقليم الحوز

13إقليم الصويرة  -  إقليم شيشاوة

23عمالة مراكش

23 إقليم الحوز

23 إقليم قلعة الرساغنة - إقليم الرحامنة

23إقليم الصويرة  -  إقليم شيشاوة

ي - إقليم اليوسفية
23إقليم آسفن

عمالة مراكش - إقليم قلعة الرساغنة - إقليم الرحامنة -  

إقليم الحوز
33

ي - إقليم اليوسفية - إقليم الصويرة  -  إقليم 
 إقليم آسفن

شيشاوة
33

43

53

63

7

(7/8)
3

93

103

عمالة مراكش - إقليم قلعة الرساغنة - إقليم الرحامنة -  

ي - إقليم اليوسفية - إقليم الصويرة  
إقليم الحوز - إقليم آسفن

-  إقليم شيشاوة

جـهـة  مراكـش - آسفـي
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عدد المقاعدرقم اللجنةالعمالة أو اإلقليمالجهة

13عمالة وجدة أنكاد

13إقليم بركان - إقليم فكيك - إقليم جرادة

إقليم الناظور - إقليم تاوريرت - إقليم الدريوش - إقليم 

جرسيف
13

23عمالة وجدة أنكاد - إقليم بركان

23إقليم فكيك - إقليم جرادة

23إقليم تاوريرت -  إقليم جرسيف

23إقليم الناظور - إقليم الدريوش

33

43

53

63

7

(7/8)
3

93

103

ق جهة الشر

عمالة وجدة أنكاد - إقليم بركان - إقليم فكيك - إقليم جرادة 

- إقليم الناظور - إقليم تاوريرت - إقليم الدريوش - إقليم 

جرسيف



ظفين في اللجان االدارية املتساوية األعضاء دليل انتخاب ممثلي املو  

 13 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد المقاعدرقم اللجنةالعمالة أو اإلقليمالجهة

ادير إذاوتنان - عمالة انزكان آيت ملول 13عمالة أك

إقليم تارودانت - إقليم طاطا - إقليم تزنيت -  إقليم اشتوكة 

آيت باها
13

ادير إذاوتنان 23عمالة أك

23إقليم تزنيت  - إقليم اشتوكة آيت باها

23عمالة انزكان آيت ملول -  إقليم طاطا

23إقليم تارودانت

33

43

53

63

7

)7/8(
3

93

103

جهة سوس - ماسة

ادير إذاوتنان - عمالة انزكان آيت ملول - إقليم  عمالة أك

اشتوكة آيت باها  - إقليم تارودانت - إقليم طاطا - إقليم 

تزنيت
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عدد المقاعدرقم اللجنةالعمالة أو اإلقليمالجهة

ي مالل - خنيفرة
جهة بنن

ي مالل - إقليم أزيالل - إقليم خنيفرة
13إقليم بنن

13إقليم الفقيه بن صالح - إقليم خريبكة

ي مالل - إقليم أزيالل
23إقليم بنن

23إقليم الفقيه بن صالح - إقليم خريبكة - إقليم خنيفرة

ي مالل - إقليم أزيالل - إقليم خنيفرة - إقليم 
إقليم بنن

الفقيه بن صالح - إقليم خريبكة

33

4

)4/5(
3

63

73

93

103

82
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عدد المقاعدرقم اللجنةالعمالة أو اإلقليمالجهة

13

23

33

43

53

63

7

(7/8)
2

92

103

إقليم الرشيدية - إقليم ورزازات - إقليم ميدلت - 

إقليم تنغير - إقليم زاكورة
جهة درعة - تافياللت

عدد المقاعدرقم اللجنةالعمالة أو اإلقليمالجهة

13

23

3

)3/4/5/6(
3

7

(7/8)
2

92

103

جهة كلميم - واد نون
ي - 

إقليم كلميم - إقليم آسا الزاك - إقليم سيدي افنن

إقليم طانطان
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عدد المقاعدرقم اللجنةالعمالة أو اإلقليمالجهة

13

23

3

)3/4/5/6(
3

7

(7/8)
3

93

103

إقليم العيون - إقليم بوجدور - إقليم السمارة - 

إقليم طرفاية

جهة العيون - الساقية 

الحمراء

عدد المقاعدرقم اللجنةالعمالة أو اإلقليمالجهة

12

2

)2/3/4/5/6(
3

7

(7/8)
2

92

102

إقليم وادي الذهب -  إقليم أورسد
جهة الداخلة - وادي 

الذهب
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 تنظ م وتتبع الع ل  ت االنم  ب ة 

للعمليات املرتبطة بانتخاب ممثلي املوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء تحدث    واملحكممن أجل التدبير الجيد  

 . املركزية والجهويةلجان لإلشراف على مختلف هذه العمليات على املستويات 

 ع ى الصع د املركزي :  -1

 االنتخابية.تحدث لجنة للقيادة تتولى االشراف العام على مختلف املراحل املتعلقة بالعملية  -

تحدث لجنة مركزية للتنظيم وتتبع االنتخابات تعمل تحت االشراف املباشر للسيد مدير املواد البشرية  -

 وتتولى هذه اللجنة :

 تنسيق وتتبع العمليات االنتخابية مع اللجان الجهوية واإلقليمية ومراكز اإليداع واإلحصاء.  •

على   • االستحقاق  هذا  إنجاح  أجل  من  القانونية  واملواكبة  والتقنية  االدارية  الوسائل  كل  توفير 

 املستوى اإلقليمي والجهوي واملركزي.  

 التنسيق والتشاور مع الشركاء االجتماعيين.  •

 ع ى الصع د الجهوي :  -2

ا اإلشراف  تحت  تعمل  الجهوي،  الصعيد  على  االنتخابات  وتتبع  التنظيم  لجنة  املدير  تحدث  للسيد  ملباشر 

 وتتكون من أعضاء يقترحهم املدير الجهوي، تتولى :  الجهوي،

 االشراف على العمليات االنتخابية والسهر على تتبع مراحل االنجاز في اآلجال املحددة.  -

 التنسيق مع اللجنة املركزية لتنظيم وتتبع االنتخابات.  -

 إعداد مكاتب التصويت.  التنسيق مع املندوبيات التابعة لها قصد السهر على -

 ع ى الصع د اإلقل مي  :  -3

تحدث لجنة التنظيم وتتبع االنتخابات على الصعيد اإلقليمي، تعمل تحت اإلشراف املباشر للسيد املندوب         

 وتتكون من أعضاء يقترحهم املندوب تتولى : 

 التنسيق مع اللجنة الجهوية.  -

 لى تتبع مراحل االنجاز في اآلجال املحددة. اإلشراف على العمليات االنتخابية والسهر ع -
 

 

 :   راكز اإليداع واإلحص ء -4

   على صعيد كل مديرية جهوية للصحة. الناخبين يداع لوائح املرشحين وإلحصاء أصواتمراكز إل تحدث  
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 اكتس   صفة ن خب  وفقدانه    
 

مرسم ينتمي إلى االطار املراد تمثيله في    موظف كل  برسم لجنة إدارية متساوية األعضاء معينة      يعد ناخب 

  24من الظهير الشريف الصادر في    38في وضعية القيام بالوظيفة طبقا للفصل    هذه اللجنة على أن يكون  

نطاق    1958فبراير   في  الناخبين  تاريخ حصر الئحة  في  العمومية،  للوظيفة  العام  األساس ي  النظام  بمثابة 

 .االختصاص الترابي للجنة املذكورة

 : ويعمبر ف  وضع ة الق  م ب لوظ فة 

 ،واملزاولون للوظيفة املطابقة لها بإدارتهم  املوظفون املرسمون  

 ، املوظفون املوضوعون رهن اإلشارة  

املوظفون املستفيدون من الرخص اإلدارية أو الرخص ألسباب صحية أو رخصة الوالدة أو رخص   

 بدون أجر ، 

 املوظفون املوجودون في وضعية التفرغ النقابي   

في سلكهم  واحد  آن  في  ناخبين  االقتضاء،  فيكونون، عند  إلحاق  في وضعية  املوجودون  املوظفون  أما 

 .سلك امللحقين بـهاألصلي بإدارتهم األصلية وفي ال

 :  وال يعمبر ف  عداد الن خبين

 . األعوان املتعاقدون و  املوظفون املوجودون في حالة االستيداع واملوظفون املتمرنون  

املهنية أو بسبب ارتكاب جنحة ماسة بالحق    تاملوظفون الذين تم توقيفهم بسبب االخالل بااللتزاما  

 .العام 
 

 حصر لوائح الن خبين  .1
 

ماي   07تحصر لوائح الناخبين برسم اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء وتعلق هذه اللوائح يوم الجمعة  

باملصالح املركزية والالممركزة للوزارة بمكان يسهل على جميع الناخبين اإلطالع عليها، وكذا باملوقع    2021

 اإللكتروني للوزارة. 

 المحقق  ن لوائح الن خبين .2
 

من اللوائح ويمكن لهم تقديم طلبات شخصية للتصحيح بشأن التقييدات أو أنواع  يتحقق الناخبون  

األخطاء الواقعة في لوائح الناخبين أو التغافل الواقعة فيها إلى السيد املدير الجهوي بالنسبة للموظفين 

شرية بالنسبة  املزاولين مهامهم في نطاق االختصاص الترابي للمديرية الجهوية وإلى السيد مدير املوارد الب
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  22إلى    2021ماي    08)من  يوما املوالية لتاريخ التعليق    15ملوظفي املصالح املركزية، وذلك داخل أجل  

 .األجل خارج هذاوال يقبل أي طلب   (  2021ماي 

يقوم السيد املدير الجهوي بالتأكد من مضمون الشكاية وبتضمينها برأيه و توجيهها على الفور إلى مديرية 

 application/sante.gov.ma/electioncapshttp//: االلكتروني:املوارد البشرية عبر الرابط 
 

 لوائح املرشحين   
 

 

 أهل ة الترش ح  .1
 

 يعد منتخبين برسم لجنة إدارية متساوية األعضاء معينة: 

 .املوظفون املستوفون للشروط املطلوبة لتقييدهم في الالئحة االنتخابية لهذه اللجنة •

مرض   • رخصة  لهم  املمنوحة  املوظفين  انتخاب  عوقبوا  يستثنى  الذين  وكذا  األمد  طويلة 

في حقهم  الذين صدر  أو الحرمان املؤقت من االجرة، ماعدا املوظفون  في الدرجة  باالنحدار 

من الظهير الشريف بمثابة    75عفو أو صفح عن عقوبتهم ضمن الشروط املبينة في الفصل  

 .النظام األساس ي العام للوظيفة العمومية
 

 املرشحين إيداع لوائح   .2
 

 أكثر( )أو  الئحة  بواسطة األعضاء  املتساوية  اإلدارية اللجان  في املوظفين  ممثلي النتخاب  الترشيح يتم

 ممثلي انتخاب املراد املتساوية األعضاء اإلدارية باللجنة املعني اإلطار إلى منتمين  مرشحين  من مكونة

 .فيها املوظفين

تقدم الئحة مكونة من مرشحين منتمين إلى اإلطار أو الدرجة املعنيين باللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء  

املرشحين يساوي بالضبط عدد املمثلين الرسميين من  املراد انتخاب ممثلي املوظفين فيها متضمنة لعدد  

ضاء املعنية، مع الترتيب التسلسلي  والنواب كما هو محدد في قرار إحداث اللجنة اإلدارية املتساوية األع

 .للمرشحين

  يمكن للموظف   والرشح املؤهل لتمثيلها في جميع العمليات االنتخابية،  يجب أن تنص اللوائح على اسم امل 

 أن يرشح نفسه ضمن الئحتين. الناخب

امل ملوظفي  بالنسبة  للصحة  الجهوية  باملديرية  باالستالم  إقرار  مقابل  املرشحين،  لوائح  ديرية  تودع 

الجهوية  واملوظفين للمديرية  التابعة  للمندوبيات  اإلدارة  ،  التابعين  للجان  بالنسبة  املركزية  وباملصالح 

 . 2021  ي  26داخ  أج  أقص ه وذلك  ، املركزية

 ويتم ايداع لوائح الترشيح على النحو التالي :  

 

https://application/sante.gov.ma/electioncap
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 : على المستوى المركزي 

كتابة دى ، لتصريح بالترشيح موقع من طرف كل مرشح ومصادق عليهمرفقة بال، تودع لوائح الترشيح

 .مقابل إقرار باالستالم مديرية الموارد البشرية

 : على المستوى الجهوي 

المديرية  ى، لدصريح بالترشيح موقع من طرف كل مرشح ومصادق عليهمرفقة بالت ،تودع لوائح الترشيح

  https://application/sante.gov.ma/electioncapقع االلكتروني: تسجيلها بالمو بالجهوية التي تقوم 

   26) وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يمكن إيداع أو تغيير أي الئحة ترشيح بعد التاريخ األقص ى املحدد إليداعها

 (.2021ماي 

ن ال يتتولى اإلدارة على المستوى المركزي والجهوي مراقبة لوائح الترشيح للتأكد من كون المرشح

 يوجدون في وضعية تمس بأهليتهم للترشيح.
 

 سحب لوائح المرشحين .3
 

أيام الموالية للتاريخ املحدد إليداع  7يمكن سحب الئحة على إثر استقالة مرشحين خالل أجل أقصاه 

 كآخر أجل. 0202يونيو  02إلى يوم  0202ماي  27لوائح المرشحين أي من 

عدم أهلية مرشحي إحدى  0202 يونيو 03ثبت بعد تاريخ  اوإذيكون سحب الئحة على إثر استقالة، 

اللوائح لالنتخابات فإن الالئحة المعنية باألمر تعتبر كأنها لم تقدم أي مرشح، غير أنه إذا كانت االستقالة 

قد قدمت من أجل قوة قاهرة أو إذا كان الفعل الموجب لعدم األهلية لالنتخابات قد جرى بعد نهاية 

 ن إليداع القائمة، فيجوز تعويض المرشح المعني.التاريخ المعي
 

اقبة لو م .4  ائح الترشيحر
 

تخضععععع لوائح الترشععععيح للمراقبة والتأكد من وضعععععية المرشععععحين واسععععتيفاوهم للشعععععرو  الم لو ة وك ا 

التعأكععد من عععدد أعضعععععععععععععاء كعل لجنععة، في مرحلععة أولى على المسعععععععععععععتوى الجهوي، ثم في مرحلععة ثععانيعة وأخيرة على 

 مركزي.المستوى ال
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 المصويت  
 

 

باشر، وذلك فيما يخص جميع اللجان اإلدارية املتساوية املالتصويت السري    ةقد تقرر أن يباشر االنتخاب بطريقل  

األعضاء املحدثة بموجب قرار وزير الصحة . و ألجل ذلك تقرر إحداث مكاتب للتصويت على صعيد كل مندوبية، 

 وكذا على صعيد املصالح املركزية. 
 

      االجراءات األول ة  
 

 ضمان استقاللية الهيئة املشرفة على االنتخابات قصد تعزيز مصداقية ونزاهة العملية االنتخابية •

 كل مراحل العملية االنتخابية،  الشفافية فيعلى الحرص  •

 التسهيالت الضرورية للناخبين لتمكينهم من االدالء بأصواتهم  •

 التنسيق بين املندوبية مقر إحداث الدائرة االنتخابية واملندوبيات مقر إحداث مكاتب التصويت  •

على صعيد املديريات الجهوية    املركزية وإحداث مكاتب التصويت وتعيين أعضا ها على صعيد اإلدارة   •

ادة املديرين الجهويين. بحيث يتم تعيين على رأس كل مكتب تصويت رئيس للصحة باقتراح من الس

مكتب  كاتب  مهام  سنا  أصغرهما  يتولى  الناخبة،  الهيئة  أعضاء  بين  من  اثنين  ومساعدين  املكتب 

 ؛التصويت

 ؛ تقسيم لوائح الناخبين حسب مكاتب التصويت التي تم إحداثها •

إحداث وتعيين لجنة إلحصاء األصوات على مستوى اإلدارة املركزية وعلى مستوى كل مديرية جهوية،  •

الجهويون  املديرون  السادة  يقترحهم  ومساعدان(  )رئيس  موظفين  ثالثة  من  اللجنة  هذه  وتتألف 

 ؛ للصحة ويعينهم وزير الصحة

ملوظفين املقترحين للقيام بمهام  يجب على كل مدير جهوي موافاة مديرية املوارد البشرية بأسماء ا •

   2021ماي  31أعضاء مكتب التصويت ولجنة إحصاء األصوات قبل 

 .ربط االتصال بالسادة الوالة والعمال من أجل توفير صناديق االقتراع واملعازل  •

 .تهيئة مكتب االقتراع وتنظيمه والتأكد من جاهزية القاعة  •
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 قب  بدء االقتراع 

 مكتب التصويت ومساعديه من األمور التالية :يتأكد رئيس 

 تعليق الئحة الناخبين الذين يتلقى أصواتهم على واجهة مكتب التصويت؛ •

 توفر مكتب التصويت على معزل وصندوق االقتراع فارغ ومقفل؛  •

توفر بطاقات التصويت مرتبة حسب اللوائح املرشحة، وحسب اللجان إذا كان التصويت في املكتب  •

 أكثر من لجنة؛سيهم 

 .األظرفة املتوصل بها  التأكد من عدد البطائق و •

 الذين يتلقى أصواتهم )لكل لجنة(؛ توفر نسختين من الئحة الناخبين •

 توفر العدد الكافي من نماذج املحاضر؛ •

 (. ..... ت اإلحصاء )سبورة توفر معدا •

 

 ت     املرشحين 

تخول كل الئحة للمرشحين الحق في التوفر في كل مكتب على ممثل ناخب مؤهل يتتبع بصفة مستمرة  

تعيين هذا املمثل من طرف وكيل الالئحة بواسطة وثيقة مصادق  يتمو عمليات التصويت وفرز األصوات. 

قبل بداية ويجب أن يقدم املمثل هذه الوثيقة إلى رئيس مكتب التصويت  ،  عليها تثبت صفة ممثل ناخب

 االقتراع. 
 

. 

 االقتراع  توق ت  

 . 2021يونيو  16من يوم األربعاء   التصويت في الساعة التاسعة صباحايفتتح االقتراع داخل مكتب  •

يختتم االقتراع بمجرد ما يصوت جميع الناخبين التابعين ملكتب التصويت، وعلى أبعد تقدير ينتهي  •

 يوم االقتراع.من   القتراع على الساعة السادسة مساءا

 ع ل ة المصويت 
 

 . بعد عرضه فارغا على الحاضرين الصندوق وإغالقهفتح عند بدء عملية التصويت باملكتب يجب  •

يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت إلى كاتب املكتب بطاقة التعريف الوطنية أو إحدى وثائق  •

السياقة، رخصة الصيد، كناش  التعريف الرسمية األخرى التي تحمل صورته )جواز السفر، رخصة  

 الحالة املدنية(؛ 

 يعلن كاتب املكتب هوية الناخب؛ •

 يؤشر كاتب املكتب على اسم الناخب في نسختي الئحة الناخبين؛ •
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من كل الئحة من لوائح املرشحين للجنة الخاصة   تصويت واحدة  وبطاقةيأخذ الناخب بنفسه ظرفا   •

 به؛

 تصويت واحدة من كل الئحة ؛ بطاقةعلى أن الناخب لم يأخذ أكثر من أعضاء املكتب وجوب سهر  •

 يدخل الناخب املعزل؛ •

 يضع الناخب بطاقة تصويته داخل الظرف؛ •

 يتوجه الناخب إلى صندوق االقتراع ويضع فيه الظرف املحتوي على بطاقة تصويته بنفسه؛ •

 يوقع املصوت على نسختي الئحة الناخبين.  •
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 فرز وإحص ء األصوات 
 

 ع ل ة الفرز 
 

 :في عملية فرز األصوات. وتمر العملية على الشكل اآلتي يتم الشروعمباشرة بعد نهاية االقتراع داخل املكتب 

 فتح صناديق االقتراع؛ •

 حسب أرقام اللجان في حالة تصويت ناخبي أكثر من لجنة داخل املكتب؛  ترتيب األظرفة •

 فتح األظرفة للحصول على بطائق التصويت؛ •

 احتساب أظرفة التصويت ومقارنتها بالعدد اإلجمالي للناخبين املصوتين للتأكد من تطابقها؛  •

تحتسب إال البطاقات وتجدر اإلشارة إلى أنه ال    الئحة.احتساب عدد األصوات التي حصلت عليها كل   •

 املعبر عنها وغير امللغاة؛ 

 يعمبر المصويت الغ   ف  الح الت الم ل ة : 

 ؛ الظرف الذي ال يحتوي على أي بطاقة ▪

الظرف الذي يحتوي على بطاقات متعددة ومختلفة  ) أما إذا تضمن ظرف واحد عدة بطاقات  ▪

 بطاقة واحدة منها ( ؛ فتحتسبلنفس الالئحة، 

 البطاقة املشتملة على إشارة معينة ) توقيع، عالمة، إلخ...( ؛  ▪

 أو أسماء املرشحين بها ؛  اسمالبطاقة املشطب على  ▪

 أو أسماء إلى املرشحين بها ؛  اسمالبطاقة التي أضيف  ▪

 ؛على الظرف أو بطاقة التصويت  الصوت الذي عرف صاحبه بهويته ▪
 

 توقع من طرف رئيس املكتب ومساعداه؛ محاضر،تدوين النتائج الجزئية املحصل عليها في  •

 تسلم نسخة من املحضر إلى ممثل وكيل كل الئحة؛   •

املحتوية على بطاقات التصويت املعبر عنها وامللغاة ولوائح الناخبين   تسليم املحاضر مصحوبة باألظرفة  •

 إيداع ؛ املندوب مقابل وصل  إلى السيداملوقعة من طرفهم 
 

 

 ع ى  سموى املندوب ة  

يتولى السيد مندوب وزارة الصحة بالعمالة أو اإلقليم جمع كل الوثائق الواردة من مكاتب التصويت وتحميل 

التطب على  بمقر املحاضر  املوجودة  األصوات  إحصاء  لجنة  رئيس  إلى  تسليمها شخصيا  وكذا  االلكتروني،  يق 

 .املديرية الجهوية املعنية
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   (ب ملديرية الجهويةع ى  سموى لجنة اإلحص ء )

صعيد كل جهة. يتولى  تحدث مراكز اإلحصاء وفق قرار إحداث اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء وذلك على  

 مهمة االشراف و تتبع عملية اإلحصاء السيد املدير الجهوي. 

 :  بعد توصل لجنة اإلحصاء بجميع املحاضر املنجزة على مستوى مكاتب التصويت، تقوم بمايلي

 . د األصوات التي نالتها كل الئحة احتساب مجموع ومعدل عد •

ملقتضيات   • طبقا  الئحة  لكل  املمنوحة  والنواب  الرسميين  لألعضاء  املخصصة  املقاعد  تحديد 

 السالف الذكر؛املرسوم 

املرشحين   • بحضور  الجزئية،  بالنتائج  التوصل  فور  النهائية  بالنتائج  الخاصة  املحاضر  تحرير 

 املمثلين للوائح االنتخابية؛

مرشحين أن يحضروا عمليات اإلحصاء، وينبغي لهم إذ ذاك أن يستخبروا عن أماكن هذه يجوز لل  •

 العمليات وأيام ووقت إجرا ها؛

نسخة منه إلى املرشح  وتسلميوضع محضر للعمليات االنتخابية من طرف لجنة إحصاء األصوات  •

 ممثل الالئحة فور تحريره؛

تسليم املحاضر النهائية، بعد االحتفاظ بنسخ منها، إلى اللجنة املركزية املشرفة على انتخابات اللجان اإلدارية  

  التالية:املتساوية األعضاء بمقر الوزارة مقابل إقرار باالستالم الوثائق 

 ؛ محضر العمليات االنتخابية •

 ؛محاضر فرز النتائج الجزئية للتصويت •

 ؛طائق التصويت املعبر عنه، التي تم فرزها من طرف مكتب التصويتاألظرفة املتضمنة لب •

 ؛ لوائح الناخبين التي تحمل توقيعات املصوتين •
 

 

 

 

 االعالن عن نم ئج المصويت    
 

 .باملوقع االلكتروني للوزارة وتعلق في األماكن التي علقت فيها لوائح الناخبين  وتنشرتعلن نتائج االنتخابات 
 

   املن زع ت

ترفع إلى وزير الصحة النزاعات بشأن صحة العمليات االنتخابية داخل أجل خمسة أيام ابتداء من اإلعالن عن  

 القضائية املختصة. النتائج ما عدا في حالة االلتجاء إلى الطعن فيما بعد لدى الجهات 
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 أمثلة لطريقة إحصاء األصوات و اإلعالن عن النتائج النهائية

  

 

 توزيع  ق عد امل  لين الرس  ين  
 

على   الئحة  كل  عليها  التي حصلت  األصوات  مجموع  بقسم  الئحة  لكل  الرسميين  املمثلين  مقاعد  عدد  يحدد 

 القاسم االنتخابي.

 

 االنم  بي   أو الخ رج  الق سم

 يحتسب بقسم املجموع العام لألصوات املعبر عنها على عدد املمثلين الرسميين املخصص لكل لجنة. 

وإذا لم يتم توزيع جميع املقاعد املخصصة لألعضاء الرسميين اعتمادا على القاسم االنتخابي فإنه يتم اللجوء  

 إلى طريقة املعدل األقوى.

بقسم األقوى  املعدل  احتساب  املمثلين    ويتم  مقاعد  عدد  على  الئحة  كل  عليها  حصلت  التي  األصوات  عدد 

 الرسميين التي فازت بها مع إضافة رقم واحد. 

 

 ح الت خ صة ب مل  لين الرس  ين 

 
 

 

   :  الح لة األولى -1

التي إذا حصلت الئحتان أو أكثر على نفس املعدل األقوى ولم يبق سوى مقعد واحد شاغر فإنه يسند إلى الالئحة  

 . حصلت على أكبر عدد من األصوات

 

   :  الح لة ال  ن ة -2

إذا حصلت الئحتان أو أكثر على نفس العدد من األصوات فإن املقعد الشاغر يسند لالئحة التي ينتمي إليها املرشح 

 األكبر سنا.

 

 تع ين امل  لين النوا   •
 

بالنسبة لكل الئحة حسب الترتيب التسلسلي يكون عدد املمثلين النواب مساو لعدد املمثلين الرسميين 

 للمترشحين بالالئحة 
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 أ  لة
 

 :    1امل  ل  
 

 إقليم خنيفرة - إقليم أزيالل   -إقليم بني مالل    :  الدائرة االنم  ب ة
                                             

  1 اللجنة رقم      

 جراحو األسن ن األطب ء ، الص  دلة ،    اإلط ر أو األطر 

 عدد  ق عد امل  لين املخصصة للجنة 

 املمعين شغله 
3 

 

      267:  عدد الن خبين املسجلين  

 200:   عدد املصوتين  

 15 : عدد األظرفة امللغ ة  

  5 : عدد البط ق ت امللغ ة 

 180:   عدد األصوات الصح حة 
 

 ج حصلت ع ى :  –    – هن ك ثالث لوائح : أ 

 

 

 

 

 

 

 ك ف يمم توزيع املق عد    بين اللوائح ال الث ؟ 

 :  توزيع املق عد ع ى اللوائح 

االنتخابي الذي يساوي العدد اإلجمالي لألصوات املعبر عنها تعبيرا صحيحا من لدن ناخبي   القاسمفي البداية يتوجب حساب  

 اللجنة االنتخابية مقسوما على عدد املقاعد املتعين شغلها. 

 

 60    =                       =                                                       الخ رج االنم  بي =                    

 

 

 بعد ذلك تمم قس ة عدد األصوات املحص  عليه  ف  ك  الئحة ع ى الخ رج االنم  بي ك   ي   : 
 

 

 ) قعد واحد(  1.5=                      =                                                     : الالئحة أ •

 
 

 

 األصوات  ج وع عدد  اللوائح 

 90 الالئحة ذات اللون : أ 

 30 الالئحة ذات اللون : ب 

 60 الالئحة ذات اللون : ج 

  ج وع عدد األصوات 

االنم  بي الخ رج   

90 

60 

3 

 عدد األصوات الصح حة 180

امل  لين الرس  ين عدد  ق عد  
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  قعد(بدون ) 0.5=                          =                                                 : الالئحة   •

 

 

 

 ) قعد واحد(  1=                       =                                                   : الالئحة ج •

 
 

 ع ى  قعد واحد.  الالئحة ج ك   حصلت  ع ى  قعد واحد. الالئحة أحصلت 

 بقي  قعد ش غر.
 

، ومن أجل ذلك ، فإن  عدل أقوى تم توزيعه حسب قاعدة فيحيث بقي مقعد رسمي واحد شاغر  و

  األصوات املحصل عليها لفائدة كل الئحة يقسم على عدد املقاعد املحصل عليها، تضاف إليها نقطة واحدة 

 كما يلي :

 
 

 45 =          =                                                                                               : الالئحة أ •

 

 30 =          =                                                                                               : الالئحة   •

 

 30  =                  =                                                                                        : الالئحة ج •

 

 

 (.45) أكبر معدلالتي حصلت على  الالئحة أإذن يمنح املقعد الرسمي املتبقي إلى 
 

 حيث أسفرت النتائج النهائية عما يلي:

 الئحة حسب الترتيب التسلس   ملرشحيه  : املق عد التي ن لته  ك  

 لون الالئحة  االسم الك    لل رشح الف ئز املق عد 

 أ  في الالئحة أ  1املرشح ذو الرقم التسلسلي  املمثل الرسمي األول 

 ج في الالئحة ج  1املرشح ذو الرقم التسلسلي  املمثل الرسمي الثاني

 أ  في الالئحة أ  2التسلسلي املرشح ذو الرقم   املمثل الرسمي الثالث

 أ  في الالئحة أ  3املرشح ذو الرقم التسلسلي  املمثل النائب األول 

 ج في الالئحة ج  2املرشح ذو الرقم التسلسلي  املمثل النائب الثاني 

 أ  في الالئحة أ  4املرشح ذو الرقم التسلسلي  املمثل النائب الثالث 

 
 

 

  ج وع عدد األصوات 

 الخ رج االنم  بي 

30 

60 

  ج وع عدد األصوات 

 الخ رج االنم  بي 

60 

60 

 عدد األصوات املحص  عليه  

1عدد املق عد املحص  عليه  +   

 عدد األصوات املحص  عليه  

1عدد املق عد املحص  عليه  +   

 عدد األصوات املحص  عليه  

1عدد املق عد املحص  عليه  +   

(1  +1 )  

90 

(0  +1 )  

30 

(1  +1 )  

60 
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 :    2امل  ل  
 

 إقليم الفحص أنجرة   -عمالة طنجة أصيلة   :  االنم  ب ةالدائرة 
                                             

  2 اللجنة رقم      

 امل رضون      اإلط ر أو األطر 

 عدد  ق عد امل  لين املخصصة للجنة 

 املمعين شغله 
3 

 

      400:  عدد الن خبين املسجلين  

 380:   عدد املصوتين  

 5 : األظرفة امللغ ة عدد  

  15 : عدد البط ق ت امللغ ة 

 360:   عدد األصوات الصح حة 
 

 ج حصلت ع ى :  –    – هن ك ثالث لوائح : أ 
 

 

 

 

 

 

 بين اللوائح ال الث ؟ ك ف يمم توزيع املق عد    

 :  توزيع املق عد ع ى اللوائح 

االنتخابي الذي يساوي العدد اإلجمالي لألصوات املعبر عنها تعبيرا صحيحا من لدن ناخبي   الخارجفي البداية يتوجب حساب  

 اللجنة االنتخابية مقسوما على عدد املقاعد املتعين شغلها. 

 

 120    =                       =                                                       الخ رج االنم  بي =                    

 

 

 بعد ذلك تمم قس ة عدد األصوات املحص  عليه  ف  ك  الئحة ع ى الخ رج االنم  بي ك   ي   : 
 

 

 ) قعد واحد(  1.33=                     =                                                      : الالئحة أ •

 
 

 

 

 ) قعد واحد( 1=                        =                                                   : الالئحة   •

 

  ج وع عدد األصوات  اللوائح 

 160 الالئحة ذات اللون : أ 

 120 الالئحة ذات اللون : ب 

 80 الالئحة ذات اللون : ج 

  ج وع عدد األصوات 

 الخ رج االنم  بي 

160 

120 

  ج وع عدد األصوات 

 الخ رج االنم  بي 

120 

120 

3 

 عدد األصوات الصح حة 360

امل  لين الرس  ين عدد  ق عد  
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 (بدون  قعد)   0.66=                       =                                                   : الالئحة ج •

 

 

 ع ى  قعد واحد.   الالئحة ك   حصلت  ع ى  قعد واحد. الالئحة أحصلت 

 بقي  قعد ش غر.

 

، ومن أجل ذلك ، فإن   عدل أقوى تم توزيعه حسب قاعدة فيحيث بقي مقعد رسمي واحد شاغر  و

  األصوات املحصل عليها لفائدة كل الئحة يقسم على عدد املقاعد املحصل عليها، تضاف إليها نقطة واحدة 

 كما يلي :

 
 

 80 =                               =                                                                          : الالئحة أ •

 

 60 =                      =                                                                                   : الالئحة   •

 

 80  =                               =                                                                          : الالئحة ج •

 

 

على نفس أكبر معدل، وفي هذه الحالة فإن املقعد الباقي يتم منحه لالئحة التي   أ و جالالئحم ن حصلت 

 حصلت على أكبر عدد من األصوات. 

 .الالئحة أإذن يمنح املقعد الرسمي املتبقي إلى 
 

 حيث أسفرت النتائج النهائية عما يلي:

 املق عد التي ن لته  ك  الئحة حسب الترتيب التسلس   ملرشحيه  : 

 لون الالئحة  االسم الك    لل رشح الف ئز املق عد 

 أ  في الالئحة أ  1املرشح ذو الرقم التسلسلي  املمثل الرسمي األول 

   ب في الالئحة  1املرشح ذو الرقم التسلسلي  املمثل الرسمي الثاني

 أ  في الالئحة أ  2املرشح ذو الرقم التسلسلي  املمثل الرسمي الثالث

 أ  في الالئحة أ  3املرشح ذو الرقم التسلسلي  النائب األول املمثل 

   ب في الالئحة  2املرشح ذو الرقم التسلسلي  املمثل النائب الثاني 

 أ  في الالئحة أ  4املرشح ذو الرقم التسلسلي  املمثل النائب الثالث 

 

 

  ج وع عدد األصوات 

 الخ رج االنم  بي 

80 

120 

 عدد األصوات املحص  عليه  

1عدد املق عد املحص  عليه  +   

 عدد األصوات املحص  عليه  

1عدد املق عد املحص  عليه  +   

 عدد األصوات املحص  عليه  

1عدد املق عد املحص  عليه  +   

(1  +1 )  

160 

(1  +1 )  

120 

(0  +1 )  

80 
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 :    3امل  ل
 

 إقليم الحوز    - إقليم الرحامنة   -السراغنة إقليم قلعة  -عمالة مراكش   :  الدائرة االنم  ب ة
                                             

  3 اللجنة رقم      

 الق بالت    اإلط ر أو األطر 

 عدد  ق عد امل  لين املخصصة للجنة 

 املمعين شغله 
3 

 

      300:  عدد الن خبين املسجلين  

 250:   عدد املصوتين  

 3 : امللغ ة  عدد األظرفة 

  7 : عدد البط ق ت امللغ ة 

 240:   عدد األصوات الصح حة 
 

 ج حصلت ع ى :  –    – هن ك ثالث لوائح : أ 
 

 

 

 

 

 

 اللوائح ال الث ؟ ك ف يمم توزيع املق عد    بين 

 :  توزيع املق عد ع ى اللوائح 

االنتخابي الذي يساوي العدد اإلجمالي لألصوات املعبر عنها تعبيرا صحيحا من لدن ناخبي   الخارجفي البداية يتوجب حساب  

 اللجنة االنتخابية مقسوما على عدد املقاعد املتعين شغلها. 

 

 80    =                       =                                                       الخ رج االنم  بي =                    

 

 

 بعد ذلك تمم قس ة عدد األصوات املحص  عليه  ف  ك  الئحة ع ى الخ رج االنم  بي ك   ي   : 
 

 

 (  قعد واحد)  1.75 =                      =                                                    : الالئحة أ •

 
 

 

 

  ج وع عدد األصوات  اللوائح 

 140 الالئحة ذات اللون : أ 

 50 الالئحة ذات اللون : ب 

 50 الالئحة ذات اللون : ج 

  ج وع عدد األصوات 

االنم  بي الخ رج   

140 

80 

 50  ج وع عدد األصوات 

3 

 عدد األصوات الصح حة 240

امل  لين الرس  ين عدد  ق عد  
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 (بدون  قعد) 0.625 =                        =                                                 : الالئحة   •

 

 

 

 (بدون  قعد) 0.625 =                      =                                                   : الالئحة ج •

 
 

 ع ى  قعد واحد. الالئحة أحصلت 

 بقي  قعدان ش غرين. 
 

، ومن أجل ذلك ، فإن   عدل أقوى حسب قاعدة  ماتم توزيعهفي ينشاغر   ينرسمي ينحيث بقي مقعد و

  األصوات املحصل عليها لفائدة كل الئحة يقسم على عدد املقاعد املحصل عليها، تضاف إليها نقطة واحدة 

 كما يلي :

 
 

 70 =                                =                                                                         : الالئحة أ •

 

 50 =                               =                                                                           : الالئحة   •

 

 50  =                               =                                                                          : الالئحة ج •

 
 

 (.70) أكبر معدلالتي حصلت على  أالالئحة إلى  الثانيإذن يمنح املقعد الرسمي 
 

 يبقى إذن  قعد واحد ش غر يمعين توزيعه. 

 نعيد نفس العملية السابقة :

 
 

 46.66 =                             =                                                                          : الالئحة أ •

 
 

 50 =                         =                                                                                : الالئحة   •

 

 

 50  =                               =                                                                          : الالئحة ج •

 

 
 

 80 الخ رج االنم  بي 

  ج وع عدد األصوات 

 الخ رج االنم  بي 

50 

80 

 عدد األصوات املحص  عليه  

1عدد املق عد املحص  عليه  +   

 عدد األصوات املحص  عليه  

1عدد املق عد املحص  عليه  +   

 عدد األصوات املحص  عليه  

1عدد املق عد املحص  عليه  +   

(1  +1 )  

140 

(0  +1 )  

50 

(0  +1 )  

50 

 عدد األصوات املحصل عليها 

1عدد املقاعد املحصل عليها +   

 عدد األصوات املحصل عليها 

1عدد املقاعد املحصل عليها +   

 عدد األصوات املحصل عليها 

1عدد املقاعد املحصل عليها +   

(2  +1 )  

140 

(1  +1 )  

50 

(0  +1 )  

50 
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على نفس أقوى معدل، وفي هذه الحالة يتم منح المقعد الباقي لالئحة التي حصلت  الالئحتان ب و جحصلت 

حصلتا على عدد مماثل من األصوات فإن المقعد  " و "ج"الالئحتين "بعلى أكبر عدد األصوات. وحيث أن 

 الباقي يعطى للمرشح األكبر سنا.

 النتيجة النهائية :

 مقعدان  :  الالئحة أ

 الش يء : الالئحة ب

 ) على افتراض أن مرشح هذه الالئحة هو المرشح األكبر سنا ( مقعد واحد :  الالئحة ج

 
 

 حيث أسفرت النتائج النهائية عما يلي:

 

 المقاعد التي نالتها كل الئحة حسب الترتيب التسلسلي لمرشحيها :

 

 لون الالئحة االسم الكامل للمرشح الفائز المقاعد

 أ في الالئحة أ 1المرشح ذو الرقم التسلسلي  الممثل الرسمي األول 

 أ أفي الالئحة  2المرشح ذو الرقم التسلسلي  الممثل الرسمي الثاني

 ج جفي الالئحة  1المرشح ذو الرقم التسلسلي  الممثل الرسمي الثالث

 أ في الالئحة أ 3المرشح ذو الرقم التسلسلي  الممثل النائب األول 

 أ أفي الالئحة  4المرشح ذو الرقم التسلسلي  الممثل النائب الثاني

 ج جفي الالئحة  2ذو الرقم التسلسلي المرشح  الممثل النائب الثالث
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 المراجع القانونية
  

 

 
 

( بشأن 1501فبراير  44) 1711شعبان  4بتاريخ  1..18018من الظهير الشريف رقم  11لفصل ا 

 ؛األساس ي العام للوظيفة العموميةالنظام 

من الظهير الشريف بمثابة النظام األساس ي العام  11بتطبيق الفصل  ..48058.4مرسوم رقم  

 ؛للوظيفة العمومية

بتحديد تاريخ اقتراع انتخابات ممثلي  4.41أبريل  0.قرار لوزير االقتصاد والمالية صادر في  

 ألعضاء؛ الموظفين في اللجان اإلدارية المتساوية ا

حول انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان االدارية  4.41أبريل  15الصادر في  4.41-1.منشور رقم  

 ؛4.41 يونيو 10اقتراع  –المتساوية األعضاء 

حول انتخاب ممثلي الموظفين  4.41أبريل  41بتاريخ  40/44.منشور السيد وزير الصحة عدد  

 ؛4.41املختصة إزاء موظفي وزارة الصحة برسم سنة في اللجان االدارية المتساوية األعضاء 

حول انتخاب ممثلي الموظفين  4.41أبريل  41بتاريخ  40/44.منشور السيد وزير الصحة عدد  

يدلة صزاء األساتذة الباحثين في الطب و في اللجان االدارية المتساوية األعضاء املختصة بالتأديب إ

 ؛2021وطب األسنان برسم سنة 
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 الملحق 
  



 

~ 1 ~ 

 

البيانات الشخصية الواردة في  تصحيح    طلب
 االنتخابية   لالئحةا

 
 

 

 

 

 
 

 انتخابات اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء
   2021يونيو  16اقتراع يوم 

 

 السيد)ة( :  أنا املوقع أسفله
 

 .................................... ...................................................................................     : لشخص ياالسم ا -

 .................. .....................................................................................................     : ي ـــــــــــــاالسم العائــــل -

 .................... ............. .......................... .............................................     رقم البطاقة الوطنية للتعريف : -

 .................................... ...................................................................................     :  رقم التأجير  -

 .............................. ........................ ..................................................................   :            مقر العمل -

 .................................... ............................................................. . .....................    :  ار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلط -

 .............................. .......................... . ...............................................................   :    رقم اللجنة -

 .............................. ............................ . .............................................................   :   املحدثة على صعيد  و  -

 :  ملطلوبا  نوع التصحيح

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

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

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

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

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

 :    اإلمضاء
 

 

 

 

 

 

 



 

~ 2 ~ 

 

 الئحة الترشيح
 

 
 

 

 

 

 

 

 انتخابات اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء 
   2021يونيو  16اقتراع يوم 

 

 

 ............................................................................  : الدائرة االنتخابية املحدثة

  اللجنة رقم 

  اإلطار أو األطر
 

 ..................... ............................................................................................   : و العائلي( االسم الشخص ي )من طرف السيد)ة( الئحة املرشحين املقدمة 

 ................................................................ ..............................................................................................................   : رقم البطاقة الوطنية للتعريف 

 بدون انتماء نقابي                                  /   ..............................................................................................................  :  االنتماء النقابي  

 رقم ب.و.ت.  رقم التأجير اإلطار والعائلي االسم الشخص ي  التسلسلي  الترتيب

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     
  

  املرشح الذي له صالحية تمثيل الالئحة أثناء عمليات االنتخاب

 رقم ب.و.ت.  رقم التأجير اإلطار والعائلي االسم الشخص ي 

    
 

 :  تـنــبــــيــــــه 
 عليه كل مرشح.  ويوقعلترشيح يحرره بتصريح بايجب أن يكون إيداع كل الئحة للمرشحين مصحوبا   -
 املؤهل لتمثيلها في جميع العمليات.  املرشحين على اسم املرشحيجب أن تنص الئحة  -
مع الترقيم التسلسلي  كما هو محدد في قرار االحداث برسم اللجنة املعنية  والنوابين عدد املقاعد املخصصة للممثلين الرسميين املرشحيجب أن يساوي عدد  -

 للمرشحين. 
 . التابعة للمديرية الجهوية   اتيالتابعين للمندوب  واملوظفينين، مقابل إقرار باالستالم باملديرية الجهوية للصحة بالنسبة ملوظفي املديرية املرشحتودع لوائح  -
 املوارد البشرية.  كتابة مديريةإقرار باالستالم، لدى   املركزية مقابلين الخاصة بموظفي املصالح املرشحتودع لوائح  -

 

 : اإليداع تاريخ              :ملودع الالئحة  والعائلياالسم الشخص ي 
 

 
 يناملرشحإيصال باستالم الئحة 

 : اللجنة رقم  -
 : اإلطار -
 : تاريخ االستالم  -
   للموظف املكلف باستالم   والعائلياالسم الشخص ي  -

 إن وجـــــــد  وخاتمهلــوائـــــح املرشحين متبوعا بتوقيعه 

 

: 



 

~ 3 ~ 

 

 تصريح بالترشيح
 

 
 

 

 

 
 

 انتخابات اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء 
   2021يونيو  16اقتراع يوم 

 
 

 السيد)ة( :  أنا املوقع أسفله
 

 ............ .......... ..........................................................................................................     : لشخص ياالسم ا -

 ............ .......... ..........................................................................................................     : ـليــــــــــــــــــاالسم العائـــ -

 .................... .............................................................................................    رقم البطاقة الوطنية للتعريف : -

 ............ .......... ..........................................................................................................     : أجير ـــــــــــــــــــــــــــــــــ رقم الت -

 ............ .......... ..........................................................................................................     : ار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلط -

 ............ ................................. ................................................................................... :            لـــــــــــــــــــر العمــــــــــــــــــــمق -

  ...... ...... ............. برسم اللجنة رقم :  أصرح بأنني أرشح نفس ي النتخابات اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء

 ................................ ........................................................................................................................................لخاصة ب  ا

 ........... ........................................................................... . ...............................................................   املحدثة على صعيد :

 ................................... ............................ :   في الالئحة التي قدمها السيد )ة(

 ................................... ............................ :   رقم البطاقة الوطنية للتعريف  

 بدون انتماء نقابي./                    .................................................................................................. :   االنتماء النقابي
 

 :  في                          :  حرر بتاريخ 
 

 :    )*(مصادق عليه  املرشحإمضاء  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  يتعين املصادقة على هذا التصريح من طرف السلطات املختصة.  (*)
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 الترشيحالئحة طلب استقالة من 
 

 
 

 

 

 
 

 انتخابات اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء 
   2021يونيو  16اقتراع يوم 

 
 

 السيد)ة( :  أنا املوقع أسفله
 

 ................. ..................................... ....................................................................................................   :      االسم الشخص ي  -

ــــاالسم العائـ - ـــــــ ـــــ  ..................... .............................. .......................................................................................................   :      ـــلي ـ

 ........................... ........ .......................................................... ...........................................   رقم البطاقة الوطنية للتعريف: -

 ....................... .......................... .........................................................................................................   :      رقم التأجير   -

ــــاإلط - ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــ  ............................... ..... ... ....................................................................................................................    :      ار ـ

 ..................... ................................................................................. ...... ................................................   :                ر العملــمق -

  ...... ............ ... .................................. .... اللجنة رقم :املتعلقة باستقالتي من الئحة الترشيح  قبول طلب    أطلب

 ............................. .......................................................................................................: ........  لخاصة ب  ا

 ........... ............................................................................. .....................................................  : املحدثة على صعيد 

 سبب طلب االستقالة : 

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

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

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

 :   في:                         حرر بتاريخ 
 

 

 :    )*(مضاء مصادق عليهاإل 
 

 

 

 
 

 

 
 

  التصريح من طرف السلطات املختصة.يتعين املصادقة على هذا   (*)
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 عن الئحة الترشيح  )*(بتعيين ممثل ناخب تصريح
 لتتبع عمليات التصويت وفرز األصوات 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 انتخابات اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء 
   2021يونيو  16اقتراع يوم 

 

 السيد)ة( :  أنا املوقع أسفله
 

 ............ ................................. ...................................................................................  : لشخص ياالسم ا -

 ............ ................................. ...................................................................................  : ليــــــــــــــــــاالسم العائــــ -

 .................... ............................ .................................................................    رقم البطاقة الوطنية للتعريف : -

 ............ .......... ..........................................................................................................     : م التأجير ــــــــــــــــــــــــــــــــــرق -

 ............ .......... ..........................................................................................................     :  ار ــــــــــــــــــــــــــــــــاإلط -

 ............ .......... ..........................................................................................................     :   ةـــــــــــــــــــــــــالدرج -

 ............ .......... ................... ........................................................................................ :            مقر العمل -

ا .............. عن إطار أو أطر لترشيح ضمن اللجنة اإلدارية املتسبصفتي وكيال لالئحة  اوية األعضاء رقم 

، أعين ،......................................................................................................................................................

كممثل ناخب عن هذه الالئحة، مؤهل لتتبع عمليات التصويت وفرز األصوات في مكتب التصويت الكائن 

 ...................................................، السيد)ة(:.............................مقره ب .............................

 ............ ................................. ...................................................................................  : لشخص ياالسم ا -

 ............ ................................. ...................................................................................  : ـــليــــــــــــــــــــاالسم العائـ -

 .................... ............................ .................................................................    رقم البطاقة الوطنية للتعريف : -
 

 .................. ................... بتاريخ :  ............. .................. في  

 :    )**(مصادق عليهمضاء  اإل 

 

 

 
 

 الئحة الترشيح مسجال في إحدى لوائح الناخبين.يتعين أن يكون ممثل   (*)
   يتعين املصادقة على هذا التصريح من طرف السلطات املختصة. (**)
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 وصل إيداع النتائج الجزئية ملكتب التصويت 

 

 

 

 
 انتخابات اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء

   2021يونيو    16اقتراع يوم  
 

 

ــة بـــانتخـــاب ممثلي املوظفين في ح يرة اللجـــان    )*(تم إيـــداع ملف نتـــائل التصـــــــــــــويـــت الج ئيـــة الخـــاصـــــــــــــ

 :  اإلدارية املتساوية األعضاء من طرف رئيس املكتب

 

 ....................................................................................... :  العائــــلي  الشخص ي اإلسم   -

 ....................................................................................... :  ت ـــــــــــــــم مكتب التصويـــــــــــرق -

 ....................................................................................... :  م ــــــــــــ رق اللجان  /نة  ـــــــــــــــــاللج -

 ....................................................................................... :  ت ـــــــــــر مكتب التصويــــــــــــمق -

 ....................................................................................... :  م ـــــمندوبية عمالة أو إقلي -

 

 ........................................، في:  ............................................حرر بـ 

 
 

 

 

 
 

 

 : يتكون امللف مما يلي  (*)

 محضر النتائل الج ئية   -

 لوائح الناخبين  -

 لوائح املصوتين تحمل توقيعاتهم  -

 بطائق التصويت امللغاة  -

 بطائق التصويت املعبر عنها  -
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  الجزئية إيداع النتائجوصل 
 الجهوية(  باملديرية)لى لجنة إحصاء األصوات إمن طرف املندوبية 

 

 

 

 

 

 
 اإلدارية املتساوية األعضاءانتخابات اللجان  

   2021يونيو    16اقتراع يوم  
 

 

ـــــة بانتخاب ممثلي املوظفين في ح يرة اللجان اإلدارية  ـــــويت الج ئية الخاصـــــــ تم إيداع ملف نتائل التصـــــــ

 املتساوية األعضاء من طرف السيد املندوب  :

 

 : .................................................................  مندوبية عمالة أو إقليم  -

 ................................................................. :  ت ـــــــعدد مكاتب التصوي -

 : .................................................................    عدد املحاضر  -

 : .................................................................    عدد األظرفة  -

 

 ........................................، في:  ............................................حرر بـ 
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 ( 1)  محضر 

 للتصويت املباشر  النتائج الجزئية فرز  
 )مكتب التصويت( 

 
 

 
 
 
 
 
 

 انتخابات اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء 
   2021يونيو  16اقتراع يوم 

 

 ............................................................................................................................................................................................................................ : إقليم  مندوبية عمالة أو 

 ............................................................................................................................................................................................................................ : مقر مكتب التصويت 
 

بمقر مكتب التصويت املذكور أعاله أعضاء      ......................................................................................  على الساعة :  2021يونيو  16األربعاء اجتمع يوم   

 ( 2) مكتب التصويت املختص إزاء الهيئة الناخبة باملكتب التابع للدائرة االنتخابية : 

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

. 

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

 

 وقد حضر هذا االجتماع السادة :

 بصفته رئيس)ة( مكتب التصويت   .............................................................................................................................................................................   السيد )ة( :

 بصفته مساعد )ة( بمكتب التصويت   .............................................................................................................................................................................   :السيد )ة( 

 بصفته مساعد)ة( وكاتب)ة( مكتب التصويت    ....................................................................................................................................... ......................................  :السيد )ة( 

 ............... .................................................... : ممثال عن الالئحة ذات اللون    ........................................................................................................ .....................................................................  :السيد )ة( 

 ............... ....................................................: مثال عن الالئحة ذات اللون م  ............................................................................................................................................................................. السيد )ة( :

 ............... ....................................................: ممثال عن الالئحة ذات اللون    .............................................................................................................................................................................   :السيد )ة( 

 ............... ....................................................: ممثال عن الالئحة ذات اللون    ................................................................................................... ..........................................................................  السيد )ة( :

 ............... ....................................................: ممثال عن الالئحة ذات اللون    .............................................................................................................................................................................   :السيد )ة( 

 ............... ....................................................: ممثال عن الالئحة ذات اللون    .............................................................................................................................................................................   :السيد )ة( 

 ............... ....................................................: ممثال عن الالئحة ذات اللون    .............................................................................................................................................................................   :السيد )ة( 

 ............... ....................................................: ممثال عن الالئحة ذات اللون    .............................................................................................................................................................................   :السيد )ة( 

 ............... ....................................................: ممثال عن الالئحة ذات اللون    .............................................................................................................................................................................   :السيد )ة( 

 ............... ....................................................: ممثال عن الالئحة ذات اللون    .............................................................................................................................................................................   :السيد )ة( 

 
 .توقيع جميع أوراق املحضر من طرف أعضاء املكتب وممثلي اللوائح الحاضرين -1

 ..   ........... + ...  عمالة أو إقليم + إقليم ................ عمالة أو  ...............املديرية الجهوية للصحة بجهة  -2
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في بداية هذا االجتماع، أخد الكلمة السيد رئيس مكتب التصويت حيث أشار إلى الظروف التي مرت فيها عملية انتخاب  

  2.59.0200عليها في املرسوم رقم  ممثلي املوظفين املقيدين في لوائح الناخبين باملكتب والتي مرت طبقا للمسطرة املنصوص  

 .عضاء، حسبما وقع تغييره وتتميمهاملتعلق باللجان اإلدارية املتساوية األ  1959مايو  05الصادر في 

واختتم   2021يونيو  16األربعاء وهكذا فقد افتتح االقتراع داخل مكتب التصويت على الساعة: التاسعة صباحا من يومه 

      من نفس اليوم.  ........................................................................  (3) في الساعة :

والتأكد من هوية الناخبين حيث أن كل ناخب قد أدلى عند دخوله قاعة التصويت وقد سهر املكتب على صحة التصويت  

بإحدى وثائق التعريف الرسمية وأشر على أسمه في نسخة من الالئحة االنتخابية ثم وقع في الئحة الناخبين بعد إدالئه  

 بصوته طبقا ملا ينص عليه املرسوم السالف ذكره. 

 

فتح صندوق اإلقتراع وبدأت عملية فرز األصوات بحضور رئيس املكتب ومساعديه وممثلي  وبعد انتهاء عملية التصويت،  تم  

 ( 4) لوائح املرشحين املشار إليهم أعاله.

 وقد نتج عن فرز األصوات ما يلي :

 

  اللجنة رقم 

  اإلطار أو األطر
 

ائح الناخبين باملكتب     عدد الناخبين املسجلين في لو
 

  املتوصل بها البطاقات عدد 
 

  عدد املصوتين 
 

  (5) عدد األظرفة امللغاة
 

  ( 6) عدد البطاقات امللغاة
 

  عدد األصوات الصحيحة 
 

ائح الترشيح    عدد لو
 

 

 
 االقتراع. يختتم االقتراع بمجرد ما يصوت الناخبون التابعون ملكتب التصويت وعلى أبعد تقدير في الساعة السادسة مساء من يوم  -3

 الذين  يعينهم وكالء اللوائح بوثيقة مصادق عليها من طرف السلطات املحلية تسلم إلى رئيس مكتب التصويت قبل بداية االقتراع .  -4

 ء لكل ظرفيجب ذكر أسباب اإللغا -5

 يجب ذكر أسباب اإللغاء لكل بطاقة -6
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   مجموع عدد األصوات التي نالتها كل الئحة :

 

ــــة  ــ ــ  مجموع عدد األصوات  الالئحـ

  ............... .................................................... الالئحة ذات اللون 

  ............... .................................................... الالئحة ذات اللون 

  ............... .................................................... الالئحة ذات اللون 

  ............... .................................................... الالئحة ذات اللون 

  ............... .................................................... ت اللون الالئحة ذا

  ............... .................................................... الالئحة ذات اللون 

  ............... .................................................... الالئحة ذات اللون 

  ............... .................................................... الالئحة ذات اللون 

  ............... .................................................... الالئحة ذات اللون 

  ............... .................................................... الالئحة ذات اللون 

  ............... .................................................... الالئحة ذات اللون 

  ............... .................................................... الالئحة ذات اللون 

  ............... .................................................... الالئحة ذات اللون 

  ............... .................................................... الالئحة ذات اللون 

  ............... .................................................... الالئحة ذات اللون 

 

وسلمت   .نسخ  ........................................، تم تحرير هذا املحضر الخاص بالنتائج الجزئية في  من عملية فرز األصوات  وبعد االنتهاء

 نسخة منه إلى ممثل كل الئحة . 

وجه هذا املحضر في نسختين إلى رئيس لجنة إحصاء األصوات املحدثة بمقر املديرية الجهوية للصحة ب :  

فقا باألظرفة املتضمنة ألوراق التصويت املعبر عنه والتي  مر   ................................................................................................................................................................................................. ............................................................ 

تم فرزها من طرف مكتب التصويت وكذا لوائح الناخبين التي تحمل توقيعات املصوتين،  وذلك  قصد  اإلحصاء و  

 اإلعالن عن النتائج النهائية. 
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 توقيع أعضاء املكتب: 

 رئيس مكتب التصويت  ...................... ............................................................................................................................. ........................................... السيد)ة( :

 مساعد رئيس املكتب  ...................... ............................................................................................................................. ........................................... السيد)ة( :

 مساعد رئيس املكتب وكاتب مكتب التصويت  ...................... ............................................................................................................................. ...........................................  السيد)ة( :

 

ائح  :  توقيع ممثلي اللو

 ...................... ............................................................................................................................. ........................................... السيد)ة( :

 ...................... .................................................................................................................. ...................................................... السيد)ة( :

 ...................... ............................................................ ............................................................................................................ السيد)ة( :

 ...................... ...... ....................................................................................................................... ........................................... السيد)ة( :

 ...................... ............................................................................................................................. ........................................... السيد)ة( :

 ...................... ....................................................................... ................................................................................................. السيد)ة( :

 ...................... ............................................................................................................................. ........................................... السيد)ة( :

 ...................... ....................................................................... ................................................................................................. السيد)ة( :

 ...................... ................. ............................................................................................................ ........................................... السيد)ة( :

 ...................... ............................................................................................................................. ........................................... السيد)ة( :

                  

: يشار إلى جميع التحفظات التي قد يطلب تسجيلها في املحضر سواء من طرف أحد أعضاء املكتب أو من    مالحظة

 . ممثلي اللوائح  طرف
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 ( 1)  محضر 

 باشر املالنتائج النهائية للتصويت إحصاء األصوات واإلعالن عن  

 
 

 
 

     
 

 

األعضاء  املتساوية اإلداريةاللجان   انتخابات  

–  2021يونيو  16اقتراع يوم  --   

 

   .......................................................................................... ب: املديرية الجهوية للصحة 

 
يوم رقم   ....................................................  انعقدت  املرسوم  في  عليها  املنصوص  األصوات،  إحصاء  لجنة 

تعديله1959ماي    5بتاريخ    2.59.0200 وقع  كما  األصوات  وتتمي ،  إحصاء  عملية  إلجراء  وذلك  عن    واإلعالنمه، 

املباشر املحصل عليها على صعيد مكاتب التصويت النتخاب ممثلي املوظفين في حظيرة النتائج النهائية للتصويت  

 اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء املشار إليها بعده.
 

  :السادةوقد كانت اللجنة مكونة من 

 بصفته)ها( رئيس)ة( لجنة إحصاء األصوات         .............................................................................................................................................................................السيد )ة( : 

 بصفته)ها( عضو)ة( لجنة إحصاء األصوات        .............................................................................................................................................................................: السيد )ة( 

 بصفته)ها( عضو)ة( لجنة إحصاء األصوات        .............................................................................................................................................................................: السيد )ة( 

 أسماؤهم:حضر هذا االجتماع أيضا املرشحون اآلتية  وقد

 . ................................................................ مرشح بالالئحة ذات اللون    ...........................................................................................................................................................: السيد )ة( 

 . ................................................................ مرشح بالالئحة ذات اللون    ...........................................................................................................................................................السيد )ة( : 

 . ................................................................ مرشح بالالئحة ذات اللون    ...........................................................................................................................................................السيد )ة( : 

 . ................................................................ مرشح بالالئحة ذات اللون    ...........................................................................................................................................................السيد )ة( : 

 . ................................................................ مرشح بالالئحة ذات اللون    ...........................................................................................................................................................السيد )ة( : 

 . ................................................................ مرشح بالالئحة ذات اللون    ...........................................................................................................................................................السيد )ة( : 

 . ................................................................ مرشح بالالئحة ذات اللون    ...........................................................................................................................................................( : السيد )ة

 . ................................................................ مرشح بالالئحة ذات اللون    ...........................................................................................................................................................السيد )ة( : 
 
 

 اللوائح.  ومرشحيتوقع جميع أوراق املحضر من طرف أعضاء اللجنة  -1
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 . ................................................................ مرشح بالالئحة ذات اللون    ...........................................................................................................................................................السيد )ة( : 

 . ................................................................ مرشح بالالئحة ذات اللون    ...........................................................................................................................................................السيد )ة( : 

 . ............................................................. ...مرشح بالالئحة ذات اللون    ...........................................................................................................................................................السيد )ة( : 

 . ................................................................ مرشح بالالئحة ذات اللون    ...........................................................................................................................................................السيد )ة( : 

 . ................................................................ مرشح بالالئحة ذات اللون    ...........................................................................................................................................................السيد )ة( : 

 . ................................................................ مرشح بالالئحة ذات اللون    ...........................................................................................................................................................السيد )ة( : 

 . ................................................................ مرشح بالالئحة ذات اللون    ...........................................................................................................................................................السيد )ة( : 

 . ................................................................ مرشح بالالئحة ذات اللون    ...........................................................................................................................................................السيد )ة( : 

 . ................................................................ مرشح بالالئحة ذات اللون    ...........................................................................................................................................................السيد )ة( : 

 . ................................................................ مرشح بالالئحة ذات اللون    ...........................................................................................................................................................السيد )ة( : 

 . ............................................................. ...مرشح بالالئحة ذات اللون    ...........................................................................................................................................................السيد )ة( : 

 . ................................................................ مرشح بالالئحة ذات اللون    ...........................................................................................................................................................السيد )ة( : 

 . ................................................................ مرشح بالالئحة ذات اللون    ...........................................................................................................................................................السيد )ة( : 

 . ................................................................ مرشح بالالئحة ذات اللون    ...........................................................................................................................................................السيد )ة( : 

 . ................................................................ مرشح بالالئحة ذات اللون    ...........................................................................................................................................................السيد )ة( : 

 . ................................................................ مرشح بالالئحة ذات اللون    ...........................................................................................................................................................( : السيد )ة

 . ................................................................ مرشح بالالئحة ذات اللون    ...........................................................................................................................................................د )ة( : السي

 . ................................................................ مرشح بالالئحة ذات اللون    ...........................................................................................................................................................السيد )ة( : 

 . ................................................................ مرشح بالالئحة ذات اللون    ...........................................................................................................................................................السيد )ة( : 

 . ................................................................ مرشح بالالئحة ذات اللون    ...........................................................................................................................................................السيد )ة( : 

 . ................................................................ مرشح بالالئحة ذات اللون    ...........................................................................................................................................................السيد )ة( : 

 . ............................................................. ...مرشح بالالئحة ذات اللون    ...........................................................................................................................................................السيد )ة( : 

 . ................................................................ مرشح بالالئحة ذات اللون    ...........................................................................................................................................................السيد )ة( : 

 . ................................................................ مرشح بالالئحة ذات اللون    ...........................................................................................................................................................السيد )ة( : 

 . ................................................................ مرشح بالالئحة ذات اللون    ...........................................................................................................................................................السيد )ة( : 

 . ................................................................ مرشح بالالئحة ذات اللون    ...........................................................................................................................................................السيد )ة( : 

 . ................................................................ مرشح بالالئحة ذات اللون    ...........................................................................................................................................................( : السيد )ة

 . ................................................................ مرشح بالالئحة ذات اللون    ...........................................................................................................................................................السيد )ة( : 

.............                                        .    .......................................... 
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 االطالع على محاضر الفرز الجزئية و إضافة نتائجها، أسفرت عملية إحصاء األصوات على النتائج التالية : وبعد 
  

   اللجنة رقم : 

 اإلطار أو األطر: 
  

 عدد مقاعد املمثلين  

 املخصصة للجنة 

 عدد مقاعد املمثلين الرسميين :

 :   عدد مقاعد املمثلين النواب    
 

  :   2الدائرة االنتخابية  (1
....................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................... 

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

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

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

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

 . ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... : عدد الناخبين املسجلين  (2

 ............. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... :  عدد املصوتــيــن  (3

 ............. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... : 3عدد األظرفة امللغاة  (4

 ............. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... : 4عدد البطاقات امللغاة  (5

 ............. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... : عدد األصوات الصحيحة  (6

 :  ألصوات التي نالتها كل الئحةمجموع ومعدل عدد ا  (7

 

 
2- 

 أذكر األقاليم والعماالت املحدثة على مستواها هذه اللجنة كما هو مبين في قرار إحداث اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء. 

 يجب ذكر أسباب اإللغاء لكل ظرف  -3
 يجب ذكر أسباب اإللغاء لكل بطاقة  -4
 عدد املمثلين الرسميين والنواب املتعين انتخابهم قصد تمثيل السلك املقصود. يحصل عن طريق قسم مجموع عدد األصوات التي اكتسبتها كل الئحة على    -5

 

 5معدل عدد األصوات مجموع عدد األصوات  اللوائح 

   .............. .................................................................................................الالئحة ذات اللون 

   .............. .................................................................................................الالئحة ذات اللون 

   .............. .................................................................................................الالئحة ذات اللون 

   .............. ................................................................................................. الالئحة ذات اللون 

   .............. .................................................................................................الالئحة ذات اللون 
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 بعد ذلك حددت لجنة إحصاء األصوات الخارج االنتخابي : 
 

 

 ........... ......................................................................................................................................................................      =                                                                      و الذي هو :                         

 

بتاريخ   2.59.0200ثم باشرت هذه اللجنة توزيع مقاعد املمثلين الرسميين والنواب طبقا ملقتضيات املرسوم رقم  

 منه. 22و   21كما تم تغييره وتتميمه و السيما الفصلين رقم  1959ماي  05
 

 حيث أسفرت النتائج النهائية عما يلي:  
 

 ي ملرشحيها :املقاعد التي نالتها كل الئحة حسب الترتيب التسلسل 
 

 لون الالئحة  االسم الكامل للمرشح الفائز 6املقاعد

   املمثل الرسمي األول 

   الثاني املمثل الرسمي

   الثالث املمثل الرسمي

   الرابعاملمثل الرسمي 

   املمثل النائب األول 

   الثاني  املمثل النائب 

   الثالث  املمثل النائب 

   الرابع املمثل النائب 
 

 في حدود عدد مقاعد املمثلين الرسميين و النواب املخصصة للجنة.  -6

   .............. .................................................................................................الالئحة ذات اللون 

   .............. .................................................................................................الالئحة ذات اللون 

   .............. .................................................................................................الالئحة ذات اللون 

   .............. .................................................................................................الالئحة ذات اللون 

   .............. ................................................................................................. الالئحة ذات اللون 

   .............. .................................................................................................الالئحة ذات اللون 

   .............. .................................................................................................الالئحة ذات اللون 

   .............. .................................................................................................الالئحة ذات اللون 

   .............. ................................................................................................. الالئحة ذات اللون 

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

 مجموع عدد األصوات الصحيحة 

 عدد مقاعد الممثلين الرسميين المتعين انتخابهم  
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، وصودق  تحرير هذا املحضر في........ نسختم  عن النتائج النهائية    واإلعالناألصوات  وبعد االنتهاء من عملية إحصاء  

 عليه من طرف لجنة إحصاء األصوات. 

 املحضر إلى املرشحين الحاضرين فور تحريره مباشرة بعد إحصاء األصوات. وقد سلمت نسخة من هذا 
 

 :  7مالحظات
 

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

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

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

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

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

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

 إحصاء األصوات :  توقيع أعضاء لجنة -

 رئيس لجنة إحصاء األصوات         ............................................................................................................................................................................. السيد)ة(: 

 عضو لجنة إحصاء األصوات       ............................................................................................................................................................................. السيد)ة(: 

 عضو لجنة إحصاء األصوات       ........................................................................................................................................................................... ..السيد)ة(: 

 :  توقيع املرشحين -

                        .................................................................................................................................................................................................................................................................................................السيد)ة( : 

 ......................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................السيد)ة( : 

 ......................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................السيد)ة( : 

 ................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................السيد)ة( : 

 ......................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................السيد)ة( : 

 ................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................السيد)ة( : 

 ......................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................السيد)ة( : 

 ......................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................السيد)ة( : 

 ......................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................السيد)ة( : 

 ......................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................السيد)ة( : 

 .. ....................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................السيد)ة( : 

 ............................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................السيد)ة( : 

 ......................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................السيد)ة( : 

 ......................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................السيد)ة( : 

 ......................................................................... ................................................................................................................. .......................................................................................................السيد)ة( : 

 
 أحد أعضاء لجنة إحصاء األصوات أو من طرف املرشحين. يشار إلى جميع التحفظات التي قد يطلب تسجيلها في املحضر سواء من طرف  -7
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 ............................................ .............................................................................................................................................. .......................................................................................................السيد)ة( : 

 ......................................................................... ................................................................................................................. .......................................................................................................السيد)ة( : 

 ......................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................السيد)ة( : 

 ................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................السيد)ة( : 

 ......................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................السيد)ة( : 

 ......................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................السيد)ة( : 

 ......................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................السيد)ة( : 

 ......................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................السيد)ة( : 

 .. ....................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................السيد)ة( : 

 ............................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................السيد)ة( : 

 ......................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................السيد)ة( : 

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

 


