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نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنية الهاشميـــــة
بمقتضـــــى المــــــادة (  ) 31مــــن الدستـــــــــــــــــــــــــــــور
وبنــــاء علــــى ما قـــرره مجلســــــا االعيــان والنـــــــــــــــواب
نصــادق علـــى القانــون اآلتــــي ونأمــــــر باصــــــــــــــــــــداره
واضافتــــه الى قوانيــــن الدولـــــــــــة -:
قانون رقم ( )4لسنة 2022
قانون االنتخاب لمجلس النواب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة -1يُس ّمى هذا القانون (قانون االنتخاب لمجلس النواب لسنة  )2022ويُع َمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة  -2يكون للكلمات والعباارات التالياة ثيثماا وردت فاي هاذا القاانون المعااني
المخصصة لها أدناه ما لم تَدُل القرينة على غير ذلك-:
 :الهيئة المستقلة لالنتخاب.
الهيئة
مفوضي الهيئة.
المجلس
 :مجلس ّ
 :رئيس المجلس.
الرئيس
 :دائرة األثوال المدنية والجوازات.
الدائرة
ات فااي انتخاااب أعضاااء مجلااس
الناخب
اي لااه الحا ّ
 :ك ا ّل أردنا ّ
النواب وفقًا ألثكام هذا القانون.
 :الناخااب الااذ تاام قبااول حلااب ترشبااحه لالنتخابااات
المترشح
النيابية وفقًا ألثكام الدستور وهذا القانون.
 :الناخاااب الاااذ ماااار ثقّاااه فاااي انتخااااب أعضااااء
المقترع
مجلس النواب وفقًا ألثكام هذا القانون.
شاااح الفاااائي بعضاااوية مجلاااس الناااواب وفقًاااا
النائب
 :المتر ِّ ّ
ألثكام الدستور وهذا القانون.
صص
الااااااااااااااااااادائرة  :دائرة انتخابية تشمل جميع مناحت المملكة ُخ ِّ ّ
االنتخابيااااااااااااة لهااا عاادد ماان المقاعااد النيابيااة وفقًااا ألثكااام هااذا
القانون.
العامة
صااص لااه عاادد ماان المقاعااد
الااااااااااااااااااادائرة  :جاايء ماان المملكااة ُخ ِّ ّ
االنتخابيااااااااااااة النيابيااااة وفقًااااا ألثكااااام هااااذا القااااانون بمااااا فيهااااا
دوائر البادية.
المحلية
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الااااااااااااااااااادائرة  :الاااادائرة االنتخابيااااة العامااااة والاااادائرة االنتخابيااااة
المحلية.
االنتخابية
لجنة االنتخاب  :اللجناااة المشاااكلة فاااي كااا ّل دائااارة انتخابياااة بقااارار
من المجلس وفقًا ألثكام هذا القانون.
رئااااااااااااااااااااايس  :رئيس لجنة االنتخاب.
االنتخاب
مركي االقتراع  :المكااااااان الااااااذ تحاااااادّده الهيئااااااة فااااااي الاااااادائرة
االنتخابية إلجراء عمليتَي االقتراع والفرز.
والفرز
اي الااذ يقااع مكااانُ لقامتااه المعتاااد فااي دائاارة
المقيم
 :األردنا ّ
انتخابية معينة ،وال يعتبر منقطعًاا عان االقاماة فياه
لمجرد تغيببه عنه لذا رغب فاي العاودة للياه فاي أ ّ
وقت يشاء ولن كان له مكان لقامة خارج المملكة.
 :الشااخص المفااو خ ّ
طينااا ماان الحاايب أو التحااال
مفااااااااااااااااااو
الحيبي أو القائمة المحلياة أو مان المترشاحين فاي
القائمة
القائمة المحلية.
ثيباي لغاياات
القائماااااااااااااااااااة  :القائمة المشكلة من ثيب أو تحال
ّ
المشاركة في االنتخابات النيابية.
الحيبية
شاااااحين
القائماااااااااااااااااااة  :القائماااااة المشاااااكلة مااااان عااااادد مااااان المتر ّ
فااي الاادائرة االنتخابيااة المحليااة لغايااات المشاااركة
المحلية
في االنتخابات النيابية.
 :القائمة الحيبية والقائمة المحلية.
القائمة
نساابة الحساام  :نسااابة تُمثااال الحاااد األدناااى مااان مجماااوع أصاااوات
المقتاارعين الااذ يتو ّجااب أن تحصاال عليااه القائمااة
(العتبة)
للتناااافس علاااى الفاااوز بمقعاااد أو أكثااار مااان مقاعاااد
مجلس النواب.
التعليماااااااااااااات  :التعليماااات التاااي يُصااادرها المجلاااس وفقًاااا ألثكاااام
هذا القانون وأثكام قانون الهيئة.
التنفيذية
أردني بلغ ثماني عشرة سنة شمساية مان عماره قبال تساعين يو ًماا
المادة -3أ -لك ّل
ّ
الحات فاي انتخااب أعضااء مجلاس
من التاريخ المحادد إلجاراء االقتاراع
ب
النواب وفقًا ألثكام هذا القانون.

2867
ثاات االنتخاااب لمنتساابي القااوات المساالحة الجااي
ب -يوقَاا اسااتعمال
ّ
العربي والمخابرات العامة واألمن العام في أثناء وجودهم فاي الخدماة
الفعلية باستثناء المستخدم المدني.
ج -يُحرم من ممارسة ثت االنتخاب-:
اعتباره قانونينا.
 -1المحكوم عليه باإلفال ولم يستعد
َ
 -2غير كامل األهلية.
د -ال تاادرج الاادائرة فااي جااداول الناااخبين اس ا َم ماان يُوقَ ا اسااتعمال ثقااه
فااي االنتخاااب أو يُحا َارم منااه وفقًااا ألثكااام الفقاارتين (ب) و(ج) ماان هااذه
المـادة.
المادة  -4أ -بعد أن يُصدر الملك أمره بإجراء االنتخاباات لمجلاس الناواب بمقتضاى
أثكام الدستور-:
ارارا
 -1يتخااذ المجلااس خااالل عشاارة أيااام ماان صاادور األماار الملكااي قا ً
بتحديد تاريخ االقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صااا لالقتاراع لاابع الادوائر االنتخابيااة
 -2للمجلاس أن يعااين يو ًماا خا ن
في غير الموعد الذ ُثا ّدِّد وفقًاا ألثكاام البناد ( )1مان هاذه الفقارة
لذا اقتضت سالمة االنتخاب أو المصلحة العامة ذلك.
ب -بعد أن يحدّد المجلس موعد االقتراع تقوم الهيئة بما يلي -:
 -1وضع أسس ومعايير لعداد جداول الناخبين األولياة وللياات توزياع
الناخبين على مراكي وغرف االقتراع.
 -2الطلااب ماان الاادائرة لعااداد جااداول أوليااة بأسااماء َماان يحاات لهاام
االنتخاااب بنااا ًء علااى مكااان لقامااة الناخااب فااي قيااود الاادائرة وفقًااا
لألسس المشار لليها في البند ( )1من هذه الفقرة.
 -3اإلشاااااراف علاااااى عملياااااات لعاااااداد الجاااااداول األولياااااة والتحقااااات
من مطابقتها لألسس والمعايير.
ج -ت ُ ِّعاا ّد الاادائرة جااداول الناااخبين ألبناااء الباديااة وفقًااا ألسااماء العشااائر
الااااواردة فااااي ناااااام الاااادوائر االنتخابيااااة الصااااادر بمقتضااااى أثكااااام
هذا القانون.
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د-علااى المحاااكم تيويااد الاادائرة بجميااع األثكااام القطعيااة الصااادرة عنهااا
والمتعلقة بااإلفال والمحجاور علايهم وغيار كااملي األهلياة ،علاى أن
تتضمن األسماء الكاملة واألرقام الوحنياة لألشاخاا الصاادرة بحقهام
اهر كااانون
تلااك األثكااام عنااد نفاااذ أثكااام هااذا القااانون وفااي بدايااة شا َ
الثاني وتموز من كل سنة أو أ ّ تاريخ لخر يحدده المجلس.
هـ-على الدائرة شطب أسماء األشخاا المتوفّين من جداول الناخبين.
و -تقااوم الاادائرة بتسااليم الهيئااة الجااداول األوليااة خااالل ساابعة أيااام ماان
تاريخ حلب الهيئة المشار لليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.
ز -بعااد تس البم الهيئااة الجااداو َل األوليااة للناااخبين ماان الاادائرة وفقًااا ألثكااام
الفقرة (و)من هذه المادة ،تقوم الهيئة بد ًءا من الياوم التاالي لتسالبمها
بعرضااها علااى الموقااع اإللكترونااي الخاااا بهااا وبااأ ّ وساايلة أخاار
تراها مناسبة ،كما تقاوم بتيوياد كا ّل رئايس انتخااب بالجاداول األولياة
للناخبين في دائرته ،وعلى رئيس االنتخاب عرضاها لمادة سابعة أياام
في المكان الذ ياتم تحدياده بمقتضاى التعليماات التنفيذياة وبالطريقاة
التي يراها مناسبة ،ويعلن عن مكان عرضها فاي صاحيفتين محليتاين
انتشارا.
يوميتين من الصح األوسع
ً
ح -خااالل أربعااة عشاار يومااا ماان اليااوم التااالي لتاااريخ عاار الجااداول
األولية للناخبين وفقًا ألثكام الفقرة (ز) من هذه المادة -:
يحاات أل ّ ماان أبناااء الاادائرة االنتخابيااة المحليااة مماان يقيمااون
-1
ّ
خارجهااا الطلااب خ ّ
طينااا ماان الاادائرة تسااجيل اساامه فااي الجاادول
األولي الخاا بأبناء تلك الدائرة شريطة أن يكون مكاا ُن لقامتاه
الدائم فيها.
-2لذا كان في المحافاة أكثر من دائرة انتخابية وتم تخصيص مقعد
للشااركس والشيشااان أو مقعااد للمساايحيين فااي دائاارة انتخابيااة
ت أل ّ ناخااب شركسااي
أو أكثاار ماان دوائاار تلااك المحافاااة ،يحاا ّ
أو شيشاني أو مسيحي لذا كان مقي ًما في دائرة انتخابية ال يوجد
فيهااا ذلااك المقعااد ،الطلااب خ ّ
طينااا ماان الاادائرة تسااجيل اساامه فااي
الجاادول األولااي الخاااا بااأ ّ دائاارة انتخابيااة مخصااص لهااا ذلااك
المقعد ضمن المحافاة ذاتها.
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 -3لذا لم يكن في المحافاة التي يقيم فيهاا الشركساي أو الشيشااني
أو المسااايحي دائااارة انتخابياااة مخصاااص لهاااا مقعاااد للشاااركس
والشيشااان أو مقعااد للمساايحيين ،فلااه الطلااب خ ّ
طينااا ماان الاادائرة
تسااجيل اساامه فااي الجاادول األولااي الخاااا بااأ ّ دائاارة انتخابيااة
في محافاة أخر مخصص لها ذلك المقعد.
-4لكل ناخب وج َد خطأ في البيانات الخاصة به فاي الجاداول األولياة
أو حرأ تغيير علاى مكاان لقامتاه تقاديم حلاب خ ّ
طاي أو للكتروناي
للى الدائرة لتصحيح الخطأ أو لجراء التغيير.
ح -1 -على الدائرة أن تفصل في الطلب المقدم لليها وفقًا ألثكاام الفقارة
(ح) من هذه الماـادة خاالل أربعاة عشار يو ًماا مان تااريخ تقديماه
وفي ثال قبوله تقوم بتعديل الجداول األولية للناخبين.
 -2تكون قرارات الادائرة بارف الطلاب المشاار للياه فاي البناد ()1
من هذه الفقرة قابلة للطعن لد محكمة البداية التي تقع الادائرةُ
االنتخابية ضمن اختصاصها خالل مدة ال تتجاوز سبعة أياام مان
اليوم التالي لتاريخ صدور القرار ،وعلى المحكمة أن تفصل فيه
خالل سبعة أيام من تاريخ وروده للى قلم المحكمة.
 -3يكون القرار الصادر عن المحكمة وفقًا ألثكام البند ( )2من هذه
الفقرة قطعينا ،وعلى المحكمة تيويد الدائرة بنسخ مان القارارات
الصااادرة عنهااا خااالل ثالثااة أيااام ماان تاااريخ صاادورها ،وتتخااذ
الاادائرة مااا يلاايم ماان لجااراءات لتصااويب الجااداول األوليااة علااى
ضوء تلك القارارات خاالل سابعة أياام مان تااريخ تسالمها ووفات
التعليمات التنفيذية.
 يحاات للناخااب تقااديم حلااب خ ّطااي أو للكترونااي للهيئااة لتغيياار مركااي
االقتراع المحدد له داخل دائرته االنتخابية خالل مدة يتم تحديادها فاي
التعليمااات التنفيذيااة ،وعلااى الهيئااة أن تفصاال فااي الطلااب المقاادم لهااا
وفقًا لإلجراءات وال ُمدَد المشار لليها في الفقرة (ح) من هذه المادة.
ك -1 -لكاال ناخااب ورد اساامه فااي الجااداول األوليااة للناااخبين أن يعتاار
لااد الهيئااة علااى تسااجيل غيااره فااي الجااداول األوليااة للناااخبين
فاااي دائرتاااه االنتخابياااة وذلاااك خاااالل مااادة ال تتجااااوز سااابعة أياااام
من اليوم التاالي لتااريخ عار رءسااء االنتخااب الجاداو َل ،علاى
أن يرفت باعتراضه البينات الالزمة.
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 -2على الهيئة أن تفصل في االعتراضات المقدمة لليها وفقًاا ألثكاام
البنااد ( )1ماان هااذه الفقاارة خااالل ساابعة أيااام ماان تاااريخ ورودهااا
وأن تقااوم بإعااداد جاادول خاااا بنتيجااة تلااك االعتراضااات سااواء
بقبولها أو رفضها ،على أن يتم عر هاذه الجاداول لمادة سابعة
أيام من خالل رءساء االنتخاب.
 -3تكاااون قااارارات الهيئاااة الصااااادرة وفقًاااا ألثكاااام البناااد ( )2ماااان
هااذه الفقاارة قابلااة للطعاان لااد محكمااة البدايااة التااي تقااع الاادائرة
االنتخابيااة ضاامن اختصاصااها ،وذلااك خااالل ماادة ال تتجاااوز ساابعة
أيام من اليوم التالي لتاريخ عرضها.
 -4تفصاال محاااكم البدايااة فااي الطعااون المقدمااة لليهااا وفقًااا ألثكااام
هذه الفقرة خالل سبعة أيام مان تااريخ ورودهاا للاى قلام المحكماة
ويكااون قرارهااا قطعينااا ،وعلااى المحكمااة تيويااد الهيئااة بنسااخ ماان
القاارارات الصااادرة عنهااا خااالل ثالثااة أيااام ماان تاااريخ صاادورها
فاورا بإرساال نسااخ مان تلاك القارارات للاى الاادائرة
وتقاوم الهيئاة ً
التخاذ ما يلايم مان لجاراءات لتصاويب الجاداول األولياة للنااخبين
خالل سبعة أيام من تاريخ تسلبمها.
ل -تحدّد التعليمات التنفيذية أ ّ أثكاام ولجاراءات ووثاائت ثبوتياة الزماة
لتنفيذ أثكام الفقرات (ح) و(ح)و( ) و(ك)من هذه المادة.
م -تُعت َمااد البطاقااة الشخصااية الصااادرة عاان الاادائرة لغايااات ممارسااة ثاات
االنتخاب.
المادة  -5بعد انتهاء اإلجراءات والمواعيد المنصاوا عليهاا فاي الماادة ( )4مان
هذا القانون وتصويب األوضاع على ضوء ماا صادر مان قارارات ،تقاوم
الدائرة بإرسال جداول الناخبين للى الهيئة العتمادها خالل ثالثة أيام من
اليااوم التااالي لتاااريخ ورودهااا لليهااا ،وللمجلااس تمديااد هااذه الماادة بقاارار
مسبب لمدة مماثلة.
سلة للياه مان الادائرة وفقًاا
المادة  -6أ -عند اعتماد المجلس جداول الناخبين المر َ
ألثكااام المااادة ( )5ماان هااذا القااانون ،تُعتباار هااذه الجااداول نهائيااة
للناااخبين وال يجااوز لجااراء أ ّ تعااديل عليهااا بااأ ّ ثااال ماان األثااوال
وتُجر االنتخابات النيابية بمقتضاها.
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ب -تنشر الهيئة الجاداول النهائياة للنااخبين ثاا َل اعتمادهاا علاى الموقاع
اإللكتروناااي الخااااا بهاااا وباااأ ّ حريقاااة أخااار تحااادّدها التعليماااات
وتيود كل رئيس انتخاب في دائرته بها.
التنفيذية
ّ
ج -على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) مان هاذه الماادة ،تساتمر
الهيئاااة بالتأشاااير علاااى أساااماء النااااخبين الاااذين فقااادوا شاااروح ثااات
االنتخاب بموجب أثكام هذا القانون للى يوم االقتراع.
المادة  -7أ -لغايات أ ّ انتخاباات نيابياة عاماة تُجار بعاد نفااذ أثكاام هاذا القاانون
يراعى ما يلي-:
 -1تعا ّد الهيئااة وبالتنساايت مااع الاادائرة جااداو َل الناااخبين باالسااتناد للااى
مكان اإلقامة الدائم للناخب ،على أن يُعتبر جدول الناخبين النهاائي
هو الجدول األولي أل ّ انتخابات نيابية تليها.
 -2على الهيئاة تحادي جاداول النااخبين باأ ّ لجاراءات تراهاا مناسابة
شهر كانون الثاني وتموز مان كا ّل
بالتنسيت مع الدائرة في بداية
َ
سنة بما يتفت وأثكاام هاذا القاانون والتعليماات التنفيذياة الصاادرة
بمقتضاه.
ب -تُعت َماااد الجاااداول النهائياااة للنااااخبين فاااي االنتخاباااات العاماااة لغاياااات
أ ّ انتخابات فرعية تتم وفقًا ألثكام هذا القانون.
سم المملكة للى ثماني عشرة دائرة انتخابية محلية ودائارة انتخابياة
المادة  -8أ -تُق َ
عامااة واثاادة علااى مسااتو المملكااة ،ويخصااص لهااا جميعااا ()138
مقعدًا.
ب -يخصااص للااادوائر االنتخابياااة المحلياااة وفقًاااا لنااااام القائماااة النسااابية
المفتوثة ( )97مقعادًا مان المقاعاد المشاار لليهاا فاي الفقارة (أ) مان
هذه المادة وعلى النحو التالي-:
 -1العاصمة ع ّمان ،ويخصص لها عشرون مقعدًا ضمن ثاال دوائار
انتخابيااة محليااة ،علااى أن يكااون ماان بينهااا مقعااد للماارأة فااي كاال
دائاااارة انتخابيااااة وعلااااى مسااااتو المحافاااااة مقعااااد للشااااركس
والشيشان ومقعد للمسيحيين.
 -2محافاة لربد ،ويخصاص لهاا خمساة عشار مقعادًا ضامن دائارتين
انتخابيتين محليتين ،على أن يكون من بينها مقعد للمارأة فاي كال
دائرة انتخابية ومقعد على مستو المحافاة للمسيحيين .
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 -3محافااااة البلقااااء ،ويخصاااص لهاااا ثمانياااة مقاعاااد ضااامن دائااارة
انتخابيااة محليااة واثاادة ،علااى أن يكااون ماان بينهااا مقعااد للماارأة
ومقعد للمسيحيين.
 -4محافاة الكرك ،ويخصص لها ثمانية مقاعد ضمن دائرة انتخابية
محلياااة واثااادة ،علاااى أن يكاااون مااان بينهاااا مقعاااد للمااارأة ومقعاااد
للمسيحيين.
 -5محافاة معان ،ويخصص لها أربعة مقاعد ضامن دائارة انتخابياة
محلية واثدة ،على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.
 -6محافااااة اليرقااااء ،ويخصاااص لهاااا عشااارة مقاعاااد ضااامن دائااارة
انتخابيااة محليااة واثاادة ،علااى أن يكااون ماان بينهااا مقعااد للماارأة
ومقعد للشركس والشيشان ومقعد للمسيحيين.
 -7محافااااة المفااارق ،ويخصاااص لهاااا أربعاااة مقاعاااد ضااامن دائااارة
انتخابية محلية واثدة ،على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.
 -8محافااااة الطفيلاااة ،ويخصاااص لهاااا أربعاااة مقاعاااد ضااامن دائااارة
انتخابية محلية واثدة ،على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.
 -9محافاة مأدبا ،ويخصص لها أربعة مقاعاد ضامن دائارة انتخابياة
محلياااة واثااادة ،علاااى أن يكاااون مااان بينهاااا مقعاااد للمااارأة ومقعاااد
للمسيحيين.
 -10محافااااة جااارص ،ويخصاااص لهاااا أربعاااة مقاعاااد ضااامن دائااارة
انتخابية محلية واثدة ،على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.
 -11محافاااة عجلااون ،ويخصااص لهااا أربعااة مقاعااد ضاامن دائاارة
انتخابيااة محليااة واثاادة ،علااى أن يكااون ماان بينهااا مقعااد للماارأة
ومقعد للمسيحيين.
 -12محافااااة العقباااة ،ويخصاااص لهاااا ثالثاااة مقاعاااد ضااامن دائااارة
انتخابية محلية واثدة ،على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.
 -13دائاارة باادو الشاامال ،ويخصااص لهااا ثالثااة مقاعااد ضاامن دائاارة
انتخابية محلية واثدة ،على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.
 -14دائاارة باادو الوسااص ،ويخصااص لهااا ثالثااة مقاعااد ضاامن دائاارة
انتخابية محلية واثدة ،على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.
 -15دائاارة باادو الجنااوب ،ويخصااص لهااا ثالثااة مقاعااد ضاامن دائاارة
انتخابية محلية واثدة ،على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.
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ج -يخصص للدائرة االنتخابية العامة وفقًا لناام القائمة النسبية المغلقاة
( )41مقعدًا من المقاعد المشار لليهاا فاي الفقارة (أ) مان هاذه الماادة
تشكل بقوائم ثيبية وفقًا لما يلي-:
 -1وجود امرأة واثدة علاى األقال ضامن المترشاحين الثالثاة األوائال
وكذلك ضمن المترشحين الثالثة التالين.
 -2وجااااود شاااااب أو شااااابة يقاااال عمااااره عاااان ( )35ساااانة ضاااامن
أول خمسة مترشحين .
 -3أن تشاااتمل القائماااة علاااى عااادد مااان المترشاااحين ماااوزعين علاااى
ما ال يق ّل عن نص الدوائر االنتخابية المحلية ثدا أدنى.
 -4أن تتضاامن عااددًا ماان حااالبي الترشااح ال يييااد علااى عاادد المقاعااد
المخصص لها على مستو الدائرة االنتخابية العامة.
د -يخصص ضمن الدائرة االنتخابية العامة مقعدان للمسيحيين ثادا أدناى
ومقعد واثد للشركس والشيشان ثدا أدنى.
المااادة  -9أ -يجااب أن تتضااامن القائمااة المحليااة عاااددًا ماان المترشااحين ال ييياااد
علاااى عااادد المقاعاااد المخصاااص للااادائرة االنتخابياااة وال يقااا ّل عااان
مترشحين اثنين.
ب -علااى المترشااحين فااي الاادوائر االنتخابيااة المحليااة المخصااص لهااا
مقاعاد للنساااء أو للمسايحيين أو للشااركس والشيشاان اختيااار مساار
الكوتا أو مسار التنافس الحر ،وال يُعتبار الفاائي عان حريات التناافس
الحاار ضاامن الحا ّد األدنااى المخصااص للمترشااحين علااى هااذه المقاعااد
ويتم ملء مقعاد الكوتاا مان المترشاحين الاذين ترشاحوا وفقًاا لمساار
الكوتا فقص.
شااح فااي أ ّ دائاارة انتخابيااة محليااة
ات ألبناااء دوائاار الباديااة التر ب
ج -يحا ّ
أو عامة ،على أن تبقى جداول الناخبين الخاصة بأبناء دوائر البادية
مغلَقة عليهم.
شترح في َمن يترشّح لعضوية مجلس النواب ما يلي-:
المادة  -10يُ َ
أ -أن يكون أردنينا منذ عشر سنوات على األقل.
ب -أن يكون مس ّج ًال ضمن جداول الناخبين النهائية.
سااا وعشاارين ساانة شمسااية ماان عمااره قباال
ج -أن يكااون قااد أتاام خم ً
تسعين يو ًما من موعد االقتراع.
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د -أن ال يكون محكو ًما عليه باإلفال ولم يست ِّعد اعتباره قانونينا.
هااـ -أن ال يكااون محكو ًمااا عليااه بااالحبس ماادةً تييااد علااى ساانة واثاادة
بجريمة غير سياسية ولم يُ ْع َ عنه.
و -أن يكون كامل األهلية .
ز -أن ال يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاا.
ح -أن ال يكااون متعاق ادًا مااع الحكومااة أو المرسسااات الرساامية العامااة
أو المرسسااات العامااة أو الشااركات التااي تملكهااا أو تساايطر عليهااا
الحكومة أو أ مرسسة رسمية عامة أو مرسسة عامة سواء كاان
هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،وال يرجرهاا أو يبيعهاا
شاايئ ًا ماان أموالااه ،أو يقايضااها عليااه باسااتثناء مااا كااان ماان عقااود
استئجار األراضي واالمالك ومن كان مساهما ً أو شريكا ً فاي شاركة
بنسبااـة ال تييــــااـد علااى ( ، )%5ويحااار علااى المترشااح التاادخل
فااااي العقااااود التااااي تبرمهااااا الشااااركة مااااع الجهااااات المشااااار اليهااااا
في هذه الفقرة.
المادة  -11أ -علاى َمان يرغاب بالترشباح لعضاوية مجلاس الناواب مان الماذكورين
تاليًااا أن يسااتقيل قباال سااتين يو ًمااا علااى األقاال ماان الموعااد المحاادد
لالقتراع-:
 -1الوزراء.
 -2رئيس وأعضاء مجلس األعيان.
 -3رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
 -4القضاة النااميون والشرعيون.
 -5موظفو الهيئات العربية واإلقليمية والدولية.
 -6أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان.
 -7رءساء وأعضاء مجالس المحافاات والمجالس البلدية.
 -8السفراء.
 -9رئيس وأعضاء مجلس هيئة النياهة ومكافحة الفساد.
 -10شاغلو وظائ الفئاة العلياا وفقًاا ألثكاام نااام الخدماة المدنياة
ورءسااااء وأعضااااء مجاااالس أ هيئاااة أو سااالطة والماااديرون
التنفيذيون للمرسسات الرسمية العامة.
 -11الحكام اإلداريون في وزارة الداخلية.
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ب -على الموظ العام الذ يرغب بالترشاح لعضاوية مجلاس الناواب
حلب لجازة من دون راتب من الجهة التي يعمال لاديها قبال تساعين
ُ
يو ًمااا ماان موعااد االقتااراع ،ويُح َااار عليااه اسااتغالل وظيفتااه العامااة
تحت حائلة بطالن الترشح بقرار صادر عن الهيئة  ،على أن يُعتبر
ً
مستقيال ثك ًما من وظيفته بتاريخ نشر لعالن فوزه باالنتخابات في
الجريدة الرسمية.
المادة  -12أ -يدفع المترشح في الدائرة االنتخابياة المحلياة مبلاغ خمسامائة ديناار
وتدفع القائمة المترشحة على الدائرة االنتخابية العاماة مبلاغ خمساة
لالف دينار غير قابل لالسترداد يقيد ليرادًا للخيينة.
ب -تلتيم القائمة المحلية بدفع مبلغ خمسامائة ديناار ،والقائماة الحيبياة
باادفع مبلااغ ألفااي دينااار ،تأمينًااا لاللتاايام باألثكااام المتعلقااة بالدعايااة
االنتخابية المنصوا عليها في هاذا القاانون ،علاى أن يكاون المبلاغ
قابال لالسترداد في ثال ْ
المدفوع ً
رف حلب الترشح أو عدم مخالفة
القائمة لتلك األثكام.
المااادة  -13أ -ال يجااوز أل ّ شااخص أن يرشااح نفسااه لعضااوية مجلااس النااواب
لال في دائرة انتخابية واثدة وفي قائمة واثدة.
ب -ال يجوز أل ّ ثيب أو تحال ثيباي الترشاح لال فاي قائماة واثادة
على مستو الدائرة االنتخابية العامة.
ج -ال يجااوز أل ّ م ماان أعضاااء الحاايب أن يرشااح نفسااه مااع أ ّ ثاايب
أو تحال ثيبي لخر.
د -ال يجااوز أل ّ عضااو ماان أعضاااء الحاايب أن يترشااح فااي القائمااة
ماار علااى انتسااابه لااذلك الحاايب ماادة ال تقاال عاان
الحيبيااة لال لذا ّ
ستة أشهر على األقل قبل يوم االقتراع.
المادة  -14يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الاذ يحادّده المجلاس
علاااااااى أن يكاااااااون قبااااااال التااااااااريخ المحااااااادد إلجاااااااراء االقتاااااااراع
بخمسااة وعشاارين يو ًمااا علااى األقاال ،ويسااتمر لماادة ثالثااة أيااام خااالل
أوقات الدوام الرسمي وال يُقبَل أ ّ حلاب ترشباح يقادم بعاد انتهااء هاذه
المدة.
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المادة  -15يتم الترشح للدائرة االنتخابية المحلية وفقًا لما يلي-:
أ -يقدم حلب الترشح للى رئيس االنتخااب بحضاور جمياع المترشاحين
في القائمة المحلية دفعةً واثدة على النموذج الذ يعتمده المجلس
شااحون ضاامنها وأسااماء أعضااائها
ماع ذكاار اساام القائمااة التااي سيتر ّ
ورميها ومفو القائمة ،مرفِّقين الوثائت الثبوتية وجميع البيانات
المطلوبة بمقتضى أثكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة
لشعارا بذلك.
بمقتضاه ،ويُعطى المترشحون
ً
ب -يحاات اسااتخدام اساام القائمااة ذاتهااا ورميهااا فااي أ ّ دائاارة انتخابيااة
محلية أخر بنا ًء على اتفاق بين القوائم يودَع لد الهيئة.
ج -تااتم اإلشااارة خااالل العمليااة االنتخابيااة للااى القائمااة الااواردة بطلااب
الترشبااح المقاادم وفقًااا ألثكااام هااذه المااادة باسااتعمال اساام القائمااة
ورميها بعد قبول حلب الترشبح.
شااـح والوثااائت والبيانااات
د -علااى رئاايس االنتخاااب لثالااة حلبااات التر ب
المرفقاااة بهاااا للاااى المجلاااس يو ًماااا بياااوم بالوسااايلة التاااي تحااادّدها
التعليمات التنفيذية.
هااـ -1 -يُصاادر المجلااس قااراره بقبااول الطلااب أو رفضااه كا ً
اامال أو قبااول
أو رف اسم أو أكثر من حالبي الترشح المذكورين في القائمة
الواردة في حلب الترشح أو اسم القائمة أو رميها ،وذلك خاالل
ساابعة أيااام ماان اليااوم التااالي لتاااريخ تس البمه الطلااب ،ولذا قاارر
المجلااس رفاا حلااب الترشااح أل ّ ساابب فعليااه بيااان أسااباب
الاارف  ،وعلااى الاارئيس أو ماان يفوضااه تبليااغ حالااب الترشااح
قرار الرف بالطريقة التي تحدّدها التعليمات التنفيذية.
َ
 -2لمفو القائمة وأل ّ م من حالبي الترشاح الاواردِّين فاي القائماة
الطعنُ في قرار الرف لد محكمة االستئناف التي تقع الدائرة
االنتخابيااااة المحليااااة ضاااامن اختصاصااااها خااااالل ثالثااااة أيااااام
مااان الياااوم التاااالي لتااااريخ التبلياااغ مرفقًاااا باااه بيناااات واضاااحة
ومحددة ،وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خالل ثالثاة أياام
ماان اليااوم التااالي لتاااريخ تقااديم الطعاان لااديها ،ويكااون قرارهااا
قطعينا ،ويتم تبليغ الرئيس به فور صدوره.
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المادة  -16يتم الترشح للدائرة االنتخابية العامة وفقا لما يلي-:
أ -يقدم حلب الترشح للى اللجنة التي يشكّلها المجلس فاي الهيئاة لهاذه
الغاية من الحيب أو التحال الحيبي أو مفو القائماة خ ّ
طيناا علاى
النمااوذج الااذ يعتمااده المجلااس مرفَقًااا بااه الوثااائت الثبوتيااة وجميااع
البيانات المطلوبة ،بمقتضى أثكام هذا القانون واألنامة والتعليمات
التنفيذية الصادرة بمقتضاه ،ويُعطى مقدم الطلب لشعارا بذلك.
ب -مع مراعاة الفقرة (ج) من المادة ( )8من هذا القانون ،تُرفَت بطلاب
الترشح قائمة بأسماء المترشحين يتم ترتيبهم فيهاا بحساب تسلسال
األولويااااة الااااذ يختاااااره الحاااايب أو التحااااال الحيبااااي ،وتكااااون
هذه القائماة موقعاة مان جمياع المترشاحين وفقًاا لألثكاام والشاروح
التي تحدّدها التعليمات التنفيذية.
ج -تااتم اإلشااارة خااالل العمليااة االنتخابيااة للااى القائمااة المرفَقااة بطلااب
الترشاااح المقااادم وفقًاااا ألثكاااام هاااذه الماااادة باساااتعمال اسااام الحااايب
أو التحال الحيبي بحساب مقتضاى الحاال أو أ ّ اسام أو رماي لخار
تختاااره القائمااة ،علااى أن يكااون مقترنًااا باساام الحاايب أو التحااال
الحيبي بعد قبول حلب الترشح.
د -1 -يُصاادر المجلااس قااراره بقبااول الطلااب أو رفضااه كا ً
اامال أو قبااول
أو رف ا اساام أو أكثاار ماان المترشااحين المااذكورين فااي القائمااة
المرفقة به ،وذلك خالل سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلبمه
الطلب ،ولذا قرر المجلاس رفا حلاب الترشاح أل ّ سابب فعلياه
يفوضه تبلياغ األماين
بيان أسباب الرف  ،وعلى الرئيس أو من ّ
قرار الرف
العام للحيب أو التحال الحيبي أو المفو عنهم
َ
بالطريقة التي تحدّدها التعليمات التنفيذية.
 -2يتخذ الرئيس اإلجراءات الالزمة لعر أساماء القاوائم وأساماء
المترشاااحين للااادوائر االنتخابياااة الاااذين تااام قباااول حلبااااتهم علاااى
الموقع اإللكتروني للهيئة وفاي مركاي المحافااة وفاي صاحيفتين
يوميتين محليتين من الصح األوسع انتشارا.
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مفاااو القائماااة
 -3ألماااين عاااام الحااايب أو التحاااال الحيباااي أو
ّ
أو أ ّ م ماان المترشااحين المااذكورين فااي القائمااة المرفقااة بطلااب
الترشااح أو أ ّ م ماان الناااخبين ،الطعاان فااي قاارار رف ا الترشااح
أو قبوله لد محكمة استئناف ع ّمان خاالل ثالثاة أياام مان الياوم
التاالي لتااريخ تبلباغ القارار أو مان تااريخ عار األساماء ثسااب
مقتضى الحال مرفقًا به بينات واضحة ومحددة ،وعلاى المحكماة
الفصل في هاذا الطعان خاالل ثالثاة أياام مان الياوم التاالي لتااريخ
تقديم الطعن لديها ،ويكون قرارها قطعينا وياتم تبلياغ الارئيس باه
فور صدوره.
تقرر نتيجةً لإلجاراءات والطعاون المشاار لليهاا فاي هاذه الماادة
هـ -لذا ّ
رفااا اساااام واثاااد أو أكثاااار أو شااااطبه مااان أسااااماء المترشااااحين
المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح ،يتم االستعاضاة عناه
بأول اسم يليه من المترشحين.
و -على الرغم مما ورد في الفقرة (هـ) من هذه المادة ،لذا تقرر رف
أو شطب أ ّ م من أسماء المترشحين علاى مقاعاد المارأة أو الشاباب
فااي القائمااة الحيبيااة ،يااتم االستعاضااة عنااه بااأول اساام يليااه ماان
مترشحي المرأة أو الشباب.
ز -علااى المجلااس اتخاااذ اإلجااراءات الالزمااة لعاار التعااديالت التااي
أُدخلاات علااى قااوائم وأسااماء المترشااحين بموجااب قاارارات محكمااة
اسااتئناف ع ّمااان فااور تبلبغهااا وبالطريقااة ذاتهااا التااي تاام بموجبهااا
عر قاوائم وأساماء المترشاحين بمقتضاى أثكاام الفقارة (د) مان
هاااذه الماااادة ،وتُعتبااار هاااذه القاااوائم واألساااماء نهائياااة للمترشاااحين
لالنتخابات النيابية.
المادة  -17أ -يجوز أل ّ ِّ قائمة محلية أو أل ّ مترشح ضمنها سحب الترشح بتقديم
حلاااااب خ ّ
ااااي للاااااى رئااااايس االنتخااااااب فاااااي تلاااااك الااااادائرة قبااااال
طا ّ
خمسة عشر يو ًما من اليوم المحدد لالقتراع.
ب -على الهيئة اإلعالن عن سحب اسم أ ّ مترشح أو أ ّ قائماة محلياة
على موقعها اإللكتروني وأ ّ وسيلة أخر يراها المجلس مناسبة.
ج -ال يجاااوز أل ّ مترشاااح ضااامن القائمااااة الحيبياااة أن يساااحب حلااااب
ترشحه.

2879
د -ال تاارثر وفاااةُ أ ّ عضااو مترشااح فااي القائمااة الحيبيااة أو فقدانُااه أ
شرحم من شروح الترشح المنصوا عليها في المادة ( )10من هذا
القااانون أو اسااتقالتُه أو فص الُه ماان الح ايب الااذ ينتمااي لليااه ،علااى
بقاااء القائمااة بعااد قبااول ترشااحها ،علااى أن يفقااد ترتيبااه فيهااا مااع
مراعاة لعادة ترتيب المترشحين وفقًا للباقين فيها.
المادة  -18لذا تبيّن أن عدد المترشحين في الدائرة االنتخابياة مساا مو لعادد المقاعاد
النيابياااة المخصصااااة لتلااااك الاااادائرة أو للمقاعااااد المخصصااااة للنساااااء
أو للشاااركس والشيشاااان أو للمسااايحيين ،يقااارر المجلاااس فاااوز أولئاااك
المترشحين بالتيكية عند لعالن النتائج النهائية لالنتخابات.
المادة  -19تُعفى االساتدعاءات واالعتراضاات والطعاون التاي تقادم بموجاب أثكاام
هذا القانون والناام والتعليماات التنفيذياة الصاادرة بمقتضااه بماا فيهاا
القاارارات الصااادرة عاان اللجااان والهيئااات والمحاااكم ،ماان أ ّ رسااوم
وحوابع ،ويشمل ذلك رسوم اإلبراز للوكاالت للمحامين.
ثرة وفقًا ألثكاام القاانون ،ويُسا َمح القياام
المادة  -20أ -تكون الدعاية االنتخابية ّ
بهااااا ماااان تاااااريخ قبااااول حلااااب الترشااااح ،علااااى أن تنتهااااي قباااال
أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد لالقتراع.
ب -بعااد لعااالن الهيئااة عاان موعااد االقتااراع يجااوز للراغااب بالترشااح
اإلفصااااح عااان نيّتاااه تلاااك عبااار مواقاااع التواصااال االجتمااااعي فقاااص
ويُح َار عليه ممارسة أ ّ أنشطة انتخابية أو دعائية مدفوعة األجر
أو ذات ُكلَااا مالياااة أو تقاااديم أ ّ ناااوع مااان الهباااات أو المعوناااات
أو المساعدات بعد هذا اإلفصاح.
ج -تحاادد األثكااام واألسااس والضااوابص المتعلقااة بالدعايااة االنتخابيااة
بموجب التعليمات التنفيذية.
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المادة  -21أ -على وساائل اإلعاالم الرسامية معاملاة جمياع المترشاحين والقاوائم
خالل مدة الدعاية االنتخابية بحيا مد ومساواة.
ب -علاااى المترشاااحين والقاااوائم عناااد ممارساااة الدعاياااة االنتخابياااة
االلتيام بما يلي-:
 -1أثكام الدستور واثترام سيادة القانون.
 -2اثترام ثرية الرأ والفكر لد اآلخرين.
 -3المحافاااة علااى الوثاادة الوحنيااة وأماان الااوحن واسااتقراره
وعدم التمييي بين المواحنين.
 -4عااادم لجاااراء الدعاياااة االنتخابياااة فاااي الاااوزارات والااادوائر
الحكوميااااة والمرسسااااات الرساااامية والعامااااة والمرسسااااات
التعليمية ودور العبادة.
-5عاادم المسااا بااأ ّ دعايااة انتخابيااة لغياارهم ماان المترشااحين
والقاااوائم ،ساااواء بصاااورة شخصاااية أو بوسااااحة أعاااوانهم
ومريديهم في ثمالتهم االنتخابية.
الماااادة  -22أ -1 -للمترشاااحين والقاااوائم نشااار اإلعالناااات والبياناااات المتضااا ِّ ّمنة
أهدافهم وخططهم وبارامج عملهام ،شاريطة أن تحمال أساماءهم
الصاااريحة ،وتُعفاااى هاااذه اإلعالناااات والبياناااات مااان التااارخيص
والرسوم.
 -2ال يجاااوز اساااتعمال الشاااعار الرسااامي للدولاااة فاااي االجتماعاااات
واإلعالناااات االنتخابياااة وفاااي جمياااع أناااواع الكتاباااات والرساااوم
والصور التي تُستخدم في الدعاية االنتخابية ،كما يُمنَع استعمال
مكبّرات الصوت على وسائص النقل.
 -3تنشااأ ماان قِّبَاال مجلااس أمانااة ع ّمااان والمجااالس البلديااة ومااا فااي
ثكمها أماكن مخصصة للدعاية االنتخابية ،وتاوزع بشاكل عاادل
باااين القاااوائم المترشاااحة ،وعلاااى الهيئاااة نشااار هاااذه األمااااكن
عبر موقعها اإللكتروني وبأ وسيلة أخر تراها مناسبة.

2881
 -4يُح َاار علاى المترشاحين والقاوائم نشار دعايااتهم االنتخابياة فااي
غير األماكن التي تم تخصيصها من ِّق َبل أمانة ع ّماان والمجاالس
البلديااة ومااا فااي ثكمهااا ،أو للصاااق أ ّ لعااالن أو بيااان انتخااابي
أو وضعه على أعمدة الهات والكهرباء والشواخص المرورياة
واألمالك العامة ،ويشمل ذلاك الصاور والرساوم والكتاباات ،كماا
يُح َار للصاق أ لعالن أو بيان انتخابي على الجدران أو وضاع
أ ّ لعااالن أو بيااان انتخااابي أو تركيبااه بطريقااة تضا ّار بالسااالمة
العامة ،ولوزارة األشغال العامة واإلسكان ومجلس أماناة ع ّماان
ات فااي لزالااة أ ّ مخالفااة
والمجااالس البلديااة ومااا فااي ثكمهااا الحا ّ
ألثكااام هااذا البنااد فااي أ ّ وقاات علااى نفقااة َماان تتعلاات بهاام تلااك
الملصااقات أو الصااور أو الرسااوم أو الكتابااات ماان المترشااحين
والقوائم دون الحاجة للى لنذارهم.
 -5ال يجااوز أن تتضاامن الخطابااات والبيانااات واإلعالنااات ووسااائل
الدعايااة االنتخابيااة اإلساااءة أل ّ مترشااح أو أل ّ قائمااة بصااورة
مباشارة أو غيار مباشاارة ،أو لثاارة النعاارات الدينياة أو الطائفيااة
أو القبلية أو اإلقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواحنين.
 -6تح َار لقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تق ّل عن ماائتي
متر من مراكي االقتراع والفرز.
ب -للهيئاااة أو لرءسااااء االنتخااااب الطلاااب مااان وزارة األشاااغال العاماااة
واإلسااكان أو مجلااس أمانااة ع ّمااان أو المجااالس البلديااة ومااا فااي
ثكمها لزالة أ ّ لعالن أو بيان انتخابي مان أ ّ مكاان لذا ُوجاد أناه
مخال ألثكام القانون.
المااادة  -23يُح َااار علااى مااوظفي الحكومااة والمرسسااات الرساامية والعامااة وأمااين
ع ّمان وأعضاء مجلس األمانة وموظفيها ورءساء مجالس المحافاات
والبلديات وأعضاائها وموظفيهاا القياام بالدعاياة االنتخابياة فاي أمااكن
عملهام لصااالح أ ّ م ماان المترشااحين والقااوائم ،كمااا يُح َااار اسااتخدام أ ّ م
ماان الوسااائل والموجااودات المملوكااة لهااذه المرسسااات فااي الدعايااة
االنتخابية أل ّ مترشح أو أ ّ قائمة.
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المادة  -24يُح َار على أ ّ مترشح أو قائماة تقاديم هادايا أو تبرعاات أو مسااعدات
اخص
نقديااة أو عينيااة أو غياار ذلااك ماان المنااافع أو الوعااد بتقااديمها لشا م
اي أو اعتبااار ّ سااواء كااان ذلااك بصااورة مباشاارة أو غياار مباشاارة
حبيعا ّ
خالل القياام بالدعاياة االنتخابياة ،كماا يُح َاار علاى أ ّ شاخص أن يطلاب
لنفسه أو لغيره أ ّ هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بهاا مان أ ّ
مترشح أو قائمة.
المادة  -25أ -على القوائم التي قُبل حلب ترشبحها من قِّبَل الهيئة ما يلي-:
اي باسام القائماة لضاابص ماوارد وأوجاه الصاارف
 -1فاتح ثسااب بنكا ّ
على الحملة االنتخابياة خاالل سابعة أياام مان تااريخ قباول حلاب
الترشح ،تودَع فيه المبالغ المخصصة للحملاة االنتخابياة ،وياتم
اإلنفاااق منااه علااى األوجااه المحااددة فااي نمااوذج اإلفصاااح الم َعا ّد
لهاااااذه الغاياااااة ،وياااااتم لغاااااالق الحسااااااب خاااااالل سااااابعة أياااااام
من تاريخ نشر نتائج االنتخابات في الجريدة الرسمية.
 -2تعيين محاسب قانوني يتاولّى تادقيت ثساابات القائماة ،وتيوياد
ايلي ثااول مواردهااا الماليااة وأو ُجااه اإلنفاااق
الهيئااة بتقرياار تفصا ّ
عند حلب الهيئة ذلك.
ب -علااى البنااوك التجاريااة العاملااة فااي المملكااة فااتح ثسااابات بنكيااة
للقوائم من خالل مفوضيها.
ج -يتم تسديد النفقات االنتخابية بواسطة شيكات أو تحويالت بنكية في
ثال تجاوزت قيمة النفقة الواثدة مبلغ خمسامائة ديناار ،وال يجاوز
تجيئة النفقة الواثدة كي ال تتجاوز تلك القيمة.
الختامي للهيئة وفقًاا للنماوذج المعت َماد
د -تلتيم القوائم بتسليم ثسابها
ّ
لهذه الغاية خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يو ًماا مان تااريخ نشار نتاائج
االنتخابات في الجريدة الرسمية.
هاااااـ -تنشااااار الهيئاااااة تقاااااارير الحساااااابات الختامياااااة للقاااااوائم خاااااالل
أربعة عشر يو ًما من تاريخ تسلبمها لها علاى موقعهاا اإللكتروناي
وبأ ّ وسيلة أخر تراها مناسبة.
المادة  -26أ -على مفو القائمة اإلفصاح عان ماوارد تمويال الحملاة االنتخابياة
للقائمااة وأو ُجااه لنفاااق تلااك المااوارد بمااا ال يتعااار مااع القااانون
والتعليمات التنفيذية ووفت النموذج المعَ ّد لهذه الغاية.
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ت
ب -1 -يتضمن الحد األعلى لإلنفاق على الحملة االنتخابية المساهما ِّ
ت والتمويا َل الاذاتي ساواء كاان ماديناا أو عينيناا
العينية والتبرعاا ِّ
وبما ال يييد للقائمة الواثدة على مائة أل دينار على مساتو
الدائرة االنتخابية المحلية وخمسمائة ألا ديناار علاى مساتو
الدائرة االنتخابية العامة.
 -2تلتيم القائمة بالحاد األعلاى لإلنفااق المنصاوا علياه فاي البناد
( )1ماان هااذه الفقاارة وفقًااا لمع اايير تضااعها الهيئااة لهااذه الغايااة
على أسا ثجم الدائرة االنتخابية وعدد الناخبين فيها.
 -3تحدّد التعليمات التنفيذية األثكاا َم المتعلقاة بالمسااهمات العينياة
المقدمة للقوائم.
 -4تنشاار الهيئااة معااايير تحاادد الحااد األعلااى إلنفاااق القااوائم علااى
موقعهااا اإللكترونااي ،ولهااا اإلعااالن عنهااا بالطريقااة التااي تراهااا
مناسبة قبل موعد الترشح بثالثين يو ًما على األقل.
المادة  -27تتولى الهيئة خالل العملية االنتخابية-:
أ -مراقبة تمويل الحماالت االنتخابياة ومشاروعيته ومطابقتاه للحاد
األعلااى لإلنفاااق ماان خااالل التحقاات ومراجعااة ومراقبااة النفقااات
المرتبطة بالحساب البنكي للقائمة.
ب -مراقبة التيام القوائم والمترشحين فيها بقواعد تمويال الحماالت
االنتخابيااة واألنشااطة االنتخابيااة التااي تااتم ممارسااتها ماان خااالل
الدعاية االنتخابية بأشاكالها كافاة ،وللهيئاة أن تساتعين باأ ّ م مان
الجهات ذات العالقة لهذه الغاية.
المااادة  -28أ  -تشااكل بقاارار ماان المجلااس لكاال دائاارة انتخابيااة لجنااةُ انتخاااب يعااين
رئيسااها وأعضاااءها فااي قاارار تشااكيلها للقيااام بالمهااـام المنصااوا
عليهااا فااي هااذا القااانون واألنامااة والتعليمااات التنفيذيااة الصااادرة
بمقتضاه.
ب -ي ْقسِّم رئيس االنتخاب وأعضاء لجنة االنتخاب قبل مباشرتهم العمال
َ
اليمين التالية-:
أمام الرئيس أو أ ّ م من أعضاء المجلس
اي بأمانااة ونياهااة
(أقساام باااع العااايم أن أقااوم بالمهااام الموكولااة للا ّ
وثياد).
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المااادة  -29أ -علااى الهيئااة أن تصاادر قباال موعااد االقتااراع بعشاارة أيااام علااى األقاال
قرارا تحدد فياه مراكاي االقتاراع والفارز فاي كال دائارة انتخابياة ماع
ً
بيااان عاادد صااناديت االقتااراع والفاارز فااي كا ّل مركااي ،علااى أن يُنشاار
القرار على الموقع اإللكتروني للهيئة وفي أ ّ مكان تراه مناسبا.
ب -علااى رئاايس لجنااة االقتااراع والفاارز أن يعلاان نتيجااة فاارز صااندوق
االقتراع فور االنتهاء من عملية الفرز.
ج -على مدير مركي االقتراع والفارز أن يعلان نتيجاة الفارز فاي المركاي
تفصيلي لجمياع القاوائم فاور االنتهااء مان عملياات الفارز فاي
بشكل
ّ
ذلك المركي.
د -علااى الهيئااة لعااالن نتااائج ك ا ّل مركااي اقتااراع وفاارز لجميااع القااوائم
المترشحة فور انتهااء عملياات الفارز فاي جمياع المراكاي مان خاالل
نشر محضر النتائج على موقعها اإللكتروني.
ومباشرا.
المادة  -30يكون االنتخاب عا نما سرينا
ً
المادة  -31أ -يدلي الناخب بصوته في مركي االقتراع والفرز المخصاص لاه ضامن
دائرته االنتخابية.
ب -تتّخذ الهيئة التدابير واإلجراءات الالزمة لضمان ثماية العاملين في
العملية االنتخابية وثقّهم في االقتراع وفقًا للتعليمات التنفيذية.
المااادة  -32أ -يحاادد المجلااس لجااراءات تعيااين رءساااء لجااان االقتااراع والفاارز
وأعضاااائها للااادائرة االنتخابياااة ،علاااى أن يكوناااوا مااان ماااوظفي
الحكوماااة والمرسساااات الرسااامية والعاماااة واألهلياااة ومرسساااات
المجتمااع الماادني والمتقاعاادين والطلبااة وأن ال تكااون أل ّ م ماانهم
قراباة أو مصاااهرة ثتااى الدرجاة الثانيااة مااع أثاد المترشااحين فااي
تلك الدائرة.
ب -ي ْقسِّااام رءسااااء لجاااان االقتاااراع والفااارز وأعضااااءها أماااام لجناااة
االنتخاااب وقباال مباشاارتهم عملَهاام اليما َ
اين المنصااوا عليهااا فااي
الفقرة (ب) من المادة ( )28من هذا القانون.
ج -لذا ثالت ظروف دون قيام رئيس لجنة االقتراع والفارز أو أ ّ م مان
أعضاااائها بمهاماااه أو لذا تااام اساااتبعاد أ ّ م مااانهم أل ّ سااابب ،تحااادّد
التعليمات التنفيذية لجراءات تعيين َمن يح ّل محلّه.
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المادة  -33يبدأ االقتراع في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد لذلك وينتهاي
في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته.
المااادة  -34لكاال مترشااح أو مفااو قائمااة أو ماان ينتدبانااه خ ّ
طينااا ثضااور عمليااة
االقتراع والفرز في الدائرة االنتخابياة ومراقبتهاا ،وال يجاوز أن يكاون
أل ّ ِّ مترشح أو قائمة أكثر من مندوب واثد عند كل صندوق.
المادة  -35على رئيس لجنة االقتراع والفارز أن يمناع فاي مركاي االقتاراع والفارز
أ ّ ِّ عمل من شأنه التأثير في ثسن سير العملية االنتخابية ،ولاه الحات
فااي أن يطلااب ماان الشااخص الااذ يقااوم بااذلك مغااادرةَ مركااي االقتااراع
والفرز وأن يطلـب من أفراد األمـن لخراجه لذا رف ذلك.
المااادة  -36يكااون االقتااراع علااى النمااوذج الااذ يعتمااده المجلااس لورقااة االقتااراع
على أن ت ُ ْختَم كل ورقة اقتراع بخاتم الدائرة االنتخابياة المعنياة وتُوقاع
من رئيس لجنة االقتراع والفرز.
المادة  -37يكون صندوق االقتراع وفقًا للمواصفات المعتمدَة من المجلس.
المادة  -38على رئيس لجنة االقتراع والفرز وقبل بادء االقتاراع ،لحاالع الحضاور
علااى خلا ّاو صااندوق االقتااراع ،ويغلقااه باسااتخدام قفاال باارقم متسلساال،
وياان ّ
ام محضا ًارا بااذلك موقّعًااا منااه وماان جميااع أعضاااء اللجنااة ومماان
يرغب من المترشحين أو مندوبي القوائم والمراقبين الحاضرين.
المادة  -39يخصص لصندوق االقتراع في الادائرة االنتخابياة معايل أو أكثار يكاون
ميودًا بأقالم وبأسماء القوائم ورموزها والمترشحين ضمن القوائم فاي
الدائرة االنتخابية.
المادة  -40يمار الناخب ثقّه في االنتخاب وفقًا لما يلي-:
أ -عند ثضور الناخاب أماام لجناة االقتاراع والفارز تتحقّات اللجناة مان
شخصااايته ،كماااا تتحقااات مااان وجاااود اسااامه فاااي الجااادول النهاااائي
للناخبين في الدائرة االنتخابية بوساحة أجهية الحاسوب والجداول
الورقيااة ،ويااتم التأشااير علااى تلااك الجااداول للكترونينااا وخطينااا بااأن
الناخب قد مار ثقّه االنتخابي.
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ب -يسااالّم رئااايس لجناااة االقتاااراع والفااارز أو أثااا ُد ع ْ
ع
ااويها المقتااار َ
ضا َ
ورقتَي االقتراع.
ج -يقوم المقترع بالتأشير على لثد ورقتي االقتراع أو كلتيهما.
د -فيما يتعلت بالقائمة المحلية يقوم المقترع-:
 -1بالتأشااير فااي المكااان المخصااص الساام أو رقاام أو رمااي قائمااة
واثدة من القوائم المترشحة في الدائرة االنتخابية.
 -2بالتأشاااير فاااي المكاااان المخصاااص السااام أو أكثااار مااان أساااماء
المترشحين ضمن القائمة التي تم التأشير عليها فقص.
هاـ -فيمااا يتعلات بالقائمااة الحيبيااة يقاوم المقتاارع بالتأشاير فااي المكااان
المخصص السم أو رقم أو رمي قائمة واثدة من القوائم المترشحة
في الدائرة االنتخابية العامة.
و -يقوم المقترع بوضع ورقتَي االقتراع في الصندوق المخصص لكا م ّل
منهما على مرأ من اللجنة والحاضرين.
ز -يااتم تحبياار اصاابع ال ُمقتاارع بمااادة الحباار المخصصااة لااذلك أو بااأ
حريقة تحددها التعليمات التنفيذية.
ح -على الرغم مما ورد في هذه المــــــاـادة ،للمجلاس أن يقارر لجاراء
عملياااة االقتاااراع أو الفااارز أو كلتيهماااا بوساااائل للكترونياااة تحااادد
أثكامها وشروحها وفقًا لناام يصدر لهذه الغاية.
المااادة  -41تحاادد التعليمااات التنفيذيااة حريقااةَ اقتااراع الناخااب الااذ ي ادّعي األ ُ ّميّااة
أو عدم القدرة على الكتابة بما يتوافت مع سرية االنتخاب المنصوا
عليها في المادة ( )67من الدستور.
ت التاااي تم ّكااان األشاااخاا ذو
الماااادة  -42تحااادد التعليماااات التنفيذياااة اإلجاااراءا ِّ
اإلعاقة من ممارسة ثقهم في االنتخاب.
المااادة  -43تتااولى لجنااة االقتااراع والفاارز الفصاال فااي االعتراضااات التااي يق ادّمها
مفوضو القوائم أو المترشحون أو مندوبوهم بخصاوا تطبيات أثكاام
االقتاااراع وفقًاااا ألثكاااام هاااذا القاااانون والتعليماااات التنفيذياااة الصاااادرة
بمقتضاه ،وتكون قراراتها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في
محضر خاا بذلك.
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المادة  -44أ -بعاد االنتهااء مان عملياة االقتاراع ،تان ّ
ام لجناة االقتاراع والفارز لكا ّل
سااخم يااتم توقيعهااا ماان رئاايس اللجنااة
صااندوق
محضاارا ماان عاادّة نُ َ
ً
وأعضاااااائها وممااااان يرغاااااب مااااان الحاضااااارين مااااان المترشاااااحين
أو مندوبيهم أو المراقبين ،على أن يتضمن المحضر ما يلي-:
 -1اسم مركي االقتراع والفرز.
 -2رقم الصندوق والرقم المتسلسل لقفل الصندوق.
 -3عدد أوراق االقتراع التي تسلّمتها اللجنة.
 -4عدد الناخبين الذين مارسوا ثت االقتراع.
 -5عاااادد األوراق التااااي اسااااتُعملت فااااي االقتااااراع واألوراق التااااي
لم تُستعمل أو أُلغيت أو أُتلفت وسبب ذلك.
ب -تقاااوم لجناااة االقتاااراع والفااارز قبااال فاااتح الصاااندوق بعااا ّد األوراق
غيااااار المساااااتع َملة والتالفاااااة والملغااااااة ورزمهاااااا ووضاااااعها فاااااي
الكيس اآلمن.
المااادة  -45تقااوم لجنااة االقتااراع والفاارز بفااتح ك ا ّل صااندوق أمااام الحضااور وتعُ ا ّد
األوراق الموجااودة بداخلااه ويقاارأ رئاايس اللجنااة أو أ ماان أعضااائها
ماااا د ّ ُِّون علاااى الورقاااة بصاااوت واضاااح ويعرضاااها بصاااورة واضاااحة
للحضاااور مااان خاااالل الكااااميرات والشاشاااات أو أ ّ حريقاااة للكترونياااة
أخر يحددها المجلس ،ويتم تدوين األصوات التاي ثصالت عليهاا كا ّل
قائماااة واألصاااوات التاااي ثصااال عليهاااا كااا ّل مترشاااح مااان مترشاااحي
القوائم وتسجيلها على لوثة ظاهرة أمام الحضور.
المادة  -46أ -تُعتبر ورقة االقتراع باحلة في أ ّ م من الحاالت التالية-:
 -1لذا كانت غيار مختوماة بخااتم الادائرة االنتخابياة أو غيار موقعاة
من رئيس لجنة االقتراع والفرز.
 -2لذا تض ّمنت عبارات أو لضافات تد ّل على اسم المقترع.
 -3لذا لاااام يكاااان باإلمكااااان تحديااااد القائمااااة أو المترشااااحين الااااذين
تم التأشير عليهم.
 -4لذا تم التأشير في ورقة االقتراع على أكثر من قائمة.
ب -ال تااادخل األوراق البيضااااء فاااي ثسااااب النتاااائج وتُا َ
اارزم فاااي مغلااا
منفصل بعد التأشير عليه.
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ج -ال تُعتبر ورقة االقتراع باحلة-:
 -1لذا تاام التأشااير علااى قائمااة محليااة دون التأشااير علااى أ ّ اساام
من أسماء المترشحين فيها.
 -2لذا تااام التأشاااير علاااى أ ّ م مااان أساااماء المترشاااحين فاااي القائماااة
المحلية دون التأشير على اسم القائمة.
د -يُحتسب التأشير المذكور في البند ( )1من الفقرة (ج) من هذه المادة
ساااب التأشاااير الماااذكور فاااي البناااد ()2
صاااوتًا للقائماااة فقاااص ،ويُحت َ
من الفقرة ذاتها صوتًا للقائمة وصوتًا لك ّل مترشح مرشر له.
هااـ -لذا تبااين بعااد فاارز األصااوات أن عاادد األوراق المختومااة والموقّعااة
من رئيس لجنة االقتراع والفرز تييد أو تقل بنسابة تتجااوز ()%3
من عدد المقترعين في ذلاك الصاندوق ،فعلاى رئايس لجناة االقتاراع
فاورا باذلك ،ويقاوم رئايس االنتخااب
والفرز لشعار رئايس االنتخااب ً
ااس القااارار وفقًاااا للتعليماااات
بااادوره بإشاااعار الااارئيس ليتخاااذ المجلا ُ
التنفيذية.
المااادة  -47تتااولى لجنااة االقتااراع والفاارز الفصاال فااي االعتراضااات التااي يقاادمها
مفوضو القوائم أو المترشحون أو مندوبوهم أثناء لجاراء عملياة فارز
األصااوات وتكااون قراراتهااا بشااأنها نافااذة فااور صاادورها علااى أن يااتم
تدوينها في محضر خاا بذلك.
المادة  -48أ -بعد االنتهااء مان عملياة فارز األصاوات تان ِّ ّ
ام لجناة االقتاراع والفارز
سااخ وفقًااا للنمااوذج المعت َمااد ماان المجلااس يااتم
محضا ًارا ماان ع ادّة نُ َ
توقيعها من رئيس اللجناة وأعضاائها وممان يرغاب مان الحاضارين
من المترشحين أو مندوبيهم.
ب -يتضمن المحضر ما يلي-:
 -1اسم مركي االقتراع والفرز.
 -2رقم الصندوق.
 -3عدد أوراق االقتراع التي تسلّمتها اللجنة.
 -4عدد المقترعين في كل صندوق.
 -5عااادد األصاااوات التاااي ثصااالت عليهاااا كااا ّل قائماااة فاااي الااادائرتين
االنتخابيتين المحلية والعامة في ك ّل صندوق.
 -6أسماء القوائم والمترشحين وعادد األصاوات التاي ثصال عليهاا
ك ّل مترشح من مترشحي القوائم في الدائرة االنتخابية المحلية.
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 -7عدد األوراق البيضاء.
 -8عدد أوراق االقتراع الباحلة.
 -9أسماء ك ّل من مفوضي القوائم والمترشحين ومندوبيهم وأسماء
المراقبين.
ج -يعلت محضر النتائج ورقينا على بااب مركاي االقتاراع والفارز وأباواب
ُ
غ َرفِّه ،ويُعلَن للكترونيناا علاى موقاع الهيئاة فاور االنتهااء مان لعاداده
من قِّبَل لجنة االقتراع والفرز.
د -ترفَاات بالمحضاار قااوائم المقتاارعين وأوراق االقتااراع التااي اس اتُعملت
فورا
والتي تم اعتبارها باحلة أو بيضاء ،ويتم رز ُمها في مغلّ يسلم ً
للى رئيس االنتخاب.
المااااادة  -49أ -يحاااادد الفااااائيون بالمقاعااااد النيابيااااة للاااادوائر االنتخابيااااة المحليااااة
وفقا لما يلي-:
 -1أن تتجااااوز القائماااة المحلياااة الفاااائية نسااابة الحسااام (العتباااة)
البالغة ( )%7من مجموع عدد المقترعين في الدائرة.
 -2تحصل ك ّل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتباة)
علاااى مقاعاااد بنسااابة عااادد األصاااوات التاااي ثصااالت عليهاااا مااان
مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة)
فااي الاادائرة االنتخابيااة المحليااة للااى عاادد المقاعااد المخصااص
للمسار التنافسي فيها.
 -3يحااادد الفاااائيون بالمقاعاااد المشاااار لليهاااا فاااي البناااد ( )2مااان
هااذه الفقاارة علاااى أسااا أعلاااى األصااوات التاااي ثصاال عليهاااا
المترشاااحون فاااي القائماااة عاااان المقاعاااد المخصصاااة للمسااااار
التنافسي.
 -4على الرغم مما ورد في البند ( )1من هذه الفقرة ،لذا تعذّر ملء
المقاعاااد المخصصاااة للااادائرة االنتخابياااة المحلياااة بسااابب عااادم
وصول القوائم المترشاحة لنسابة الحسام (العتباة) ،تقاوم الهيئاة
بتخفي نسبة الحسم (العتبة) بمقدار نص بالمائة في ك ّل مرة
للااى أن يااتم ماالء المقاعااد المخصصااة للاادائرة ماان القااوائم التااي
ثصلت على تلك النسبة.
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 -5يحااااادد الفاااااائيون بمقاعاااااد المااااارأة والمسااااايحيين والشاااااركس
والشيشااان المترشااحون علااى مسااار الكوتااا علااى أسااا أعلااى
األصاااوات التاااي ثصااال عليهاااا المترشاااح ضااامن القاااوائم التاااي
تجاوزت نسبة الحسم (العتبة).
 -6على الرغم مماا ورد فاي البناد ( )5مان هاذه الفقارة ،لذا لام يكان
ماان بااين القااوائم التااي تجاااوزت نساابة الحساام (العتبااة) أ ماان
المااذكورين فااي ذلااك البنااد ،يكااون الفااائي َماان ثصاال علااى أعلااى
األصوات في القوائم المترشحة.
ب -في ثال تعذّر لكمال ملء المقاعد باألرقام الصحيحة غيار الكسارية
وفقًا ألثكام البناد ( )2مان الفقارة (أ) مان هاذه الماادة ،ياتم اعتمااد
حريقة الباقي األعلى لملء هذه المقاعد.
ج -لذا تساوت نسبة األصوات بين قائمتين أو أكثار أو باين مترشاحين
اثنااين أو أكثاار ،يااتم االثتكااام للااى العاادد الم ْطلَاات لألصااوات ،ولذا
تساااو العاادد يُجاار الاارئيس القرعااةَ بااين المتساااوين فااي نساابة
األصوات أو عددها ،ويتم تنايم محضر بنتيجة ذلك يوقّعه الرئيس
والمترشحون أو مندوبوهم.
د -يعلااان رئااايس لجناااة االقتاااراع والفااارز نتيجاااة الفااارز باااالمركي وفقًاااا
للمحاضر التي تم لعدادها للكترونينا وورقينا.
المااااادة  -50أ -يحاااادد الفااااائيون بالمقاعااااد النيابيااااة للاااادائرة االنتخابيااااة العامااااة
وفقا لما يلي-:
 -1أن تتجااااوز القائماااة الحيبياااة نسااابةَ الحسااام (العتباااة) البالغاااة
( )%2,5ماااااان مجمااااااوع عاااااادد المقتاااااارعين فااااااي الاااااادائرة
االنتخابية العامة.
 -2تحصل ك ّل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبةَ الحسم (العتبة)
على مقاعد في الدائرة االنتخابياة العاماة بنسابة عادد األصاوات
التااي ثصاالت عليهااا ماان مجمااوع عاادد أصااوات القااوائم التااي
تجاوزت نسبةَ الحسم (العتبة) واذا لم تصل ثاال قاوائم ثيبياة
على االقل نسابة الحسام ( العتباة) تقاوم الهيئاة بتخفاي نسابة
الحسم ( العتبة ) بمقدار نص بالمائة على التوالي ثتاى يصال
عدد القوائم الحيبية الفائية الى ثال قوائم كحد أدنى.
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 -3يحااادد الفاااائيون بالمقاعاااد المشاااار لليهاااا فاااي البناااد ( )2مااان
هذه الفقرة على أسا الترتيب الوارد في القائمة الحيبية.
 -4علاااى الااارغم مماااا ورد فاااي البناااد ( )3مااان هاااذه الفقااارة ،يحااادد
الفااااااائيون بالمقاعااااااد المخصصااااااة للمساااااايحيين والشااااااركس
والشيشااان ضاامن المقاعااد التااي ثصاالت عليهااا القااوائم الفااائية
وذلااااك ماااان خااااالل التحقباااات ماااان المترشااااحين الفااااائيين ألول
( )38مقعاااادًا ،فااااإذا ُوجااااد ماااان بياااانهم مساااايحي أو شركسااااي
أو شيشاني ،ال يتم اعتبارهم على المقاعد المخصصة لهم وياتم
ماالء المقاعااد المخصصااة لهاام ماان القااوائم التااي ثصاالت علااى
أعلااى نساابة واشااتملت علااى مساايحي أو شركسااي أو شيشاااني
بحسب األعلى ترتيبًا في القائمة.
 -5لذا تسااااااو ترتياااااب المترشاااااحين عااااان المقعاااااد المساااااايحي
أو الشركسي والشيشاني في أكثر من قائماة ،ياتم االثتكاام للاى
العاادد الم ْطلَاات ألصااوات القائمااة ،ولذا تساااو عاادد األصااوات
يُجاار الاارئيس القرعااة بااين المتساااوين ويااتم تنااايم محضاار
بنتيجااااة ذلااااك يوقّعااااه الاااارئيس والمترشااااحون أو مناااادوبوهم
لن ُوجدوا.
ب -في ثال تعذّر لكمال ملء المقاعد باألرقام الصحيحة غير الكسرية
وفقًا ألثكام البند ( )2من الفقرة (أ) من هاذه الماادة ،ياتم اعتمااد
حريقة الباقي األعلى لملء هذه المقاعد.
ج-لذا تساااوت نساابة األصااوات بااين قااائمتين أو أكثاار ،يااتم االثتكااام
للااى العاادد الم ْطلَاات لألصااوات ،ولذا تساااو العاادد يُجاار الاارئيس
القرعة بين المتساوين في نسبة األصوات أو عددها ،وياتم تناايم
ومفوضو القوائم
محضر بنتيجة ذلك يوقّعه الرئيس والمترشحون
ّ
أو مندوبوهم.
د -يعلاان رئاايس لجنااة االقتااراع والفاارز نتيجااة الفاارز بااالمركي وفقًااا
للمحاضر التي تم لعدادها للكترونينا وورقينا.
المادة  -51أ -تتولى لجنة االنتخاب باالعتماد على المحاضر اإللكترونية ما يلي-:
 -1جمع األصوات التي ثصلت عليها ك ّل قائمة ثيبية.
 -2جمااع األصااوات التااي ثصاال عليهااا كا ّل مترشااح ماان المترشااحين
في القوائم المحلية.
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 -3جماااع أعاااداد المقتااارعين فاااي الااادائرة االنتخابياااة وجماااع أوراق
االقتراع الباحلة والبيضاء وتيويد الهيئة بها.
ااي وللكتروناااي مااان خماااس نساااخ بالنتاااائج
 -4تناااايم محضااار ورقا ّ
والمجاااميع ولرسااال نسااخة منااه للااى الهيئااة مرفَقًااا بهااا قاارارات
اللجنة واألوراق المتعلقة بالعملية االنتخابية في تلك الدائرة.
ب -توفر الهيئة شاشة للكترونية متاثة للناخبين علاى موقعهاا وغياره
من المواقع اإللكترونية التي تراها مناسبة لمتابعة لجراءات تجميع
النتائج بشكل مستمر.
اان االنتخاااب مكانًااا مناس ابًا تسااتطيع فيااه ممارسااة
ج -تااوفر الهيئااة للجا ِّ
عملها في تجميع األصاوات بمعايل عان أ ّ تجمعاات أو أ ّ ثضاور
لغير أعضاء اللجنة باستثناء المراقبين واإلعالم.
د -تطلااب لجنااة االنتخاااب ماان لجااان االقتااراع والفاارز النسااخةَ الورقيااة
أل ّ محضر لغايات التأكد من أ ّ معلومات فيه.
هااـ -تتااولى الهيئااة تاادقيت النتااائج األوليااة النتخابااات الاادوائر المحليااة
والدائرة العامة.
المادة  -52أ -لذا تبيّن للمجلس قبل لعالن النتائج النهائياة وقاوع خلال فاي عملياة
االقتراع أو الفرز في أثد مراكي االقتراع والفارز مان شاأنه التاأثير
فاي أ ّ م ماان النتااائج األوليااة لالنتخاباات فااي الاادائرة االنتخابيااة ،فلااه
لصدار قرار بإلغاء نتائج االنتخابات األولية في ذلك المركاي بحساب
مقتضااى الحااال ولعااادة عمليتَااي االقتااراع والفاارز فااي الوقاات الااذ
يعيّنااه والكيفيااة التااي يراهااا مناساابة ،وفااي هااذه الحالااة يااتم تأجياال
لعالن النتائج األولية للدائرة االنتخابية العامة.
ب -للمجلس تأجيل لعالن النتائج األولية فاي الادائرة االنتخابياة العاماة
أو أ ّ م من الدوائر االنتخابية المحلية.
متضرر من قرار المجلس المشار للياه فاي الفقارة (أ)
يحت لكل
ج-1 -
ّ
ِّ ّ
من هذه المادة ،أن يطعن في القرار الصاادر عان المجلاس لاد
محكماااااة االساااااتئناف التاااااي تقاااااع الااااادائرة االنتخابياااااة ضااااامن
اختصاصها خالل يومين من تاريخ صدور القرار.
 -2تقوم المحكمة بالفصل في الطعن المقادم لاديها خاالل ثالثاة أياام
من تاريخ تسجيله في قلم المحكمة ،ويكون قرارها بهذا الشاأن
وتاايود المحكمااةُ الهيئااةَ بااالقرار الصااادر عنهااا خااالل
قطعينااا،
ّ
يوم واثد من تاريخ الفصل في الطعن.
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المادة  -53أ -عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج األولياة لالنتخاباات فاي الادوائر
االنتخابية ،تُعتبر نتائ َج نهائية لالنتخابات في تلك الدوائر.
ب -عناادما يقااارر المجلاااس اعتمااااد النتاااائج األولياااة لالنتخاباااات بشاااأن
المقاعاااد المخصصاااة للنسااااء والمسااايحيين والشاااركس والشيشاااان
تُعتبر نتائ َج نهائية لمقاعدهم في المملكة.
الماااااادة  -54أ -يعلااااان المجلاااااس النتاااااائج النهائياااااة لالنتخاباااااات وياااااتم نشااااارها
في الجريدة الرسمية.
ب -يُصدر الرئيس لكل فائي باالنتخابات شهادةً بفوزه باالنتخابات.
الماااادة  -55تحاااتفل الهيئاااة بالصاااناديت االنتخابياااة ومحاضااار اللجاااان االنتخابياااة
بمختلاا أنواعهااا وأوراق االقتااـراع لمـااـدة سااتة أشااهر بعااـد لعااالن
النتائج النهائية لالنتخابات.
الماااادة  -56ياااتم الطعااان فاااي صاااحة نياباااة أعضااااء مجلاااس الناااواب وفقًاااا ألثكاااام
المادة ( )71من الدستور.
المادة  -57مع مراعاة أثكام المادة ( )56من هذا القاانون ،تطبات األثكاام التالياة
عند شغور أ ّ مقعد مان مقاعاد مجلاس الناواب علاى مساتو الادائرة
االنتخابية المحلية-:
أ -لذا شغر أ ّ مقعد من مقاعد الدائرة االنتخابية المحلياة أل ّ سابب،
يتم لشغال هذا المقعد من المترشح الذ يلي المترشح الفائي بعدد
األصاوات مان القائماة ذاتهاا ،ولذا تعاذّر ذلاك ياتم مالء المقعاد ماان
مترشااحي القائمااة التااي تليهااا مباشاارةً فااي النساابة وبحسااب أعلااى
عدد األصوات التي ثصل عليها المترشح في تلك القائمة.
ب -لذا شااغر أ ّ مقعااد مخصااص للنساااء أو المساايحيين أو الشااركس
والشيشاااان بحساااب مساااار الكوتاااا أل ّ سااابب ،ياااتم لشاااغاله مااان
المترشح الذ يلي المترشح الفائي بعدد األصوات من الفئاة ذاتهاا
على مستو الدائرة االنتخابية المحلية وفقًاا ألثكاام الماادة ()49
من هذا القانون.
ج -يكمل أعضااء مجلاس الناواب المشاار للايهم فاي هاذه الماادة المادةَ
المتبقية لمن شغر مقعده.
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المااادة  -58أ -مااع مراعاااة أثكااام المااادة ( )56ماان هااذا القااانون ،تطباات األثكااام
التالية عند شغور أ ّ مقعد من مقاعد مجلس النواب علاى مساتو
الدائرة االنتخابية العامة-:
 -1لذا شاااغر أ ّ مقعاااد مااان مقاعاااد الااادائرة االنتخابياااة العاماااة أل ّ
سبب ،يتم لشغال هذا المقعاد مان المترشّاح الاذ يلاي المترشاح
الفائي فاي الترتياب مان القائماة ذاتهاا ،ولذا تعاذّر ذلاك ياتم مالء
المقعد من مترشحي القائمة التي تليها مباشرة في النسبة ،ولذا
تساااوت القااوائم فااي النساابة يااتم االثتكااام للااى العاادد الم ْطلَاات
لألصوات واذا تساوت يجر الرئيس القرعة.
 -2لذا شغر المقعد المخصص للمسايحي أو الشركساي والشيشااني
يااتم ملااره ماان القائمااة المتضا ِّ ّمنة أ مترشااح ماانهم والتااي تلااي
القائمة التي فاز من خاللها ذلك المترشح بالنسبة.
 -3لذا كاااان المقعاااد الشااااغر مااان المقاعاااد المخصصاااة للمااارأة أو
الشباب ،يتم لشغال هذا المقعد من المترشح الذ يلي المترشح
الفائي من النساء أو الشباب في القائمة الحيبياة ذاتهاا لن ُوجاد
ولذا تعذّر ذلاك ياتم مالء المقعاد الشااغر وفقًاا ألثكاام البناد ()1
من هذه الفقرة.
 -4لذا اسااتقال النائااب الااذ فاااز عاان القائمااة الحيبيااة ماان الحاايب
اب الدرجااة القطعيّااة
ارار اكتسا َ
الااذ ينتمااي لليااه أو فُصاال منااه بقا م
يتم ملء مقعده من المترشح الاذ يلياه مان القائماة ذاتهاا التاي
فاز عنها ،ولذا تعذّر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التاي تليهاا
مباشاااااارة بالنساااااابة وضاااااامن الترتيااااااب المنصااااااوا عليااااااه
في هذا القانون.
ب -1 -على الرغم مما ورد في الفقارة (أ) مان هاذه الماادة ،لذا تام ثال
الحاايب وفقًااا ألثكااام قااانون األثااياب السياسااية باسااتثناء الحاال
الناتج عن االندماج تُعتبر مقاعد ذلك الحيب في مجلس الناواب
شاااغرة ويااتم ملرهااا ماان القااوائم التااي تجاااوزت نساابة الحساام
المشار لليها في البند ( )1من الفقارة (أ) مان الماادة ( )50مان
هذا القانون ووفت النسبة التي ثصلت عليها كل قائمة.
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 -2فااااي ثااااال تعااااذبر لكمااااال ماااالء المقاعااااد باألرقااااام الصااااحيحة
غير الكسرية وفقًا ألثكام البند ( )1من هذه الفقارة ياتم اعتمااد
حريقة الباقي األعلى لملء تلك المقاعد.
 -3لذا تساوت نسبة األصوات بين قائمتين أو أكثر يتم االثتكام للى
العاادد المطلاات لألصااوات ،ولذا تساااوت يجاار الاارئيس القرعااة
بين المتساوين في نسبة األصوات وعددها.
المادة  -59أ -يُمنَع دخول مراكي االقتراع والفارز مان غيار المصارح لهام بادخول
هااذه المراكااي بموجااب أثكااام هااذا القااانون ،ولاارئيس لجنااة االقتااراع
والفرز لخراج المخال من المركي فورا.
ب -لذا امتناااع الشاااخص المخاااال عااان الخاااروج مااان مركاااي االقتاااراع
والفااااارز ،يُعاقَاااااب باااااالحبس مااااادة ال تقااااال عااااان شاااااهر وال تيياااااد
علااى سااتة أشااهر أو بغرامااة ال تقاال عاان مائااة دينااار وال تييااد علااى
ثالثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المااادة  -60يعاقَاااب باااالحبس مااادة ال تقااال عااان ثالثاااة أشاااهر وال تيياااد علاااى سااانة
أو بغرامااة ال تقاال عاان مااائتي دينااار وال تييااد علااى خمساامائة دينااار
أو بكلتا هاتين العقوبتين ك بل من ارتكب أينا من األفعال التالية-:
صااا أو أ أداة تشااكل خطا ًارا علااى
أ -ثماال سااال ًثا نارينااا ولن كااان مر ّخ ً
األمن والسالمة العامة فاي أ ّ مركاي مان مراكاي االقتاراع والفارز
يو َم االنتخاب.
ب -ادّعى العجي عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك.
ج -ارتكب أ ّ عمل مـن األعمال المحاـورة المنصـاـوا عليهاـا فاـي
المواد ( )22و ( )23و ( )24من هــذا القانون.

2895

2896
المااادة  -61أ -يعاقَااب بااالحبس ماادة ال تقاال عاان سااتة أشااهر وال تييااد علااى ساانة
أو بغراماااااة ال تقااااال عااااان ألفاااااين وخمسااااامائة ديناااااار وال تيياااااد
على خمسة لالف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ك بل مان ارتكاب أيناا
من األفعال التالية-:
 -1اثتفل ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون ثت أو استولى عليهاا
أو أخفاها أو أتلفها.
 -2انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد االقتراع.
 -3استعم َل ثقّه في االقتراع أكثر من مرة واثدة.
 -4أثّر في ثرية االنتخابات أو أعاق العملية االنتخابية بأ ّ صورة
من الصور.
 -5عب بأ ّ صندوق من صناديت االقتاراع أو الجاداول االنتخابياة
أو األوراق المعَاادّة لالقتاااراع ،أو سااارق أيناااا مااان هاااذه الجاااداول
أو األوراق أو أتلفهااا أو لاام ي َ
ضااعها فااي الصااندوق ،أو قااام بااأ ّ
المس بسالمة لجراءات االنتخاب وسريته.
عمل بقصد
ّ
 -6دخااال للاااى مركاااي االقتاااراع والفااارز بقصاااد التاااأثير علاااى لرادة
الناااخبين أو شااراء األصااوات أو التااأثير فااي العمليااة االنتخابيااة
أو تأخيرهاااا أو بقصاااد التعااار بساااوء أل ّ م مااان المسااارولين
عن لجرائها.
يحرم المترشح الذ يدان باأ ّ فعال مان األفعاال المنصاوا عليهاا
بَ -
فااي الفقاارة ( أ) ماان هااذه المااادة ماان ثقّااه فااي الترشااح لاادورتين
انتخابيتين تاليتين.
المااادة  -62يعاقَااب أ ّ عضااو ماان أعضاااء اللجااان المعينااين بمقتضااى أثكااام هااذا
القاااانون أو قاااانون الهيئاااة إلعاااداد الجاااداول االنتخابياااة أو تنايمهاااا
أو تنقيحها أو لجراء عمليات االقتاراع أو الفارز أو لثصااء األصاوات
أو أ من الموظفين المعهود لليهم القيام بهاذه العملياات أو اإلشاراف
عليها بموجب أثكام هذا القانون ،بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشاهر
وال تييد على ثال سنوات لذا ارتكب أينا من األفعال التالية-:
أ -تع ّمااد لدخااال اساام شااخص فااي أ ّ جاادول ماان الجااداول االنتخابيااة
يحت لاه أن يكاون ناخبًاا بمقتضاى أثكاام هاذا القاانون ،أو تع ّماد
ال
ّ
ت لااه أن
ثااذف أو عاادم لدخااال اساام شااخص فااي تلااك الجااداول يح ا ّ
يسجل فيها ناخبًا وفقًا ألثكام القانون.
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ب -أورد بيانًاااااا كاذبًاااااا فاااااي حلاااااب الترشاااااح أو فاااااي اإلعاااااالن عناااااه
أو في أ ّ م من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديماه أو فاي أ ّ
محضر مان المحاضار التاي تانام بمقتضاى أثكاام هاذا القاانون أو
فااي االعتاارا المقاادم علااى الجااداول االنتخابيااة أو فااي أ ّ وثيقااة
أخر تنام بمقتضى أثكام هذا القانون.
ت
ج -استولى على أ ّ وثيقة من الوثاائت المتعلقاة باالنتخااب بغيار ثا ّ
أو أخفاهااااا أو ارتكااااب أ ّ تيوياااار فيهااااا ،بمااااا فااااي ذلااااك لتالفهااااا
أو تمييقها أو تشويهها.
د -أ ّخاار دون ساابب مشااروع بااد َء عمليااة االقتااراع عاان الوقاات المحاادد
مبرر قبل الوقات المقارر النتهائهاا بمقتضاى
لذلك ،أو أوقفها دون ّ
أثكام هذا القاانون ،أو تباحاأ فاي أ ّ لجاراء مان لجراءاتهاا بقصاد
لعاقتها أو تأخيرها.
هااـ -لاام يقاام بفااتح صااندوق االقتااراع أمااام الحاضاارين ماان المترشااحين
خلوه.
أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية االقتراع للتأكد من ّ
و -قاارأ ورقااة االقت اراع علااى غياار ثقيقتهااا وبصااورة تخااال مااا ورد
فيها.
ز -امتنااع عاان تنفيااذ أ ّ ِّ ثكاام ماان األثكااام المتعلقااة بعمليااات االقتااراع
ولجراءاتاااه أو فاااارز األصاااوات ،أو خااااال َ أ ّ ثكااام ماااان أثكااااام
هااذا القااانون بقصااد التااأثير فااي أ ّ م ماان نتااائج االنتخابااات المقااررة
بمقتضى أثكامه.
ح -قام بتوجيه الناخب للتصويت لصالح مترشح أو قائمة بعينها.
الماااااادة  -63أ -يعاقَاااااب باااااالحبس مااااادة ال تقااااال عااااان ساااااتة أشاااااهر وال تيياااااد
على سنتين ك بل من-:
 -1أعطاااى ناخبًاااا مباشااارةً أو بصاااورة غيااار مباشااارة أو أقرضاااه
أو عر َ عليه أو تع ّهد بأن يعطياه مبلغًاا مان الماال أو منفعاة
أو أ ّ مقاباال لخاار ماان أجاال ثملااه علااى االقتااراع علااى وجااه
خاا أو االمتناع عن االقتاراع أو للتاأثير فاي غياره لالقتاراع
أو االمتناع عن االقتراع.
حلب مباشرة أو بصورة غيار مباشارة مبلغًاا مان الماال
 -2قب َل أو
َ
أو قر ً
ضااا أو منفعااة أو أ ّ مقاباال لخاار لنفسااه أو لغيااره بقصااد
أن يقترع على وجه خاا أو أن يمتنع عن االقتراع أو ليارثر
في غيره لالقتراع أو لالمتناع عن االقتراع.
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 -3ق ادّم أ ّ معلومااات كيديااة بقصااد اإلضاارار أو اإليقاااع بااأ ّ م ماان
المترشحين أو القوائم المترشحة.
 -4قاااام مااان الماااوظفين العاااامين بتساااهيل مهماااات المترشاااحين
أو القوائم المترشحه بقصد توجياه النااخبين أو تقاديم خادمات
تساهم في توجيه الناخبين لصالح اثد المترشحين أو القوائم.
 -5أثّااار مااان الماااوظفين العاااامين فاااي تشاااكيل القاااوائم االنتخابياااة
أو مار ضغو ً
حا على المترشحين.
حرم المترشح الذ يُدان بأ ّ فعل من األفعاال المنصاوا عليهاا
ب -ي ُ َ
في الفقارة (أ) مان هاذه الماادة ،مان ثقّاه فاي الترشاح فاي الادورة
الحالية أو التي تليها بحسب مقتضى الحال.
الماااادة  -64يعاقَاااب باألشاااغال المرقتاااة مااادة ال تقااال عااان ثاااال سااانوات وال تيياااد
على خمس سنوات ك بل مان اساتولى أو ثااول االساتيالء علاى صاندوق
االقتراع قبل فرز األصوات الموجودة بداخله أو بعد فرزها.
المادة  -65أ -تقرر الهيئة رف تقريار الحسااب الختاامي للقائماة وعادم اعتمااده
في الحاالت التالية-:
 -1وجاااود مصاااادر تمويااال للحماااالت االنتخابياااة غيااار معلَااان عنهاااا
في التقرير الختامي.
 -2وجود تالعب بالحسابات الخاصة بتمويل الحمالت االنتخابية.
 -3وجود تيوير بالوثائت المرفقة بالحساب الختامي.
 -4وجود مصادر تمويل غير مشروعة للحملة االنتخابية.
ب -لذا تااام رفااا تقريااار الحسااااب الختاااامي وفقًاااا ألثكاااام الفقااارة (أ)
من هذه المادة ،يترتب على ذلك ما يلي-:
 -1لليام المترشحين في القائمة الحيبية بالتضاامن ،بادفع نصا
الحد األعلى لإلنفاق على الحمالت االنتخابية لصالح الخيينة.
 -2ثرمان المترشح في القائمة الحيبية مان الترشاح فاي الادورة
االنتخابية التالية.
 -3سااقوح عضااوية المترشااح الفااائي ماان تلااك القائمااة بعضااوية
مجلس النواب.
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ج -فااي ثااال تجاااوزت القائمااة الحيبيااة الحااد األعلااى لإلنفاااق االنتخااابي
المحاادد فااي هااذا القااانون ،يلاايم المترشااحون فااي القائمااة الحيبيااة
بالتضامن بدفع ما يلي-:
 -1مقااااادار المبلاااااغ المتجااااااوز للحاااااد األعلاااااى لذا كاااااان التجااااااوز
أقل من (.)%50
 -2ضااع مقاادار المبلااغ المتجاااوز للحااد األعلااى لذا كااان التجاااوز
ال يقل عن ( )%50وال يييد على (.)%100
 -3ضااع مقاادار المبلااغ المتجاااوز وثرمااان الحاايب والمترشااحين
في القائمة الحيبية من الترشح للدورة االنتخابية التالياة لذا زاد
التجاوز على (.)%100
د -يحت للقوائم والمترشحين الذين صادرت بحقهام قارارات مان الهيئاة
وفقًا ألثكام هذه المادة الطعن بها أماام محكماة االساتئناف ،علاى أن
تصادر المحكماة قرارهاا خاالل ثالثاين يو ًماا مان تااريخ تقاديم الطعاان
لديها ،ويكون قرارها بهذا الشأن قطعينا.
ص على عقوبة خاصة لها ،يُعاقَاب
المادة  -66ك ّل مخالفة ألثكام هذا القانون لم يُنَ ّ
مرتكبهااا بااالحبس ماادة ال تقاال عاان شااهر وال تييااد علااى سااتة أشااهر
أو بغراماااة ال تقااال عااان مائاااة ديناااار وال تيياااد علاااى ثالثمائاااة ديناااار
أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة  -67أ -لذا ارتكبت أ من جرائم االنتخاب المنصوا عليها في المواد من
( )60للى ( )66من هذا القانون تّتخذ االجراءات التالية-:
 -1تقوم الهيئة بتحويل الجرائم التي تم ضبطها للمدعي العام.
 -2يُباشاار الماادعي العااام خااالل ساابعة أيااام بااالتحقيت فااي الجريمااة
االنتخابية وتحويلها للمحكمة المختصة.
 -3تبتّ المحكمة المختصة بالقضايا المحالة لليها خالل ثالثين يو ًما
من تاريخ ورودها للى قلم المحكمة.
ب -يُنار في قضايا الجرائم االنتخابية بصفة االستعجال.
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المااادة  -68أ -لاايس فااي هااذا القااانون مااا يحااول دون تطبياات أ ّ عقوبااة أش ا ّد ور َد
النص عليها في أ ّ قانون لخر.
ب
ب -يعاقَااب كاال ماان الشااريك أو المتااد ّخل أو المحا ِّ ّار علااى ارتكاااب أ ّ م
من الجرائم االنتخابية المنصوا عليها في هاذا القاانون بالعقوباة
المنصوا عليها في قانون العقوبات.
المااادة  -69تسااقص بالتقااادم بعااد ماارور خمااس ساانوات ماان تاااريخ لعااالن النتااائج
النهائيااااة لالنتخابااااات جمياااا ُع جاااارائم االنتخاااااب المنصااااوا عليهااااا
في هذا القانون.
المادة  -70لغاياات تطبيات أثكاام هاذا القاانون ،يُعتبار الارئيس وأعضااء المجلاس
ورءساااء لجااان االنتخاااب وأعضاااءها ورءساااء لجااان االقتااراع والفاارز
ورءساء أ ّ لجان أخر مشكّلة بموجب أثكام هذا القانون ،مان أفاراد
الضاابطة العدليااة وفقًااا لألثكااام المقا ّاررة فااي قااانون أصااول المحاكمااات
الجيائيااة ،ولهاام بهااذه الصاافة ضاابص أ ّ م ماان الجاارائم المرتكبااة خالفًااا
ألثكام هذا القانون.
المااادة  -71أ -يراعااى عنااد انتخاااب المجلااس النيااابي الحاااد والعشاارين أن تكااون
نساابة المقاعااد المخصصااة لألثااياب والتحالفااات الحيبيااة مااا نساابته
( )%50ث ادنا أدنااى ماان عاادد المقاعااد المشااار لليااه فااي الفقاارة (أ)
من المادة ( )8مان هاذا القاانون ،وتُقسام بموجاب نااام يصادر لهاذه
الغاية يراعي الربص بين القائمة المحلية والقائمة العامة.
ب -تااتم معالجاااة المقاعاااد المخصصاااة للمااارأة والمسااايحيين والشاااركس
والشيشاان علاى مسااتو الادوائر المحلياة وفقًااا للنااام المشاار لليااه
في الفقرة (أ) من هذه المادة.
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ج -يُراعى عند انتخاب المجلس النيابي الثاني والعشرين زيادة المقاعاد
المخصصاااة لألثاااياب والتحالفاااات الحيبياااة لتصااال للاااى ماااا نسااابته
( )%65ثدنا أدنى من عدد المقاعد المشار للياه فاي الفقارة (أ) مان
المااادة ( )8ماان هااذا القااانون ،وتُقساام بموجااب الناااام الصااادر لهااذه
الغاية على أن يراعي هذا الناام الربص بين القائمة المحلية والقائمة
العامة.
المادة  -72أ -يُصدر مجلس الوزراء األنامة الالزمة لتنفيذ أثكام هذا القانون.
ب -يُصاادر المجلااس التعليمااات التنفيذيااة وأ ّ تعليمااات أخاار الزمااة
لتنفيذ أثكام هذا القانون واألنامة الصادرة بمقتضاه.
المادة  -73يُلغى قانون االنتخاب لمجلس النواب رقام ( )6لسانة  ،2016علاى أن
يسااتمر العماال بالتعليمااات التنفيذيااة الصااادرة بمقتضاااه للااى أن تُلغااى
غيرها بها وفقًا ألثكام هذا القانون.
أو تعدل أو يُستبدل ُ

2901

2902
المادة  -74رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أثكام هذا القانون.

نائب رئيس الوزراء ووزير
اخلارجية وشؤون املغرتبني

أمين حسني عبداهلل الصفدي

نائب رئيس الوزراء
ووزير اإلدارة احمللية

توفيق حممود حسني كريشان

وزير
التخطيط والتعاون الدولي

ناصر سلطان محزة الشريدة
وزير
النقل

املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه
وزير
العدل

الدكتور امحد نوري حممد الزيادات
وزير
املالية

الدكتور حممد حممود حسني العسعس
وزير
دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي

مازن عبداهلل هالل الفراية
وزير
دولة لشؤون اإلعالم

فيصل يوسف عوض الشبول
وزير
البيئة

الدكتور معاوية خالد حممد الردايده
وزير
العمل

نايف زكريا نايف استيتية

الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة

وزير
املياه والري

وزير
الشؤون السياسية والربملانية

حممد مجيل موسى النجار

املهندس موسى حابس موسى املعايطة

وزير
األشغال العامة واإلسكان

وزير الرتبية والتعليم
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب

الدكتور وجيه موسى عويس عويس

وزير
دولة لشؤون رئاسة الوزراء

وزير
السياحة واآلثار

الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي
وزير
الطاقة والثروة املعدنية

الدكتور صاحل علي حامد اخلرابشة

الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل
وزير
الداخلية

رئيس الوزراء
ووزير الدفاع

وزير
التنمية االجتماعية

أمين رياض سعيد املفلح
وزير
االقتصاد الرقمي والريادة

امحد قاسم ذيب اهلناندة
وزير
الصناعة والتجارة والتموين

يوسف حممود علي الشمالي

نايف محيدي حممد الفايز
وزير
الزراعة

املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات
وزير
األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة
وزير
الشباب

"حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي
وزير
الصحة

الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري

وزير
دولة للشؤون القانونية

وفاء سعيد يعقوب بين مصطفى

وزير
الثقافة

هيفاء يوسف فضل حجار النجار
وزير
االستثمار

املهندس خريي ياسر عبداملنعم عمرو

