قانون الالمركزية
املادة 1
يسمى هذا القانون (قانون الالمركزية لس نة  )2015ويعمل به من اترخي نرشه يف اجلريدة الرمسية.
املادة 2
يكون لللكامت والعبارات التالية حيامث وردت يف هذا القانون املعاين اخملصصة لها أدانه ما مل تدل
القرينة عىل غري ذكل :
الوزارة  :وزارة ادلاخلية .
الوزير  :وزير ادلاخلية .
اجمللس التنفيذي  :اجمللس التنفيذي للمحافظة املشلك مبقتىض أحاكم هذا القانون .
اجمللس  :جملس احملافظة املشلك مبقتىض أحاكم هذا القانون .
احلامك الإداري  :احملافظ أو املترصف أو مدير القضاء املعني وفق ًا لحاكم نظام التشكيالت الإدارية.
الهيئة  :الهيئة املس تقةل لالنتخاب .
جملس املفوضني  :جملس مفويض الهيئة .
ادلائرة  :دائرة الحوال املدنية واجلوازات ومديرايهتا وماكتهبا يف احملافظات .
الردين  :الشخص اذلي حيمل اجلنس ية الردنية مبقتىض أحاكم قانون اجلنس ية الردنية .
الناخب  :لك أردين هل احلق يف انتخاب أعضاء اجمللس وفق أحاكم هذا القانون .
املقرتع  :لك انخب مارس حقه الانتخايب وفق أحاكم هذا القانون .
املرحش  :الناخب اذلي مت قبول طلب ترحشه لنتخاابت اجمللس وفق أحاكم هذا القانون .
ادلائرة الانتخابية  :لك جزء من احملافظة خصص هل مقعد أو أك ر وفق أحاكم هذا القانون والنظمة
الصادرة مبوجبه .

مركز الاقرتاع والفرز  :املاكن احملدد لإجراء معلية الاقرتاع والفرز .
جلنة الانتخاب  :اللجنة املشلكة يف لك دائرة انتخابية وفق أحاكم هذا القانون .
البطاقة  :البطاقة الشخصية الصادرة عن ادلائرة .
املقمي  :الردين اذلي يقع ماكن اإقامته املعتادة يف دائرة انتخابية معينة .
املادة 3
أ .يتوىل احملافظ ابلإضافة اإىل املهام والصالحيات اخملوةل اإليه مبوجب الترشيعات النافذة ما ييل :
 .1قيادة الهجزة الرمسية يف احملافظة وا إلرشاف عىل قياهما مبهاهما .
 .2متابعة تنفيذ الس ياسة العامة لدلوةل يف احملافظة واختاذ ما يلزم لقيام اجلهات مبراعاهتا وقيام دوائر
ادلوةل ومؤسساهتا يف احملافظة بأعاملها وتنفيذها للقوانني والنظمة والتعلاميت والبالغات والتوجهيات
الرمسية وذكل ابلتنس يق مع اجلهات ذات العالقة اإذا دعت احلاجة اإىل ذكل .
 .3التنس يق بني اجمللس والبدلايت يف احملافظة والوزارات وادلوائر احلكومية واملؤسسات العامة .
 .4ا إلرشاف عىل اخلطط التمنوية واخلدمية وعىل اإعداد املوازنة الس نوية للمحافظة .
 .5اختاذ الإجراءات الالزمة لضامن تنفيذ قرارات اجمللس ورفعها اإىل اجلهات ذات الاختصاص .
 .6العمل عىل توفري أفضل اخلدمات للمواطنني ابلتنس يق مع اجمللس .
 .7العمل مع اجمللس واجمللس التنفيذي عىل توفري املناخ املالمئ لتشجيع الاستامثر يف احملافظة وتوفري
متطلبات التمنية الاقتصادية والاجامتعية  ،واختاذ الإجراءات الالزمة لتحقيق ذكل ابلتنس يق مع
اجلهات ذات العالقة .
 .8احملافظة عىل ممتلاكت ادلوةل والعمل عىل تطويرها وحسن اس تغاللها واختاذ التدابري والإجراءات
اليت تكفل ذكل .

 .9اختاذ التدابري الالزمة للمحافظة عىل الصحة والسالمة العامة والبيئة وتشكيل جلان الرقابة
والتفتيش وصالحية الإغالق املؤقت للمحل واملنشأت واملواقع اخملالفة والتحفظ عىل املوجودات اإىل
حني اإحاةل اخملالفات للمحمكة اخملتصة .
 .10اختاذ الإجراءات الالزمة يف احلالت الطارئة وتنس يق هجود مجيع اجلهات اخملتصة .
 .11عقد الاجامتعات ادلورية للمجالس واللجان اليت يرأسها واختاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ
القرارات والتوصيات الصادرة عهنا .
 .12القيام بأي صالحيات أو همام يلكفه هبا جملس الوزراء أو رئيس الوزراء أو الوزراء اخملتصون .
ب .توزع قوى المن العام وادلرك وادلفاع املدين يف احملافظة وحتدد مراكزها وتلغى ابلتفاق مع
احملافظ .
ج .اإذا تبني للمحافظ أن قوى المن العام يف احملافظة غري اكفية للحفاظ عىل المن أو النظام العام
أو السالمة العامة فهل أن يطلب من الوزير الاس تعانة ابلقوات املسلحة الردنية  /اجليش العريب .
املادة 4
أ .يشلك يف لك حمافظة جملس يسمى (اجمللس التنفيذي) برئاسة احملافظ وعضوية :
 .1انئب احملافظ واملترصفني اذلين يرأسون اللوية وأثنني من مديري الاقضية اذلين يرأسون
مديرايت الاقضية يف احملافظة ومساعد احملافظ لشؤون التمنية .
 .2مديري املديرايت التنفيذية والإدارات اخلدمية يف احملافظة ويف حال وجود أك ر من مدير
مديرية أو اإدارة اتبعة لوزارة معينة يسمي الوزير اخملتص أو املسؤول الول عن اإدارة القطاع أحد
مديري املديرايت أو الإدارات حسب مقتىض احلال عضو ًا يف اجمللس التنفيذي .
 .3مديري املناطق التمنوية واملدن الصناعية يف احملافظة أن وجدت .
 .4ثالثة من املديرين التنفيذيني للبدلايت يف احملافظة حد ًا أعىل يسمهيم وزير الشؤون البدلية .
 .5أحد مفويض سلطة منطقة العقبة الاقتصادية اخلاصة يسميه رئيسها فامي يتعلق مبحافظة العقبة
وأحد مفويض سلطة اإقلمي البرتا التمنوي الس يايح يسميه رئيسها فامي يتعلق مبحافظة معان .

ب .يكون انئب احملافظ انئب ًا لرئيس اجمللس التنفيذي ويرأس اجمللس التنفيذي يف حال غيابه .
ج .جيمتع اجمللس التنفيذي بدعوة من رئيسه أو انئبه عند غيابه مرة عىل القل لك شهر ويكون
اجامتعه قانوني ًا حبضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته وتوصياته وتنسيباته بأغلبية أصوات أعضائه
احلارضين .
املادة 5
أ .يتوىل اجمللس التنفيذي املهام والصالحيات التالية ومبا ل يتعارض مع أحاكم قانون منطقة العقبة
الاقتصادية اخلاصة النافذ وقانون سلطة اإقلمي البرتا التمنوي الس يايح النافذ وصالحيات جملس
املفوضني يف لك مهنام :
 .1اإعداد مرشوعات اخلطط الإسرتاتيجية والتنفيذية للمحافظة ومواءماها مع اخلطط الإسرتاتيجية
املعدة من اجملالس البدلية واجلهات الرمسية الخرى والتأكد من انسجاهما مع الاسرتاتيجيات
واخلطط الوطنية وإاحالاها اإىل اجمللس لختاذ القرار املناسب بشأهنا .
 .2اإعداد دليل احتياجات احملافظة من املشاريع التمنوية واخلدمية مبا فهيا دليل الاحتياجات الوارد
من البدلايت واجلهات الرمسية الخرى وإاحالته اإىل اجمللس .
 .3اإعداد مرشوع موازنة احملافظة مضن السقوف احملددة من وزارة املالية  /دائرة املوازنة العامة
وإاحالته اإىل اجمللس .
 .4اس تعراض الحوال العامة يف احملافظة وحبث المور املتعلقة ابخلدمات العامة فهيا والنظر يف أي
اقرتاح يقدمه أي عضو واختاذ القرارات الالزمة بشأهنا  ،والنظر يف التقارير اليت ترد اإليه من
اجملالس البدلية واختاذ القرارات املناس بة بشأهنا .
 .5وضع السس اليت تكفل حسن سري معل الهجزة ا إلدارية والتنفيذية يف احملافظة .
 .6تقدمي التوصيات الالزمة بشأن الاستامثر يف احملافظة وإاحالاها اإىل اجمللس ما مل يتعارض مع أي
ترشيع أخر .

 .7اإعداد تقارير عن تقدم سري العمل يف املشاريع واخلدمات وإاحالاها اإىل اجمللس لك س تة أشهر .
 .8اختاذ الإجراءات الالزمة خبصوص القرارات والتوصيات الصادرة عن اجمللس .
 .9التنس يق مع الهيئات واملؤسسات الرمسية والعامة ذات الاختصاص يف اخلطط والربامج اليت
تتوىل تنفيذها .
 .10دراسة املوضوعات اليت حييلها اإليه احملافظ أو اجمللس .
 .11اإعداد خطط الطوارئ الالزمة عىل مس توى احملافظة ملواهجة احلالت الطارئة والكوارث
اكلفيضاانت والس يول والثلوج واحلرائق وغريها ورفعها اإىل اجمللس .
ب .للمجلس التنفيذي تشكيل جلنة أو أك ر لتنفيذ همامه أو صالحياته عىل أن حتدد هماهما يف قرار
تشكيلها .
ج .لغاايت تنفيذ أحاكم هذا القانون  ،يلزتم مديرو ادلوائر احلكومية واملؤسسات العامة يف احملافظة
ابلتعلاميت الصادرة عن احملافظ ويعتربون مسؤولني أمامه عن تنفيذها .
املادة 6
أ .يكون للك حمافظة جملس يسمى (جملس احملافظة) يتألف من عدد من العضاء ويمتتع بشخصية
اعتبارية ذات اس تقالل مايل وإاداري .
ب .حيدد عدد أعضاء اجمللس املنتخبني وتقس مي ادلوائر الانتخابية واملقاعد اخملصصة هلم يف لك
حمافظة بنظام يصدر لهذه الغاية .
ج .1 .مع مراعاة أحاكم الفقرتني (ب) و(د) من هذه املادة  ،يضاف للنساء ما نسبته ( )%10من
عدد املقاعد اخملصصة لعضاء اجمللس املنتخبني يمت ملؤها من املرحشات احلاصالت عىل أعىل
الصوات يف احملافظة من غري الفائزات ولهذه الغاية يقرب العدد اإىل أقرب عدد حصيح .
 .2تنظم مجيع الشؤون املتعلقة بتخصيص النس بة املشار اإلهيا يف البند ( )1من هذه الفقرة مبقتىض
النظام الصادر وفق ًا لحاكم الفقرة (ب) من هذه املادة .

د .يعني جملس الوزراء بناء عىل تنسيب الوزير ما ل يزيد عىل ( )%15من عدد أعضاء اجمللس
املنتخبني أعضاء يف اجمللس عىل أن خيصص ثلث هذه النس بة للنساء .
املادة 7
مدة اجمللس أربع س نوات تبدأ من يوم اإعالن أسامء الفائزين يف اجلريدة الرمسية وتناهيي وليته ابناهاء
تكل املدة أو حبهل وفق ًا لحاكم هذا القانون .
املادة 8
أ .يتوىل اجمللس املهام التالية ومبا ل يتعارض مع أحاكم قانون منطقة العقبة الاقتصادية اخلاصة النافذ
وقانون سلطة اإقلمي البرتا التمنوي الس يايح النافذ وصالحيات جملس املفوضني يف لك مهنام :
 .1اإقرار مرشوعات اخلطط الإسرتاتيجية والتنفيذية املتعلقة ابحملافظة واحملاةل اإليه من اجمللس
التنفيذي والتأكد من تنفيذها .
 .2اإقرار مرشوع موازنة احملافظة مضن السقوف احملددة من وزارة املالية /املوازنة العامة احملال اإليه
من اجمللس التنفيذي لإدراجه يف املوازنة العامة وفق اإجراءات اإعداد املوازنة العامة لدلوةل .
 .3الاطالع عىل كيفية تنفيذ املوازانت الس نوية مجليع بدلايت احملافظة .
 .4اإقرار دليل احتياجات احملافظة من املشاريع التمنوية واخلدمية احملال اإليه من اجمللس التنفيذي
وحتديد أولوايت تكل الاحتياجات .
 .5اإقرار املشاريع اخلدمية والاستامثرية احملاةل اإليه من اجمللس التنفيذي بعد اس تكامل الإجراءات
الالزمة وفق الترشيعات املعمول هبا .
 .6اإقرار املشاريع التمنوية اليت تعود ابلنفع العام عىل احملافظة عىل أن يمت الخذ بعني الاعتبار
املشاريع التمنوية اليت اقرتحاها اجملالس البدلية وادلوائر واملؤسسات الرمسية مضن احملافظة ورفعها اإىل
احملافظ لختاذ الإجراءات الالزمة بشأهنا .

 .7مناقشة تقارير معليات تنفيذ املشاريع واخلطط والربامج اليت تتوىل ادلوائر احلكومية يف احملافظة
تنفيذها مبا ل يتعارض مع معل أهجزة الرقابة احلكومية اخملتصة ومتابعة سري العمل ابملشاريع التمنوية
وتقيميها .
 .8اقرتاح اإنشاء مشاريع استامثرية والقيام مبشاريع مشرتكة مع احملافظات الخرى مبوافقة اجلهات
اخملتصة .
 .9وضع التوصيات واملقرتحات للجهات اخملتصة مبا يكفل حتسني أداء ادلوائر احلكومية واملؤسسات
العامة العامةل مضن احملافظة لضامن تقدمي أفضل اخلدمات .
 .10حتديد املناطق الواقعة مضن حدود احملافظة اليت تعاين من نقص يف اخلدمات والتمنية أو من
املشالك الطارئة واقرتاح احللول لها من اجلهات ذات العالقة وإاقرار خطة طوارئ احملافظة .
 .11مناقشة أي من أعضاء اجمللس التنفيذي يف املوضوعات ادلاخةل مضن اختصاصه .
 .12النظر يف أي موضوع يعرضه عليه احملافظ .
ب .للمجلس تشكيل جلنة أو أك ر من أعضائه لتنفيذ همامه أو صالحياته عىل ان حيدد عدد
أعضاهئا وهماهما يف قرار تشكيلها .
املادة 9
أ .يعقد اجمللس جلساته بدعوة من رئيسه أو انئبه يف حال غيابه.
ب .خيصص للمجلس يف موازنة احملافظة الس نوية ما يكفي لإدامة معهل ويكون رئيسه أمر الرصف
وختضع حساابت اجمللس لتدقيق ديوان احملاس بة .
ج .يقر جملس الوزراء ماكفأة رئيس وأعضاء اجمللس بناء عىل تنسيب الوزير وجيوز امجلع بني هذه
املاكفأت والرواتب التقاعدية للك من رئيس اجمللس وأعضائه .
د .حتدد الحاكم والإجراءات اخلاصة ابجامتعات اجمللس ومددها وماكن انعقادها وكيفية اختاذ اجمللس
لقراراته وإادارة أعامهل وتشكيل جلانه بنظام يصدر لهذه الغاية .
املادة 10

تكون وحدة التمنية يف احملافظة يه المانة العامة للك من اجمللس واجمللس التنفيذي ويسمي احملافظ
من بني موظفي تكل الوحدة أمني رس للك مهنام يتوىل توجيه ادلعوة لجامتعاهتام وتدوين حمارض
جلساهتام وقراراهتام وتوصياهتام وتنسيباهتام يف جسل خاص للك مهنام يوقع عليه رئيس اجمللس أو رئيس
اجمللس التنفيذي والعضاء احلارضون حسب مقتىض احلال وتنرش عىل املوقع الالكرتوين للمجلس.
املادة 11
أ .1 .اإذا نشأ خالف بني اجمللس واجمللس التنفيذي حول أي من املسائل املتعلقة ابحملافظة حيال
ذكل اخلالف اإىل جلنة مشرتكة من اجمللسني برئاسة رئيس جملس احملافظة وتتكون من عدد متسا ٍو
من العضاء من الك اجمللسني .
 .2تعقد اللجنة اجامتعاهتا بدعوة من رئيسها وحبضور أغلبية أعضاهئا وتتخذ قراراهتا بأغلبية أصوات
أعضاهئا احلارضين ويف حال تساوي الصوات يرحج اجلانب اذلي صوت معه الرئيس ويكون قرارها
ملزم ًا .
ب .يف حال تأخر اإقرار مرشوع موازنة احملافظة لي سبب من الس باب يمت الرصف وفق الآلية
املتبعة يف الرصف من املوازنة العامة لدلوةل .
املادة 12
أ .1 .يصدر جملس الوزراء قرار ًا ابإجراء الانتخاابت جملالس احملافظات وحتدد الهيئة اترخي الانتخاب
وجيوز أن يتفق مع موعد اإجراء الانتخاابت البدلية وينرش القراران يف اجلريدة الرمسية وللهيئة أن
تعني يوم ًا خاص ًا لالقرتاع لبعض ادلوائر الانتخابية يف غري املوعد احملدد وفق أحاكم هذه الفقرة اإذا
اقتضت ذكل سالمة الانتخاب أو املصلحة العامة .
 .2جمللس الوزراء اإرجاء اإجراء انتخاابت اجملالس اإذا مت اإرجاء اإجراء الانتخاابت البدلية .
ب .ترشع الهيئة ابختاذ الإجراءات الالزمة لنتخاابت اجمللس قبل س تة أشهر من التارخي احملدد
لإجراهئا أو خالل الشهر الس تة اليت تس بق اناهاء مدة اجمللس .
ج .اإذا تعذر اإجراء الانتخاابت بعد اناهاء مدة اجمللس يس متر اجمللس القامئ اإىل حني اإجراء
الانتخاابت .

املادة 13
أ .للك أردين أمكل مثاين عرشة س نة مشس ية من معره يف التارخي اذلي حيدده جملس املفوضني احلق
يف انتخاب أعضاء اجمللس اإذا اكن مسج ًال يف أحد اجلداول الانتخابية الهنائية .
ب .حيرم من ممارسة حق الانتخاب من اكن :
 .1حمكوم ًا عليه ابلإفالس ومل يس تعد اعتباره قانوني ًا أو
 .2جمنو ًان أو معتوه ًا أو
 .3حمجور ًا عليه ومل يرفع احلجر عنه .
ج .عىل احملامك تزويد ادلائرة يف بداية شهري اكنون الثاين ومتوز من لك س نة أو أي اترخي أخر
حتدده الهيئة جبميع الحاكم القطعية الصادرة عهنا واملتعلقة ابحلجر والإفالس عىل أن تكون متضمنة
السامء الاكمةل للشخاص الصادرة حبقهم تكل الحاكم وأرقاهمم الوطنية عند نفاذ أحاكم هذا
القانون.
د .عىل ادلائرة اختاذ ما يلزم من اإجراءات لشطب أسامء الشخاص املتوفني من قيودها لضامن عدم
اإدراهجم يف اجلداول الانتخابية .
املادة 14
أ .1.تتوىل ادلائرة ابس تخدام أهجزة احلاسوب وعىل أساس الرمق الوطين وابلتنس يق مع الهيئة اإعداد
جداول أولية للناخبني مرتبة ذكور ًا وإاان ًاث للك من حيق هل الانتخاب وحاصل عىل البطاقة بناء عىل
ماكن اإقامة الناخب يف قيود ادلائرة .
 .2ل جيوز تسجيل الناخب يف أك ر من جدول انتخايب واحد لغرفة اقرتاع واحدة .
 .3ينظم جدول الناخبني ذكور ًا وإاان ًاث عىل وجه يكفل بيان الناخبني يف لك غرفة اقرتاع .
 .4حتدد التعلاميت التنفيذية البياانت اليت جيب أن يتضمهنا جدول الناخبني الويل .

ب .تقوم الهيئة بعرض اجلداول الولية للناخبني اليت زودهتا هبا ادلائرة عىل املوقع الالكرتوين اخلاص
ابلهيئة وبأي وس يةل تراها الهيئة مناس بة لطالع معوم الناخبني علهيا  ،وتزود لك رئيس جلنة
انتخاب ابجلداول الولية للناخبني يف دائرته  ،وعىل رئيس الانتخاب عرضها ملدة س بعة أايم يف
الماكن اليت حتددها التعلاميت التنفيذية لطالع معوم الناخبني علهيا  ،ويعلن عن ماكن عرضها يف
حصيفتني يوميتني حمليتني .
ج .1 .للك خشص مل يرد امسه يف جدول الناخبني أو وقع خطأ يف البياانت اخلاصة به يف اجلدول
أن يقدم طلب اإىل رئيس الانتخاب يف دائرته لإدراج امسه يف اجلدول أو لتصحيح اخلطأ يف بياانته
أو لتعديل مركز الاقرتاع اخلاص به .
 .2حيق للك انخب ورد امسه يف اجلداول الولية للناخبني أن يعرتض خطي ًا دلى الهيئة وفق
الإجراءات اليت حتددها التعلاميت التنفيذية عىل تسجيل غريه يف اجلداول الولية للناخبني يف دائرة
الانتخابية مرفق ًا الواثئق والبينات اليت تثبت حصة اعرتاضه .
 .3يمت تقدمي الطلب أو الاعرتاض املنصوص علهيام يف البندين ( )1و( )2من هذه الفقرة خالل
مدة ل تتجاوز عرشة أايم من اليوم التايل لتارخي عرض رؤساء جلان الانتخاب للجداول الولية
للناخبني .
د .عىل الهيئة أن تفصل يف الطلبات والاعرتاضات املقدمة اإلهيا وفق أحاكم الفقرة (ج) من هذه
املادة خالل عرشة أايم من اليوم التايل لتارخي اناهاء مدة عرض اجلداول الولية .
هـ .تقوم الهيئة بعرض اجلداول اخلاصة بنتيجة الاعرتاضات املقدمة اإلهيا ملدة ثالثة أايم من خالل
رؤساء جلان الانتخاب يف الماكن اليت حتددها يف التعلاميت التنفيذية لطالع معوم الناخبني علهيا .
و .تكون القرارات الصادرة عن الهيئة وفق ًا لحاكم الفقرة (د) من هذه املادة قابةل للطعن من
الشخص أو الناخب ذي العالقة ابلطلب أو الاعرتاض دلى حممكة البداية اليت تقع ادلائرة
الانتخابية مضن اختصاصها وذكل خالل مدة ل تتجاوز ثالثة أايم من اليوم التايل لتارخي اناهاء مدة
عرضها يف الماكن احملددة ذلكل .

ز .تفصل حمامك البداية يف الطعون املقدمة اإلهيا وفق أحاكم الفقرة (و) من هذه املادة خالل س بعة
أايم من اليوم التايل لتارخي وروده لقمل احملمكة وتكون القرارات الصادرة عن احملمكة قطعية .
ح .تقوم احملمكة بزتويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عهنا خالل ثالثة أايم من اليوم التايل
لتارخي صدورها وتقوم الهيئة ابإرسال نسخ من تكل القرارات اإىل ادلائرة لختاذ ما يلزم من اإجراءات
لتصويب اجلداول الولية للناخبني خالل س بعة أايم من اليوم التايل لتارخي تسلمها ووفق ًا للتعلاميت
التنفيذية الصادرة لهذه الغاية .
ط  .بعد اناهاء الإجراءات واملواعيد املنصوص علهيا يف هذه املادة وتصويب الوضاع عىل ضوء ما
صدر من قرارات تقوم ادلائرة ابإرسال جداول الناخبني اإىل الهيئة .
ي .عند اعامتد جملس املفوضني جلداول الناخبني املرسةل اإليه من ادلائرة وفق أحاكم الفقرة (ط) من
هذه املادة تعترب هذه اجلداول جداول هنائية للناخبني وجترى الانتخاابت مبقتضاها .
ك .تنرش الهيئة اجلداول الهنائية للناخبني عىل املوقع الالكرتوين اخلاص هبا وبأي طريقة أخرى
حتددها التعلاميت التنفيذية وتزود لك رئيس جلنة انتخاب ابجلداول الهنائية للناخبني يف دائرته .
ل .تتوىل الهيئة ابلتنس يق مع ادلائرة حتديث جداول الناخبني وفق تعلاميت يصدرها جملس املفوضني
لهذه الغاية .
املادة 15
تتوىل الهيئة اإدارة العملية الانتخابية جبميع مراحلها وفق ًا لحاكم قانوهنا مبا يف ذكل ما ييل :
أ .اإعداد املوازنة اخلاصة ابلعملية الانتخابية ورفعها اإىل جملس الوزراء لإقرارها حسب الصول .
ب .تعيني رؤساء جلان الانتخاب وأعضاهئا .
ج .تشكيل اللجان الالزمة للعملية الانتخابية .
د .اإقرار اجلداول الزمنية لعملييت اإعداد جداول الناخبني والرتحش .
هـ .حتديد اجلهات والماكن والوسائل اليت تعرض فهيا أو من خاللها جداول الناخبني وأسامء
املرحشني .

و .اعامتد مواصفات صناديق وأوراق الاقرتاع املطبوعة والختام الرمسية للجنة الاقرتاع والفرز
ومناذج العملية الانتخابية .
ز .اعامتد جداول الناخبني الهنائية .
ح .التنس يق مع الوزارة لوضع خطة أمنية لضامن سالمة العملية الانتخابية .
ط  .حتديد مراكز الاقرتاع والفرز يف ادلائرة الانتخابية وعدد الصناديق يف لك مركز .
ي  .وضع أسس اعامتد مندويب املرحشني يف مراكز الاقرتاع والفرز وأآلية اعرتاضهم عىل اإجراءات
وقرارات جلان الاقرتاع والفرز ومنح التصارحي الالزمة ذلكل مبوجب تعلاميت تنفيذية تصدرها لهذه
الغاية .
ك .وضع أسس اعامتد ممثيل مؤسسات اجملمتع املدين والإعالميني وأي مراقبني حمليني ودوليني
لالطالع عىل سري العملية الانتخابية ومراقباها ومنح التصارحي الالزمة ذلكل مبوجب تعلاميت تنفيذية
تصدرها لهذه الغاية .
ل .النظر يف طلبات الرتحش احملاةل اإلهيا من جلان الانتخاب والبت فهيا .
م .تشكيل جلنة أو أك ر لتدقيق النتاجئ الولية لالنتخاابت .
ن .اعامتد النتاجئ الهنائية لالنتخاابت وإاعالهنا ونرشها يف اجلريدة الرمسية .
س .النظر يف أي مسأةل تعرض علهيا تتعلق ابلعملية الانتخابية واختاذ القرارات والإجراءات
املناس بة بشأهنا .
املادة 16
أ .تشلك للك دائرة انتخابية بقرار من جملس املفوضني جلنة انتخاب ويعني رئيسها وأعضاؤها يف
قرار تشكيلها .
ب .يقسم رؤساء جلان الانتخاب وأعضاؤها قبل مبارشهتم العمل أمام رئيس جملس مفويض الهيئة
أو احد املفوضني فهيا اذلي يلكفه لهذه الغاية  ،الميني التالية ( :اقسم ابهلل العظمي أن أقوم ابملهام
املوكوةل اإيل بأمانة ونزاهة وحياد) .

ج .تتوىل جلنة الانتخاب املهام والصالحيات التالية :
 .1تسمل جداول الناخبني من الهيئة وعرضها .
 .2فتح غرفة معليات لإدارة العملية الانتخابية يف ادلائرة الانتخابية وجتهزيها .
 .3اس تقبال طلبات املرحشني وإاحالاها اإىل الهيئة .
 .4تشكيل جلان الاقرتاع والفرز وأي جلان أخرى مساندة .
 .5تزويد جلان الاقرتاع والفرز مبس تلزمات العملية الانتخابية .
 .6تزويد الهيئة جبميع أوراق العملية الانتخابية ومس تلزماهتا والسجالت واحملارض وفق ًا ل إالجراءات
اليت حتددها التعلاميت التنفيذية اليت تصدر لهذه الغاية .
 .7أي همام أخرى تلكفها هبا الهيئة .
املادة 17
أ .يمت انتخاب أعضاء اجمللس انتخا ًاب عام ًا ورس ًاي ومبارش ًا .
ب .يكون للك انخب صواتن اإذا اكن يف ادلائرة أك ر من مقعد واحد .
املادة 18
حيظر عىل الناخب أن يس تعمل حقه يف الاقرتاع أك ر من مرة واحدة .
املادة 19
أ .يشرتط يف املتقدم بطلب الرتحش لعضوية اجمللس ما ييل:
 .1أن يكون أردني ًا منذ عرش س نوات عىل القل .
 .2أن يكون مسج ًال يف جدول الناخبني الهنايئ يف دائرته الانتخابية .
 .3أن يكون قد أمت مخس ًا وعرشين س نة مشس ية من معره يف يوم الانتخاب .

 .4أن ل يكون حمكوم ًا عليه ابلإفالس ومل يس تعد اعتباره قانوني ًا .
 .5أن ل يكون حمكوم ًا جبناية أو جبنحة خمةل ابلرشف أو الخالق أو الداب العامة أو اإساءة
الئامتن ولو مشهل عفو .
 .6أن ل يكون منمتي ًا لي حزب أو تنظمي س يايس غري أردين .
ب .يشرتط توافر الرشوط املنصوص علهيا يف الفقرة (أ) من هذه املادة يف العضاء املعينني يف
اجمللس .
املادة 20
ل جيوز لي من املذكورين أدانه الرتحش لعضوية اجمللس اإل اإذا قدم اس تقالته قبل ( )15يوم ًا من
املوعد احملدد للرتحش :
أ .أعضاء جملس المة .
ب .الوزراء وموظفي الوزارات وادلوائر احلكومية واملؤسسات والهيئات الرمسية والعامة .
ج .أمني عامن وأعضاء جملس المانة وموظفهيا .
د .رؤساء اجملالس البدلية واحمللية وأعضاهئام وموظفهيام .
هـ .موظفي الهيئات العربية وا إلقلميية وادلولية .
املادة 21
أ .يبدأ الرتحش لعضوية اجمللس يف التارخي اذلي حتدده الهيئة عىل أن يكون قبل اليوم احملدد
لالنتخاب بثالثني يوم ًا عىل القل ويس متر ملدة ثالثة أايم وخالل الساعات املقررة للعمل الرمسي مبا
يف ذكل أايم العطل الرمسية ول يقبل أي طلب ترحش يقدم بعد اناهاء هذه املدة .
ب .ل جيوز الرتحش لعضوية اجمللس اإل يف دائرة انتخابية واحدة .

املادة 22
عىل لك من يرغب يف ترش يح نفسه لعضوية اجمللس أن يدفع اإىل وزارة املالية أو أي من مديرايهتا
مبلغ مائتني ومخسني دينار ًا يقيد اإيراد ًا للخزينة غري قابل لالسرتداد .
املادة 23
أ .يقدم طلب الرتحش من طالب الرتحش خشصي ًا اإىل رئيس جلنة الانتخاب عىل المنوذج اذلي يعمتده
جملس املفوضني مرفق ًا به الواثئق الثبوتية وسائر البياانت املطلوبة مبقتىض أحاكم هذا القانون
والتعلاميت التنفيذية الصادرة مبقتضاه  ،ويعطى مقدم الطلب اإشعار ًا بتسمل طلبه .
ب .عىل رئيس جلنة الانتخاب اإحاةل طلبات الرتحش والواثئق والبياانت املرفقة به اإىل جملس
املفوضني يوم ًا بيوم ابلوس يةل اليت حتددها التعلاميت التنفيذية  ،ويصدر جملس املفوضني قراره بقبول
الطلب أو رفضه خالل س بعة أايم من اليوم التايل لتارخي اناهاء مدة تقدمي طلبات الرتحش .
ج .1.اإذا قرر جملس املفوضني رفض طلب الرتحش فعليه بيان أس باب الرفض وعىل رئيس
الانتخاب تبليغ طالب الرتحش بقرار الرفض ابلطريقة اليت حتددها التعلاميت التنفيذية .
 .2لطالب الرتحش اذلي رفض طلب ترحشه أن يطعن يف قرار الرفض دلى حممكة البداية اليت تقع
ادلائرة الانتخابية مضن اختصاصها خالل ثالثة أايم من اليوم التايل لتارخي تبلغه قرار الرفض  ،مرفق ًا
به البينات اليت تثبت حصة طعنه .
 .3عىل احملمكة اخملتصة أن تفصل يف الطعن خالل ثالثة أايم من اليوم التايل لتارخي ورود الطعن
لقمل احملمكة ويكون قرارها بشأن الطعن قطعي ًا وغري قابل للطعن دلى أي مرجع أخر .
 .4تزود احملمكة الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عهنا خالل ثالثة أايم من اليوم التايل لتارخي
صدورها .
املادة 24
أ .تسجل الهيئة طلبات الرتحش اليت مت قبولها من جملس املفوضني أو اليت صدر قرار من حممكة
البداية بقبولها يف جسل خاص للك دائرة انتخابية عىل حدة وفق ًا لتارخي تقدمي لك مهنا ووقته  ،وعىل

الهيئة تنظمي قامئة بأسامء املرحشني عىل أساس ذكل السجل وفق ًا للتعلاميت التنفيذية اليت تصدر لهذه
الغاية .
ب .تعرض الهيئة أسامء املرحشني لدلوائر الانتخابية اذلين مت قبول طلباهتم عىل املوقع الالكرتوين
للهيئة ويف الماكن اليت حتددها التعلاميت التنفيذية  ،وعىل جملس املفوضني نرش تكل السامء يف
حصيفتني يوميتني حمليتني .
ج .1.للك انخب حق الطعن يف قرار جملس املفوضني بقبول طلب ترحش أي من املرحشني يف
دائرته الانتخابية دلى حممكة البداية اليت تقع ادلائرة الانتخابية مضن اختصاصها .
 .2يقدم الطعن املنصوص عليه يف البند ( )1من هذه الفقرة خالل ثالثة أايم من اليوم التايل لتارخي
عرض أسامء املرحشني املنصوص علهيا يف الفقرة (ب) من هذه املادة عىل أن يكون متضمن ًا البينات
اليت تثبت حصة طعنه .
 .3عىل احملمكة أن تفصل يف هذا الطعن خالل ثالثة أايم من اليوم التايل لتارخي وروده لقمل احملمكة
ويكون قرارها بشأنه قطعي ًا وغري قابل للطعن دلى أي مرجع أخر .
د .تزود احملمكة الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عهنا خالل يومني من اليوم التايل لتارخي صدورها
ويتخذ جملس املفوضني الإجراءات الالزمة لعرض التعديالت اليت أدخلت عىل أسامء املرحشني
مبوجب قرارات حممكة البداية وذكل ابلطريقة ذاهتا اليت مت مبوجهبا عرض أسامء املرحشني مبقتىض
أحاكم الفقرة (ب) من هذه املادة  ،وتعترب هذه السامء هنائية للمرحشني جملالس احملافظات  ،وتنرش
عىل املوقع الالكرتوين اخلاص ابلهيئة وابي وس يةل أخرى يراها جملس املفوضني مناس بة لطالع
معوم الناخبني .
املادة 25
أ .اإذا انقضت مدة الرتحش وتبني أن عدد املرحشني يف ادلائرة الانتخابية مساو لعدد املقاعد اخملصصة
لتكل ادلائرة يعلن جملس املفوضني فوز أولئك املرحشني ابلزتكية .

ب .اإذا اكن عدد املرحشني يف ادلائرة الانتخابية اقل من عدد املقاعد اخملصصة لتكل ادلائرة يتوىل
جملس الوزراء بناء عىل تنسيب الوزير ملئ املقاعد الباقية للمجلس من الناخبني املسجلني يف
جداول الناخبني الهنائية اذلين تنطبق علهيم رشوط الرتحش املنصوص علهيا يف هذا القانون .
املادة 26
تعفى الاس تدعاءات والاعرتاضات والطعون اليت تقدم مبوجب أحاكم هذا القانون والنظمة الصادرة
مبقتضاه وكذكل القرارات الصادرة بشأهنا عن اللجان والهيئات واحملامك من أي رسوم وطوابع مبا يف
ذكل رسوم الطعون املتعلقة ابدلفع بعدم ادلس تورية ورسوم الواكلت للمحامني .
املادة 27
أ .تكون ادلعاية الانتخابية حرة وفق ًا لحاكم هذا القانون والنظمة الصادرة مبقتضاه ويسمح القيام هبا
من اترخي بدء الرتحش وفق أحاكم هذا القانون وتناهيي بهناية اليوم اذلي يس بق اليوم احملدد
لالنتخاب.
ب .حتدد الحاكم والسس والضوابط املتعلقة ابدلعاية الانتخابية مبا يف ذكل ضوابط الإنفاق املالية
عىل ادلعاية الانتخابية مبوجب تعلاميت تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية .
املادة 28
أ .يصدر جملس املفوضني قرار ًا حيدد فيه مراكز الاقرتاع والفرز يف ادلائرة الانتخابية وعدد صناديق
الاقرتاع يف لك مركز عىل أن ينرش القرار يف حصيفتني حمليتني يوميتني عىل القل ويف أي ماكن أو
وس يةل تراها مناس بة .
ب .يبدأ الاقرتاع يف الساعة السابعة من صباح اليوم احملدد لالنتخاابت ويناهيي يف الساعة السابعة
من مساء اليوم ذاته  ،وجيوز بقرار من جملس املفوضني أو من يفوضه متديد مدة الاقرتاع يف أي
دائرة انتخابية ملدة ل تزيد عىل ساعتني اإذا تبني وجود رضورة ذلكل .
ج .حتدد اإجراءات تعيني رؤساء جلان الاقرتاع والفرز وأعضاهئا ومعليات الاقرتاع واس تخدام احلرب
الانتخايب والربط الالكرتوين ملراكز الاقرتاع والفرز واقرتاع الميني واملعاقني وفرز الصناديق
والإجراءات املتبعة يف ذكل وتدوين حمارض الاقرتاع والفرز  ،والفرز الهنايئ وإاعالن النتاجئ ورزم

الوراق واحملارض ونقلها وغريها من الحاكم والإجراءات املتعلقة هبذه العمليات مبقتىض تعلاميت
تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية .
د .مينع دخول مراكز الاقرتاع والفرز من غري املرصح هلم بدخول هذه املراكز مبوجب أحاكم هذا
القانون ولرئيس جلنة الاقرتاع والفرز الطلب من أفراد امن العام اإخراج اخملالف من املركز فور ًا .
املادة 29
أ .تعترب ورقة الاقرتاع ابطةل يف أي من احلالت التالية :
 .1اإذا اكنت غري خمتومة خبامت ادلائرة الانتخابية أو غري موقعة من رئيس جلنة الاقرتاع والفرز .
 .2اإذا تضمنت عبارات معينة أو اإضافات تدل عىل امس الناخب .
 .3اإذا تعذر قراءة السامء املكتوبة لعدم وضوهحا .
 .4اإذا اش متلت ورقة الاقرتاع عىل أسامء تزيد عن عدد املقاعد اخملصصة يف تكل ادلائرة .
ب .اإذا تكرر امس املرحش الواحد يف ورقة الاقرتاع فيحتسب مرة واحدة .
ج .اإذا تبني بعد فرز الصوات أن عدد الوراق اخملتومة واملوقعة من رئيس جلنة الاقرتاع والفرز
تزيد أو تقل عن عدد املقرتعني يف ذكل الصندوق بنس بة ( )%2فعىل رئيس جلنة الاقرتاع والفرز
يف هذه احلاةل اإشعار رئيس جلنة الانتخاب فور ًا بذكل واذلي يقوم بدوره ابإشعار رئيس الهيئة
ليتخذ جملس املفوضني القرار املناسب بشأهنا .
املادة 30
اإذا تبني للهيئة وقوع خلل يف معلية الاقرتاع أو الفرز يف أي من مراكز الاقرتاع والفرز من شأنه
التأثري يف النتاجئ الولية لالنتخاابت يف ادلائرة الانتخابية فلها اإلغاء نتاجئ الانتخاب يف ادلائرة
الانتخابية املعنية وإاعادة الاقرتاع أو الفرز أو لكهيام يف الوقت اذلي حتدده والكيفية اليت تراها
مناس بة .

املادة 31
يتوىل رئيس جلنة الانتخاب ما ييل :
أ .اإعالن النتاجئ الولية لالنتخاابت ويعترب فائز ًا ابلنتخاابت عن ادلائرة الانتخابية لك مرحش انل
أعىل أصوات املقرتعني لتكل ادلائرة وإاذا تساوت الصوات بني اثنني أو أك ر من املرحشني وتعذر
حتديد امس الفائز أو الفائزين جيري رئيس جلنة الانتخاب القرعة بيهنم يف اليوم اذلي حتدده الهيئة .
ب .رفع ثالث نسخ من حمرض الفرز الهنايئ لدلائرة الانتخابية للهيئة .
املادة 32
أ .حيق للناخب أو املرحش أن يقدم طعن ًا دلى حممكة الاس تئناف اليت تقع ادلائرة الانتخابية مضن
اختصاصها يف نتاجئ انتخاابت اجمللس يف دائرته الانتخابية خالل مخسة عرش يوم ًا من اترخي نرش
نتاجئ الانتخاابت يف اجلريدة الرمسية يبني فيه أس باب الطعن .
ب .ختتص حممكة الاس تئناف اليت تقع ادلائرة الانتخابية مضن اختصاصها ابلنظر يف الطعون املقدمة
اإلهيا بشأن حصة نتاجئ انتخاابت تكل ادلائرة وتصدر أحاكهما أما برد الطعن أو قبوهل ويف هذه احلاةل
تعلن امس الفائز وذكل خالل مدة ل تزيد عىل ثالثني يوم ًا من اترخي تقدميه اإلهيا ويكون قرارها بشأن
الطعن قطعي ًا وعىل احملمكة تبليغ جملس املفوضني بقرارها فور صدوره .
ج .تعترب العامل اليت قام هبا العضو قبل اإبطال حممكة الاس تئناف عضويته حصيحة .
د .اإذا تبني حملمكة الاس تئناف نتيجة نظرها يف الطعن املقدم اإلهيا أن اإجراءات الانتخاب يف ادلائرة
الانتخابية اليت تعلق الطعن هبا ل تتفق وأحاكم القانون تصدر قرارها ابإلغاء الانتخاب يف تكل
ادلائرة وعىل احملمكة تبليغ قرارها اإىل الهيئة .
املادة 33
أ .يدعو احملافظ اجمللس لعقد أول اجامتع هل خالل مدة ل تتجاوز ثالثني يوم ًا من اترخي اإعالن نتاجئ
الانتخاابت يف اجلريدة الرمسية ويرأس اجللسة أكرب العضاء س ن ًا ويقوم اجمللس ابنتخاب رئيس هل
وانئب ومساعد للرئيس من بني أعضائه ابلقرتاع الرسي املبارش .

ب .1 .يعترب فائز ًا مبنصب رئيس اجمللس وانئبه ومساعده من انل أعىل أصوات احلارضين وإاذا
تساوت الصوات بني مرحشني أو أك ر جترى القرعة بيهنم .
 .2تكون مدة رئيس اجمللس وانئبه ومساعده س نتني .
ج .ميارس انئب رئيس اجمللس صالحيات رئيس اجمللس يف حال غيابه .
املادة 34
أ .يفقد عضو اجمللس عضويته فيه حكامً يف أي من احلالتني التاليتني :
 .1اإذا فقد أ ًاي من رشوط الرتحش املنصوص علهيا يف هذا القانون .
 .2اإذا معل حمامي ًا أو خبري ًا أو مستشار ًا يف قضية ضد اجمللس أو أصبحت هل منفعة يف أي من
املشاريع التمنوية أو الاستامثرية أو اخلدمية اليت يتوىل اجمللس اإقرارها .
ب .يفقد عضو اجمللس عضويته فيه بقرار من اجمللس اإذا تغيب عن حضور ثالث جلسات متتالية
دون عذر مرشوع يقبهل اجمللس .
ج .يقدم العضو اس تقالته خطي ًا للمجلس وتعترب انفذة من اترخي قبول اجمللس لها .
املادة 35
أ .اإذا شغر مركز العضو يف أي من احلالت املنصوص علهيا يف هذه املادة يقوم رئيس اجمللس بتبليغ
احملافظ والهيئة بذكل خالل مدة ل تزيد عىل عرشة أايم من شغور املقعد وامس املرحش اذلي يليه يف
العضوية وفق ًا لحاكم هذا القانون وينرش ذكل يف اجلريدة الرمسية .
ب .اإذا شغر مقعد عضو منتخب يف اجمللس بسبب اس تقالته أو وفاته أو فقدانه عضويته فيحل حمهل
املرحش اذلي انل أك ر الصوات بعده يف دائرته الانتخابية اإذا اكن ل يزال حمتفظ ًا برشوط الرتحش ،
وإال فاذلي يليه فاإذا مل يتوافر مرحش يعني الوزير من بني الناخبني يف تكل ادلائرة عضو ًا مللء املقعد
الشاغر ممن تتوافر فيه رشوط الرتحش وتس متر العضوية املكتس بة مبقتىض هذه املادة اإىل حني اناهاء
مدة اجمللس .

املادة 36
أ .يعترب اجمللس منح ًال اإذا شغر أك ر من نصف عدد أعضائه املنتخبني .
ب .جمللس الوزراء بناء عىل تنسيب الوزير حل اجمللس قبل اناهاء مدته يف أي من احلالت التالية :
 .1اخملالفة اجلس مية للقانون .
 .2الإخالل اجلوهري ابلعامل أو املهام املوكوةل اإليه.
 .3ارتاكب أي خمالفة تلحق رضرا جس امي مبصاحل احملافظة أو اململكة.
ج .جمللس الوزراء يف أي من احلالت الواردة يف الفقرتني (أ) و(ب) من هذه املادة وبناء عىل
تنسيب الوزير تعيني جلنة مؤقتة يس متر معلها اإىل حني اناهاء مدة اجمللس املنحل .
د .جيوز ملا ل يقل عن ثلث أعضاء اجمللس املنحل وفق ًا لحاكم الفقرة (ب) من هذه املادة الطعن
بقرار احلل أمام احملمكة الإدارية خالل مخسة عرش يوم ًا من اترخي صدور قرار جملس الوزراء حبل
اجمللس .
املادة 37
أ .يعاقب ابحلبس مدة ل تقل عن س تة أشهر ول تزيد عىل س نتني أو بغرامة ل تقل عن ألف دينار
ول تزيد عىل مخسة أآلف دينار أو بلكتا هاتني العقوبتني لك من ارتكب أ ًاي من الفعال التالية :
 .1محل سالح ًا انر ًاي وأن اكن مرخص ًا أو أي أداة تشلك خطر ًا عىل المن والسالمة العامة يف أي
مركز من مراكز الاقرتاع والفرز يوم الانتخاب .
 .2أثر يف حرية الانتخاابت أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.
 .3عبث بأي صندوق من صناديق الاقرتاع أو اجلداول الانتخابية أو الوراق املعدة لالقرتاع أو
رسق أ ًاي من هذه اجلداول أو الوراق أو أتلفها أو مل يضعها يف الصندوق أو قام بأي معل بقصد
املس بسالمة الانتخاب أو اإجراءاته أو رسيته .
 .4أثر يف العملية الانتخابية أو أخرها أو أعاقها أو تعرض بسوء لي من املسؤولني عن اإجراهئا .

 .5اس تعامل القوة أو الشدة أو الاهديد برضر مادي أو معنوي أو اخلطف أو احلجز أو الاحتيال
سواء أاكن ذكل مبارشة أم ابلوساطة لإكراه انخب عىل الاشرتاك يف الاقرتاع أو الامتناع عن
الاشرتاك فيه .
 .6اس تعامل أي وس يةل من وسائل الإكراه أو الإغراء محلل خشص عىل ارتاكب جرمية يعاقب علهيا
هذا القانون .
ب .يعاقب ابحلبس مدة ل تقل عن ثالثة أشهر ول تزيد عىل س نة أو بغرامة ل تقل عن مخسامئة
دينار ول تزيد عىل ثالثة أآلف دينار أو بلكتا هاتني العقوبتني لك من ارتاكب أ ًاي من الفعال
التالية:
 .1امتنع عن اخلروج من مركز الاقرتاع والفرز اإذا طلب منه ذكل رئيس جلنة الاقرتاع والفرز .
 .2ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفاها وهو ليس كذكل .
 .3خالف الحاكم والسس والضوابط املتعلقة ابدلعاية الانتخابية املنصوص علهيا يف التعلاميت
التنفيذية الصادرة لهذه الغاية .
 .4احتفظ ببطاقة خشصية عائدة لغريه دون حق أو اس توىل علهيا أو أخفاها أو أتلفها .
 .5انتحل خشصية غريه أو امسه بقصد الاقرتاع .
 .6اس تعمل حقه يف الاقرتاع أك ر من مرة واحدة .
 .7نرش أو أذاع قبيل الانتخاب أو اإثناءه بياانت اكذبة عن سلوك احد املرحشني أو عن أخالقه
بقصد التأثري يف نتيجة الانتخاب .
املادة 38
يعاقب ابحلبس مدة ل تقل عن س نة ول تزيد عىل ثالث س نوات  ،أي عضو من أعضاء اللجان
املعينني مبقتىض أحاكم هذا القانون والنظمة الصادرة مبقتضاه امللكفني ابإعداد اجلداول الانتخابية أو
تنظميها أو تنقيحها أو اإجراء معليات الاقرتاع أو الفرز أو اإحصاء الصوات أو أي من املوظفني أو

املس تخدمني املعهود اإلهيم القيام هبذه العمليات أو ا إلرشاف علهيا مبوجب أحاكم هذا القانون
والنظمة الصادرة مبقتضاه  ،اإذا ارتاكب أ ًاي من الفعال التالية :
أ .تعمد ادخال امس خشص يف أي جدول من اجلداول الانتخابية ل حيق هل أن يكون انخب ًا مبقتىض
أحاكم هذا القانون أو تعمد حذف أو عدم ادخال امس خشص يف تكل اجلداول حيق هل أن يكون
انخب ًا فهيا وفق أحاكم هذا القانون .
ب .أورد بيا ًان اكذ ًاب يف طلب الرتحش أو يف اترخي تقدميه أو يف أي حمرض من احملارض اليت يمت تنظميها
مبقتىض أحاكم هذا القانون والنظمة الصادرة مبقتضاه أو يف الاعرتاض املقدم عىل اجلداول الانتخابية
أو يف أي وثيقة أخرى يمت تنظميها مبقتىض أحاكم هذا القانون والنظمة الصادرة مبقتضاه .
ج .اس توىل عىل أي وثيقة من الواثئق املتعلقة ابلنتخاب دون حق أو أخفاها أو ارتكب أي تزوير
فهيا .
د .أخر دون سبب مرشوع بدء معلية الاقرتاع عن الوقت احملدد ذلكل أو أوقفها دون مربر قبل
الوقت املقرر لناهاهئا مبقتىض أحاكم هذا القانون والنظمة الصادرة مبقتضاه أو تباطأ يف أي اإجراء
من اإجراءاهتا بقصد اإعاقاها أو تأخريها .
هـ .مل يقم بفتح صندوق الاقرتاع أمام احلارضين من املرحشني أو املندوبني عهنم قبل البدء بعملية
الاقرتاع للتأكد من خلوه .
و .قرأ ورقة الاقرتاع عىل غري حقيقاها وبصورة ختالف ما ورد فهيا .
ز .امتنع عن تنفيذ أي حمك من أحاكم هذا القانون والنظمة الصادرة مبقتضاه متعلق بعمليات
الاقرتاع وإاجراءاته أو فرز الصوات أو خالف أي حمك من أحاكم هذا القانون بقصد التأثري يف أي
من نتاجئ الانتخاابت املقررة مبقتىض أحاكمه .
املادة 39
يعاقب ابلشغال الشاقة املؤقتة مدة ل تقل عن ثالث س نوات ول تزيد عىل س بع س نوات لك من:

أ .أعطى انخب ًا بصورة مبارشة أو غري مبارشة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغ ًا من
املال أو منفعة أو أي مقابل أخر من أجل محهل عىل الاقرتاع عىل وجه خاص أو الامتناع عن
الاقرتاع أو للتأثري يف غريه لالقرتاع أو الامتناع عن الاقرتاع .
ب .قبل أو طلب بصورة مبارشة أو غري مبارشة مبلغ ًا من املال أو قرض ًا أو منفعة أو أي مقابل
أخر لنفسه أو لغريه بقصد أن يقرتع عىل وجه خاص أو أن ميتنع عن الاقرتاع أو ليؤثر يف غريه
لالقرتاع أو لالمتناع عن الاقرتاع .
املادة 40
يعاقب ابلشغال الشاقة املؤقتة مدة ل تقل عن مخس س نوات ول تزيد عىل عرش س نوات وبغرامة
ل تقل عن ألف دينار ول تزيد عىل مخسة أآلف دينار لك من اس توىل أو حاول الاستيالء عىل
صندوق الاقرتاع قبل فرز الصوات املوجودة بداخهل أو بعد فرزها .
املادة 41
لك خمالفة لحاكم هذا القانون والنظمة الصادرة مبقتضاه مل ينص عىل عقوبة خاصة لها يعاقب
مرتكهبا ابحلبس مدة ل تقل عن ثالثة أشهر ول تزيد عىل س نة أو بغرامة ل تقل عن مائيت دينار
ول تزيد عىل مخسامئة دينار أو بلكتا هاتني العقوبتني .
املادة 42
أ .ل حتول أحاكم هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص علهيا يف أي قانون أخر انفذ
املفعول .
ب .يعاقب لك من الرشيك أو املتدخل أو احملرض عىل ارتاكب أي من اجلرامئ املنصوص علهيا يف
هذا القانون ابلعقوبة ذاهتا املقررة للفاعل .
املادة 43
تسقط ابلتقادم مجيع جرامئ الانتخاب املنصوص علهيا يف هذا القانون بعد مرور مخس س نوات من
اترخي اإعالن النتاجئ الهنائية لالنتخاابت .

املادة 44
لغاايت تطبيق أحاكم هذا القانون والنظمة والتعلاميت الصادرة مبقتىض أي مهنام يعترب رئيس جملس
املفوضني وأعضاؤه ورؤساء جلان الانتخاب وأعضاؤها ورؤساء جلان الاقرتاع والفرز مبوجب أحاكم
هذا القانون من أفراد الضابطة العدلية وفق ًا للحاكم املقررة يف قانون أصول احملاكامت اجلزائية النافذ
وهلم هبذه الصفة ضبط أي من اجلرامئ املرتكبة خالف ًا لحاكم هذا القانون .
املادة 45
أ .يمت انتخاب جمالس احملافظات لول مرة يف املوعد اذلي حتدده الهيئة .
ب .ترسي الحاكم املتعلقة مبهام احملافظ وصالحياته وتشكيل اجمللس التنفيذي واختصاصاته الواردة
يف هذا القانون من اترخي بدء ولية جمالس احملافظات وفق أحاكم هذا القانون .
املادة 46
يصدر جملس الوزراء النظمة الالزمة لتنفيذ أحاكم هذا القانون .
املادة 47
رئيس الوزراء والوزراء ملكفون بتنفيذ أحاكم هذا القانون .
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