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إلانتخابات املحلية (البلدية و الوالئية )

-1امهيئة امناخبة نووالية اخلاصة ابالإهتخاابت
امترشيعية  2017/05/04من  08اإىل  22فيفري
701186 : 2017
عدد امرجال 9910:; :
عدد امنساء 991;;9 :

-2امهيئة امناخبة نووالية بعد املراجعة ا إالس تثنائية
(  210911:191اإىل 911797 : )210911;109

-7ثوزيع بطاقات امناخب امناجتة عن معوية املراجعة
الاس تثنائية نوقوامئ الاهتخابية اىل غاية
2109100116

اإدراج أرقام عقود امليالد:

بطاقات امناخب اجلديدة:
املعدة.09296 :

عدد ارقام عقود امليالد غير المدرجة.0 :

املوزعة .02:10:

امنس بة املئوية.%011:

املتبقية.699:

 -8احلـــــمـــــــوـــــــة الاهتخــــــــــابيــــــــــة:

رجــــــــــــــــــــال 98:وســــــــــــــــاء 60:
اخملتوــــــــــطة. 29::
عدد مكــــاثب امتصويت 07;;:
وســــــــــــــاء 971:

طبيعــــــــــة املراكز و املاكثب :
المراكز  :الحضـ ـ ـ ـ ــرية  141 :الريفية 214 :
المكاتب  :الحضـ ـرية 978 :

عدد امرجال 9999:7 :
عدد امنساء 998:;8 :
املسجوني اجلدد 090:6 :
املشطوبني اجلدد 919: :
-6ثطهري امقوامئ امنتخابية:

إلانتخابات املحلية (البلدية و الوالئية )

-8امهيالك الاهتخابية نووالية:
عدد مراكــــز امتصويت 977:

رجـــــــال:6;:

نوقوامئ ام إالهتخابيةاميت امتدت من  01112اىل غاية
9018:0 : 2109101190

امتام املعوومات امناقصة ( :عدد احلاالت املكتشفة
واملعاجلة027 :
اموفيات ( :عدد اموفيات املس تخرج مها شهادة
اموفاةواملشطوبة).6077 :

عدد ارقام عقود امليالد املدرجة.9018:0:

املسجوني اجلدد 0992: :
املشطوبني اجلدد 09;9; :
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9امهيئة امناخبة نووالية املؤقتة خالل املراجعة امس نوية

امتسجيالت املزدوجة ( املكتشفة واملشطوبة).6108 :



عدد امرجال 98::7; :
عدد امنساء 990898 :

الريفية 720

عدد املراكز اجلديدة املستحدثة  13 :مرك ــز

عدد املكاتب اجلديدة املستحدثة  ;6 :مكتــــب
-9امتأطري الاهتخايب ( اجملموع امعام معدد املؤطرين
نووالية).26080 :
عدد مؤطري مراكز امتصويت0997:
عدد مؤطري ماكثب امتصويت229:8 :

 32نوفمبر 3102

امفضاءات اخملصصة نوتجمعات امعمومية009 :
 عـــــــدد امـــمــــالعــــــــب 96 :عدد قاعات الاجامتعات 17:عدد امساحــــات امعموميـــــة 2;:عدد امقاعـــــات امريـــــاضـــــيـــة 07:
أمـــــــاكـــــــن أخـــــــــرى 91:
المــــاكن اخملصصة الإشهـــــار امرتش يحــــات. 961 :

ابمنس بة الهتخاب أعضاء اجملامس امشعبية امبدلية:
مجموع امقوامئ املودعة 2:7 :قامئة حزبية مهنا 2:9
حزب و  19تكتالت حزبية.
( حتامف تكتل امفتح – حتامف اتج – االإحتاد
من أجل اههنضة وامعداةل و امبناء).

 32نوفمبر 3102

ثتوزع عىل  97بدلية مهنا بدلية بين حواء هبا 09
قامئة و  02قـامئـة حـزبـيـة بـ مـن بـدليـيت
امشوف و أبو احلسن بيامن ثتوزع ابيق امقوامئ عىل
خمتوف بدلايت اموالية بعدد يرتاوح من  19اإىل
 00قامئة.
يرتبع لك من حزب جهبة امتحرير اموطين وحزب
امتجمع اموطين ادلميقراطي عـىل رأس الحـزاب
املشاركة بتغطية اكفة بدلايت اموالية بـعـدد 97
قامئة .يوهيام يف املرثبة امثاهية لك من حزب جـهبـة
املس تقبل و حركة جممتع امسمل.
أما ابمنس بة الهتخاب أعضاء اجملامـس امشـعـبـيـة
اموالئية:
مجموع امقوامئ املودعة  07قامئة حزبية مـن بـيـهنـا
قـــامئــــتــــان مـــتــــكــــتــــوـــني حــــزبــــيــــني.
( حتامف تكتل امفتح – حتامف اتج).

