قانون الانتخاب جمللس النواب
املادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الانتخاب جمللس النواب لس نة  )2016ويعمل 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:
الهيئة  :الهيئة املس تقةل لالنتخاب.
اجمللس  :جملس مفويض الهيئة.
الرئيس  :رئيس اجمللس
ادلائرة  :دائرة الحوال املدنية واجلوازات .
الناخب  :لك أردين هل احلق يف انتخاب أعضاء جملس النواب وفق أحاكم هذا القانون.
املرحش  :الناخب اذلي مت قبول طلب ترحشه لالنتخاابت النيابية وفق أحاكم ادلس تور وهذا
القانون.
املقرتع  :الناخب اذلي مارس حقه الانتخايب وفق أحاكم هذا القانون.
النائب  :املرحش الفائز بعضوية جملس النواب وفق أحاكم ادلس تور وهذا القانون.
ادلائرة الانتخابية  :جزء من اململكة خصص هل عدد من املقاعد النيابية وفق احاكم هذا القانون
والنظام الصادر مبقتضاه.
جلنة الانتخاب  :اللجنة املشلكة يف لك دائرة انتخابية بقرار من اجمللس وفق أحاكم هذا القانون.
رئيس الانتخاب  :رئيس جلنة الانتخاب .

مركز الاقرتاع والفرز  :املاكن اذلي حتدده الهيئة يف ادلائرة الانتخابية لجراء لملي ي الاقرتاع
والفرز.
بطاقة الانتخاب
 :البطاقة ال ي تعمتدها الهيئة للناخب ملامرسة حق الانتخاب سواع أاكنت البطاقة الشخصية
الصادرة عن ادلائرة أم أي بطاقة ذات مواصفات خاصة .
املقمي  :الردين اذلي يقع ماكن اقامته املعتادة ىف دائرة انتخابية معينة ،ول يعترب منقطعا عن الاقامة
فيه جملرد تغيبه عنه اذا رغب يف العودة اليه يف أي وقت يشاء وان اكن هل ماكن اقامة خارج
اململكة.
مفوض القامئة  :الشخص اذلي يفوضه خطي ًا مجيع املرحشني يف القامئة لغاايت احاكم هذا القانون.
التعلاميت التنفيذية  :التعلاميت ال ي يصدرها اجمللس وفق احاكم هذا القانون واحاكم قانون الهيئة
املس تقةل لالنتخاب .
املادة 3
أ .للك أردين بلغ مثاين عرشة س نة مشس ية من لمره قبل تسعني يوم ًا من التارخي احملدد لجراء
الاقرتاع احلق يف انتخاب أعضاء جملس النواب وفق أحاكم هذا القانون.
ب .يوقف اس تعامل حق الانتخاب ملنبس ا  القوات املسل/ةا اجليا العريب واخملاارات العامة
والمن العام وقوات ادلرك وادلفاع املدين يف أثناء وجودمه يف اخلدمة الفعلية ابس تثناء املس تخدم
املدين.
ج .حيرم من ممارسة حق الانتخاب :
 .1احملكوم عليه ابلفالس ومل يس تعد اعتباره قانوني ًا.
 .2اجملنون او املعتوه او احملجور عليه .
د .ل تدرج ادلائرة يف جداول الناخبني امس من يوقف اس تعامل حقه يف الانتخاب او حيرم منه وفق
احاكم الفقرتني (ب) و (ج) من هذه املادة.

املادة 4
أ  .بعد ان يصدر املكل امره ابجراء الانتخاابت جمللس النواب مبقتىض احاكم ادلس تور:
 .1يتخذ اجمللس خالل عرشة اايم من صدور الامر املليك قرار ًا بت/ديد اترخي الاقرتاع وينرش
القرار يف اجلريدة الرمسية.
 .2للمجلس أن يعني يوم ًا خاص ًا لالقرتاع لبعض ادلوائر الانتخابية يف غري املوعد اذلي حدد وفق
أحاكم الفقرة (أ) من هذه املادة اذا اقتضت سالمة الانتخاب أو املصل/ة العامة ذكل .
ب .بعد ان حيدد اجمللس اترخي الاقرتاع تطلب الهيئة مبارشة من ادلائرة اعداد جداول أولية بأسامء
من حيق هلم الانتخاب بناء عىل ماكن اقامة الناخب يف قيود ادلائرة وذكل حسب ادلوائر
الانتخابية احملددة مبقتىض احاكم هذا القانون والنظام الصادر مبقتضاه .
ج .عىل احملامك تزويد ادلائرة جبميع الحاكم القطعية الصادرة عهنا واملتعلقة ابحلجر والافالس عىل أن
تكون متضمنة الاسامء الاكمةل والرقام الوطنية لالشخاص الصادرة حبقهم تكل الاحاكم عند نفاذ
أحاكم هذا القانون ويف بداية شهري اكنون الثاين ومتوز من لك س نة أو أي اترخي أخر حيدده
اجمللس.
د .عىل ادلائرة شطب اسامء الشخاص املتوفني من جداول الناخبني.
هـ .تقوم ادلائرة ابشعار الهيئة ابلنهتاء من اعداد اجلداول الولية خالل س بعة اايم من اترخي طلب
الهيئة املشار اليه يف الفقرة (ب) من هذه املادة .
و .بعد تسمل الهيئة للجداول الولية للناخبني من ادلائرة وفق ًا لحاكم الفقرة (هـ) من هذه املادة،
تقوم الهيئة من اليوم التايل لبسلمها بعرضها عىل املوقع الالكرتوين اخلاص هبا وبأي وس يةل اخرى
تراها مناس بة كام تقوم بزتويد لك رئيس انتخاب ابجلداول الولية للناخبني يف دائرته ،وعىل رئيس
الانتخاب عرضها ملدة س بعة اايم يف املاكن اذلي يمت حتديده مبقتىض التعلاميت التنفيذية ،ويعلن عن
ماكن عرضها يف حصيفتني حمليتني يوميتني .
ز .خالل أربعة عرش يوم ًا من اليوم التايل لتارخي عرض اجلداول الولية للناخبني وفق ًا لحاكم الفقرة
(و) من هذه املادة :

 .1حيق لي من أبناء ادلائرة الانتخابية املقميني خارهجا الطلب خطي ًا من ادلائرة تسجيل امسه يف
اجلدول الويل اخلاص بأبناء تكل ادلائرة .
 .2اذا اكن يف احملافظة أكرث من دائرة انتخابية ومت ختصيص مقعد للرشكس والشيشان او مقعد
للمس يحيني يف دائرة انتخابية او أكرث من دوائر تكل احملافظة ،فيحق لي انخب رشکيس او
شيشاين او مس يحي اذا اكن مقامي يف دائرة انتخابية ل يوجد فهيا ذكل املقعد  ،الطلب خطيا من
ادلائرة تسجيل امسه يف اجلدول الويل اخلاص بأي دائرة انتخابية خمصص لها ذكل املقعد مضن
احملافظة نفسها.
 .3اذا مل يكن يف احملافظة ال ي يقمي فهيا الرشكيس او الشيشاين او املس يحي دائرة انتخابية خمصص
لها مقعد للرشكس والشيشان او مقعد للمس يحيني  ،فهل الطلب خطيا من ادلائرة تسجيل امسه يف
اجلدول الويل اخلاص ابي دائرة انتخابية يف حمافظة اخرى خمصص لها ذكل املقعد.
 .4للك انخب وجد خطأ يف البياانت اخلاصة به يف اجلداول الاولية أو طرأ تغيري عىل ماكن اقامته
تقدمي طلب خطي اىل ادلائرة لتصحيح اخلطأ أو ملراعاة التغيري.
ح .1.عىل ادلائرة أن تفصل يف الطلب املقدم الهيا وفق احاكم الفقرة (ز) من هذه املادة خالل
أربعة عرش يوم ًا من اترخي تقدميه ويف حال قبوهل تقوم بتعديل اجلداول الولية للناخبني .
 .2تكون قرارات ادلائرة ارفض الطلب املشار اليه يف البند ( )1من هذه الفقرة قابةل للطعن دلى
حممكة البداية ال ي تقع ادلائرة الانتخابية مضن اختصاصها خالل مدة ل تتجاوز س بعة اايم من اليوم
التايل لتارخي صدور القرار ،وعىل احملمكة ان تفصل فيه خالل س بعة اايم من اترخي وروده اىل قمل
احملمكة .
 .3يكون القرار الصادر عن احملمكة وفق احاكم البند ( )2من هذه الفقرة قطعي ًا وعىل احملمكة تزويد
ادلائرة بنسخ من القرارات الصادرة عهنا خالل ثالثة اايم من اترخي صدورها وتتخذ ادلائرة ما يلزم
من ِاجراءات لتصويب اجلداول الولية عىل ضوء تكل القرارات خالل س بعة اايم من اترخي تسلمها
ووفق ًا للتعلاميت التنفيذية.

طـ .1.للك انخب ورد امسه يف اجلداول الولية للناخبني ان يعرتض دلى الهيئة عىل تسجيل غريه
يف اجلداول الولية للناخبني يف دائرته الانتخابية وذكل خالل مدة ل تتجاوز س بعة اايم من اليوم
التايل لتارخي عرض رؤساء الانتخاب للجداول عىل أن يرفق ابعرتاضه البينات الالزمة .
 .2عىل الهيئة أن تفصل يف الاعرتاضات املقدمة الهيا وفق أحاكم البند ( )1من هذه الفقرة خالل
س بعة اايم من اترخي ورودها  ،وان تقوم ابعداد جدول خاص بنبيجة تكل الاعرتاضات سواء بقبولها
أو رفضها عىل ان يمت عرض هذه اجلداول ملدة س بعة اايم من خالل رؤساء الانتخاب.
 .3تكون قرارات الهيئة الصادرة وفق أحاكم البند ( )2من هذه الفقرة قابةل للطعن دلى حممكة
البداية ال ي تقع ادلائرة الانتخابية مضن اختصاصها وذكل خالل مدة ل تتجاوز س بعة اايم من اليوم
التايل لتارخي عرضها.
 .4تفصل حمامك البداية يف الطعون املقدمة الهيا وفق أحاكم هذه الفقرة خالل س بعة اايم من اترخي
ورودها قمل احملمكة ويكون قرارها قطعي ًا ،وعىل احملمكة تزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عهنا
خالل ثالثة أايم من اترخي صدورها وتقوم الهيئة فورا ابرسال نسخ من تكل القرارات اىل ادلائرة
لختاذ ما يلزم من اجراءات لتصويب اجلداول الولية للناخبني خالل س بعة اايم من اترخي تسلمها.
ي .حتدد التعلاميت التنفيذية أي احاكم واجراءات وواثئق ثبوتية لزمة لتنفيذ احاكم الفقرات (ز) و
(ح) و (ط) من هذه املادة .
ك .اذا قررت الهيئة اعامتد بطاقة انتخاب غري البطاقة الشخصية فيمت حتديد اجراءات اصدارها
وتسلميها للناخبني والاقرتاع مبوجهبا مبقتىض التعلاميت التنفيذية .
املادة 5
بعد انهتاء الاجراءات واملواعيد املنصوص علهيا يف املادة ( )4من هذا القانون وتصويب الوضاع
عىل ضوء ما صدر من قرارات ،تقوم ادلائرة ابرسال جداول الناخبني اىل الهيئة لعامتدها خالل
ثالثة اايم من اليوم التايل لتارخي ورودها الهيا ،وللمجلس متديد هذه املدة بقرار مسبب ملدة مماثةل .
املادة 6

أ .عند اعامتد اجمللس جداول الناخبني املرسةل اليه من ادلائرة وفق أحاكم املادة ( )5من هذا
القانون ،تعترب هذه اجلداول جداول هنائية للناخبني ول جيوز اجراء أي تعديل علهيا بأي حال من
الحوال وجترى الانتخاابت النيابية مبقتضاها.
ب .تنرش الهيئة اجلداول الهنائية للناخبني عىل املوقع الالكرتوين اخلاص هبا وبأي طريقة أخرى
حتددها التعلاميت التنفيذية وتزود لك رئيس انتخاب ابجلداول الهنائية للناخبني يف دائرته.
املادة 7
أ .لغاايت أي انتخاابت نيابية عامة جترى بعد نفاذ أحاكم هذا القانون ،يراعى ما ييل:
 .1تعترب اجلداول الهنائية لالنتخاابت النيابية السابقة ال ي جرت قبل نفاذ أحاكم هذا القانون جداول
أولية لغاايت أي انتخاابت نيابية تلهيا  ،وللمجلس اصدار ما يراه لزم ًا من التعلاميت التنفيذية
لتطبيق أحاكم الفقرات (ج) و(د) و(ز) و(ح) و(ط) من املادة ( )4من هذا القانون عىل تكل
اجلداول.
 .2عىل الهيئة حتديث جداول الناخبني س نو ًاي بأي اجراءات تراها مناس بة ابلتنس يق مع ادلائرة مبا
يتفق وأحاكم هذا القانون والتعلاميت التنفيذية الصادرة مبقتضاه .
ب .تعمتد اجلداول الهنائية للناخبني يف الانتخاابت العامة لغاايت أي انتخاابت فرعية تمت وفق ًا
لحاكم هذا القانون .
املادة 8
أ .تقسم اململكة اىل دوائر انتخابية خيصص لها مائة ومخسة عرش مقعد ًا وفقا لنظام خاص يصدر
لهذه الغاية عىل أن يتضمن ما ييل.
تقس مي ادلوائر الانتخابية:
احملافظة عدد ادلوائر الانتخابية
 .1العامصة مخس دوائر
 .2حمافظة اربد اربع دوائر

 .3حمافظة البلقاء دائرة واحدة
 .4حمافظة الكرك دائرة واحدة
 .5حمافظة معان دائرة واحدة
 .6حمافظة الزرقاء دائراتن
 .7حمافظة املفرق دائرة واحدة
 .8حمافظة الطفيةل دائرة واحدة
 .9حمافظة ماداب دائرة واحدة
 .10حمافظة جرش دائرة واحدة
 .11حمافظة جعلون دائرة واحدة
 .12حمافظة العقبة دائرة واحدة
 .13بدو الشامل دائرة واحدة
 .14بدو الوسط دائرة واحدة
 .15بدو اجلنوب دائرة واحدة
ب .اضافة اىل املقاعد النيابية املنصوص علهيا يف الفقرة (أ) من هذه املادة خيصص للنساء مخسة
عرش مقعدا بواقع مقعد واحد للك حمافظة.
ج .لغاايت هذا القانون تعامل لك دائرة من دوائر البادية الثالث (الشاملية والوسطى واجلنوبية )
معامةل احملافظة .
املادة 9
أ .يمت الرتحش مللء املقاعد النيابية اخملصصة لدلائرة الانتخابية بطريق القامئة النسبية املفتوحة .

ب .مع مراعاة احاكم البند ( )2من الفقرة (د) من هذه املادة  ،جيب ان تضم القامئة عدد ًا من
املرحشني ل يقل عن ثالثة ول يتجاوز عدد املقاعد النيابية اخملصصة لدلائرة الانتخابية.
ج .يقوم الناخب ابلدلء بصوته لقامئة واحدة فقط من القوامئ املرحشة أول مث يصوت للك واحد من
املرحشني مضن هذه القامئة أو لعدد مهنم.
د .1.عىل املرحشني عن املقاعد اخملصصة للرشكس والشيشان واملس يحيني ان يرتحشوا مضن قوامئ يف
ادلوائر الانتخابية ال ي خصص هلم فهيا مقاعد .
 .2عىل املرحشات عن املقعد اخملصص للنساء الرتحش مضن قوامئ و ل تعترب املرحشة وفق ًا لحاكم هذا
البند من مضن احلد العىل للمرحشني يف القامئة .
املادة 10
يشرتط فمين يرتحش لعضوية جملس النواب ما ييل :
أ .ان يكون أردنيا منذ عرش س نوات عىل الاقل.
ب .ان يكون قد امت ثالثني س نة مشس ية من لمره يف يوم الاقرتاع .
ج .ان ل يكون حمكوما عليه ابلفالس ومل يس تعد اعتباره قانونيا.
د .ان ل يكون حمجورا عليه ومل يرفع احلجر عنه.
هـ .ان ل يكون حمكوما عليه ابلسجن مدة تزيد عىل س نة واحدة جبرمية غري س ياس ية ومل يعف عنه.
و .ان ل يكون جمنوان او معتوها.
ز .ان ل يكون من اقارب املكل يف ادلرجة ال ي تعني بقانون خاص.
ح .ان ل يكون متعاقدا مع احلكومة او املؤسسات الرمسية العامة او الرشاكت ال ي متلكها او
تس يطر علهيا احلكومة او اي مؤسسة رمسية عامة سواء اكن هذا التعاقد بطريقة مبارشة او غري
مبارشة ابس تثناء ما اكن من عقود اسبئجار الارايض والامالك ومن اكن مساهام يف رشكة
اعضاؤها اکرث من عرشة اشخاص.

املادة 11
أ .عىل من ينوي الرتحش لعضوية جملس النواب من املذكورين اتلي ًا ان يس تقيل قبل س تني يوم ًا عىل
الاقل من املوعد احملدد لالقرتاع:
 .1الوزراء وموظفو الوزارات وادلوائر احلكومية واملؤسسات والهيئات الرمسية والعامة.
 .2موظفو الهيئات العربية والقلميية وادلولية.
 .3أمني عامن وأعضاء جملس امانة عامن وموظفو الامانة.
 .4رؤساء جمالس احملافظات والبدلية واحمللية وأعضاؤها وموظفوها.
ب .عىل الرمغ مما ورد يف الفقرة (أ) من هذه املادة ،تكون مدة تقدمي الاس تقاةل لي من املذكورين
فهيا من غري الوزراء مخسة عرش يوم ًا قبل املوعد احملدد لتقدمي طلبات الرتحش لي انتخاابت فرعية
جترى وفق ًا لحاكم هذا القانون.

املادة 12
أ .عىل لك من يرغب يف الرتحش لعضوية جملس النواب ان يكون مسجال يف أحد اجلداول الهنائية
للناخبني وأن يدفع مبلغ مخسامئة دينار غري قابل لالسرتداد يقيد ايرادا للخزينة.
ب .تلزتم القامئة بدفع مبلغ ألفي دينار تأمين ًا لاللزتام ابلحاكم املتعلقة ابدلعاية الانتخابية املنصوص
علهيا يف هذا القانون ويكون املبلغ املدفوع قاب ًال لالسرتداد يف حال رفض طلب الرتحش او عدم
خمالفة القامئة لتكل الاحاكم.
املادة 13
ل جيوز لي خشص ان يرحش نفسه لعضوية جملس النواب الا يف دائرة انتخابية واحدة ويف قامئة
واحدة .

املادة 14
يبدأ الرتحش لعضوية جملس النواب يف التارخي اذلي حيدده اجمللس عىل ان يكون قبل التارخي احملدد
لجراء الاقرتاع خبمسة وعرشين يوما عىل القل  ،ويس متر ملدة ثالثة اايم خالل اوقات ادلوام
الرمسي ول يقبل اي طلب ترحش يقدم بعد انهتاء هذه املدة.
املادة 15
أ .يقدم طلب الرتش يح يف اي دائرة انتخابية اىل رئيس الانتخاب حبضور مجيع املرحشني يف القامئة
دفعة واحدة عىل المنوذج اذلي يعمتده اجمللس مع ذكر امس القامئة ال ي س يرتحشون مضهنا واسامء
اعضاهئا ورمزها ومفوض القامئة ،مرفقني الواثئق الثبوتية وسائر البياانت املطلوبة مبقتىض أحاكم هذا
القانون والتعلاميت التنفيذية الصادرة مبقتضاه ،ويعطى املرحشون اشعارا بذكل .
ب .حيق اس تخدام امس القامئة ذاهتا ورمزها يف أي دائرة انتخابية أخرى بناء عىل اتفاق مس بق بني
القوامئ يودع دلى الهيئة.
ج .تمت الاشارة خالل العملية الانتخابية اىل القامئة الواردة بطلب الرتحش املقدم وفق احاكم هذه
املادة ابس تعامل امس القامئة ورمزها .
د .عىل رئيس الانتخاب احاةل طلبات الرتش يح والواثئق والبياانت املرفقة هبا اىل اجمللس يوما بيوم
ابلوس يةل ال ي حتددها التعلاميت التنفيذية.
هـ .1.يصدر اجمللس قراره بقبول الطلب أو رفضه اكمال او قبول او رفض امس او اکرث من طالا 
الرتحش املذکورين يف القامئة الواردة يف طلب الرتحش أو امس القامئة أو رمزها وذكل خالل س بعة أايم
من اليوم التايل لتارخي تسلمه الطلب ،واذا قرر اجمللس رفض طلب الرتحش لي سبب فعليه بيان
اس باب الرفض وعىل الرئيس او من يفوضه تبليغ طالب الرتحش قرار الرفض ابلطريقة ال ي حتددها
التعلاميت التنفيذية .
 .2ملفوض القامئة ولي من طالا  الرتحش الواردين يف القامئة الطعن يف قرار الرفض دلى حممكة
الاس تئناف ال ي تقع ادلائرة الانتخابية مضن اختصاصها خالل ثالثة أايم من اليوم التايل لتارخي
التبليغ مرفق ًا الطعن ببينات واحضة وحمددة ،وعىل احملمكة الفصل يف هذا الطعن خالل ثالثة أايم من

اليوم التايل لتارخي تقدمي الطعن دلهيا ،ويکون قرارها بشان هذا الطعن قطعيا ،ويمت تبليغه اىل
الرئيس فور صدوره .
املادة 16
أ .تسجل الهيئة طلبات الرتحش ال ي مت قبولها من اجمللس او ال ي صدر قرار من حممكة الاس تئناف
بقبولها يف جسل خاص للك دائرة انتخابية عىل حدة وفقا لتارخي تقدمي لك مهنا ووقته وعىل الهيئة
تنظمي قامئة بأسامء القوامئ وأسامء املرحشني لدلائرة الانتخابية عىل أساس ذكل السجل .

ب .يتخذ الرئيس الجراءات الالزمة لعرض أسامء القوامئ وأسامء املرحشني لدلوائر الانتخابية اذلين
مت قبول طلباهتم عىل املوقع الالكرتوين للهيئة ويف مركز احملافظة ويف حصيفتني حمليتني يوميتني و
أي وس يةل أخرى يراها مناس بة.
ج .1.للك انخب حق الطعن يف قرار اجمللس بقبول طلب ترحش اي قامئة او بقبول أي من أسامء
املرحشني يف القامئة الواردة يف طلب الرتحش يف دائرته الانتخابية دلى حممكة الاس تئناف اخملتصة.
 .2يقدم الطعن املنصوص عليه يف البند ( )1من هذه الفقرة خالل ثالثة اايم من اليوم التايل لتارخي
عرض قوامئ واسامء املرحشني املنصوص علهيا يف الفقرة (ب) من هذه املادة عىل ان يكون مرفق ًا
ببينات واحضة وحمددة ،وعىل احملمكة الفصل يف هذا الطعن خالل ثالثة اايم من اليوم التايل لتارخي
تقدميه الهيا ويكون قرارها بشأنه قطعيا ويمت تبليغه اىل الرئيس فور صدوره.
د .عىل اجمللس اختاذ الجراءات الالزمة لعرض التعديالت ال ي أدخلت عىل قوامئ وأسامء املرحشني
مبوجب قرارات حمامك الاس تئناف الصادرة مبقتىض أحاكم البند ( )2من الفقرة (ج) من هذه املادة
فور تبلغها وذكل ابلطريقة ذاهتا ال ي يمت مبوجهبا عرض قوامئ وأسامء املرحشني مبقتىض احاكم الفقرة
(ب) من هذه املادة  ،وتعترب هذه القوامئ والسامء هنائية للمرحشني لالنتخاابت النيابية.
املادة 17
أ .جيوز لي مرحش يف دائرة انتخابية أن يسحب ترحشه بتقدمي طلب خطي اىل رئيس الانتخاب يف
تكل ادلائرة.

ب .يشرتط تقدمي طلب الانس/اب وفق أحاكم الفقرة (أ) من هذه املادة قبل عرشة أايم من اليوم
احملدد لالقرتاع.
ج .عىل الهيئة العالن عن حسب امس أي مرحش يف ادلائرة الانتخابية عىل موقعها الالكرتوين ويف
حصيفتني حمليتني يوميتني وأي وس يةل أخرى يراها اجمللس مناس بة.
د .اذا قال عدد املرحشني يف القامئة عن احلد الدىن املنصوص عليه يف الفقرة (ب) من املادة ()9
من هذا القانون نبيجة الانس/اب او الوفاة أو فقدان أي رشط من رشوط الرتحش املنصوص علهيا
يف أحاكم املادة ( )10من هذا القانون فتعترب القامئة مس توفية للرشوط املنصوص علهيا يف هذا
القانون .
املادة 18
اذا تبني ان عدد املرحشني يف ادلائرة الانتخابية مساو لعدد املقاعد النيابية اخملصصة لتكل ادلائرة او
للمقاعد اخملصصة للنساء او للرشكس والشيشان او للمس يحيني يقرر اجمللس فوز أولئك املرحشني
ابلزتكية عند اعالن النتاجئ الهنائية لالنتخاابت.
املادة 19
تعفى الاس تدعاءات والاعرتاضات والطعون ال ي تقدم مبوجب احاكم هذا القانون والنظام
والتعلاميت التنفيذية الصادرة مبقتضاه مبا يف ذكل ادلفع بعدم دس تورية القوانني والنظمة وكذكل
القرارات الصادرة عن اللجان والهيئات واحملامك من أي رسوم وطوابع مبا فهيا رسوم الواكلت
للم/امني.
املادة 20
أ .تكون ادلعاية الانتخابية حرة وفقا لحاكم القانون ويسمح القيام هبا من اترخي بدء الرتحش وفق
احاكم املادة ( )14من هذا القانون وتنهتيي قبل أربع وعرشين ساعة من اليوم احملدد لالقرتاع .
ب .حتدد الحاكم والسس والضوابط املتعلقة ابدلعاية الانتخابية مبا يف ذكل ضوابط النفاق املايل
مبوجب التعلاميت التنفيذية.

املادة 21
أ .عىل وسائل العالم الرمسية معامةل مجيع املرحشني خالل مدة ادلعاية الانتخابية حبياد ومساواة.

ب .عىل املرحش عند ممارس ته ادلعاية الانتخابية الالزتام مبا ييل :
 .1احاكم ادلس تور واحرتام س يادة القانون.
 .2احرتام حرية الرأي والفكر دلى الخرين.
 .3احملافظة عىل الوحدة الوطنية وأمن الوطن واس تقراره وعدم المتيزي بني املواطنني.
 .4عدم اجراء ادلعاية الانتخابية يف الوزارات وادلوائر احلكومية واملؤسسات الرمسية والعامة
واملؤسسات التعلميية ودور العبادة.
 .5عدم التعرض بأي دعاية انتخابية لغريه من املرحشني سواء بصورة خشصية او بوساطة أعوانه
ومؤيديه يف محلته الانتخابية.
املادة 22
أ .1.للمرحشني نرش العالانت والبياانت املتضمنة أهدافهم وخططهم وارامج لملهم رشية ان حتمل
اسامءمه الرصحية ،وتعفى هذه العالانت والبياانت من الرتخيص والرسوم.
 .2ل جيوز اس تعامل شعار ادلوةل الرمسي يف الاجامتعات والعالانت الانتخابية ويف سائر أنواع
الكتاابت والرسوم والصور ال ي تس تخدم يف ادلعاية الانتخابية ،كام مينع اس تعامل مكربات الصوت
عىل وسائط النقل.
 .3حتدد الماكن اخملصصة لدلعاية الانتخابية من جملس أمانة عامن الكربى واجملالس البدلية واحمللية
ومن يف حمكها وحيظر الصاق أي اعالن أو بيان انتخايب أو وضعه عىل ألمدة الهاتف والكهرابء
والشواخص املرورية والمالك العامة مبا يف ذكل الصور والرسوم والكتاابت  ،كام حيظر الصاق أي
اعالن أو بيان انتخايب عىل اجلدران أو وضع أي اعالن أو بيان انتخايب او تركيبه بطريقة ترض
ابلسالمة العامة ،ولوزارة الاشغال العامة والاساكن وجملس أمانة عامن الكربى واجملالس البدلية

واحمللية ومن يف حمكها احلق يف ازاةل أي خمالفة لحاكم هذا البند يف اي وقت عىل نفقة من تتعلق
هبم تكل امللصقات أو الصور او الرسوم او الكتاابت من املرحشني دون احلاجة اىل انذارمه.
 .4ل جيوز أن تتضمن اخلطاابت والبياانت والعالانت ووسائل ادلعاية الانتخابية الساءة لي
مرحش أو لي خشص أخر بصورة مبارشة أو غري مبارشة أو ااثرة النعرات ادلينية أو الطائفية أو
القبلية أو القلميية أو اجلهوية أو العنرصية بني املواطنني.
 .5حيظر اقامة املهرجاانت والتجمعات عىل مسافة تقل عن مائ ي مرت من مراكز الاقرتاع والفرز.
ب .للهيئة أو لرؤساء الانتخاب الطلب من وزارة الشغال العامة والساكن أو جملس أمانة عامن
الكربى أو اجملالس البدلية أو احمللية ومن يف حمكها ازاةل أي اعالن أو بيان انتخايب من أي ماكن اذا
وجد أنه خمالف لحاكم القانون .
املادة 23
حيظر عىل موظفي احلكومة واملؤسسات الرمسية والعامة وأمني عامن وأعضاء جملس المانة وموظفهيا
ورؤساء جمالس احملافظات والبدلية واحمللية وأعضاهئا وموظفهيا القيام ابدلعاية الانتخابية لصاحل أي
من املرحشني يف أماكن لملهم  ،كام حيظر اس تخدام أي من الوسائل واملوجودات اململوكة لهذه
املؤسسات يف ادلعاية الانتخابية لي مرحش .
املادة 24
حيظر عىل أي مرحش أن يقدم خالل قيامه ابدلعاية الانتخابية هدااي أو تربعات أو مساعدات نقدية
أو عينية أو غري ذكل من املنافع أو يعد بتقدميها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء اكن ذكل بصورة
مبارشة أو ابلوساطة كام حيظر عىل أي خشص أن يطلب لنفسه او لغريه أي هدااي أو تربعات أو
مساعدات أو الوعد هبا من أي مرحش.
املادة 25
أ .تشلك بقرار من اجمللس للك دائرة انتخابية جلنة انتخاب يعني رئيسها وأعضاؤها يف قرار تشكيلها
للقيام ابملهام املنصوص علهيا يف هذا القانون والنظمة والتعلاميت التنفيذية الصادرة مبقتضاه.

ب .يقسم رئيس الانتخاب وأعضاء جلنة الانتخاب قبل مبارشهتم العمل أمام الرئيس أو أي من
أعضاء اجمللس الميني التالية  " :اقسم ابهلل العظمي أن أقوم ابملهام املوكوةل ايل بأمانة ونزاهة وحياد".
املادة 26
أ .عىل الهيئة أن تصدر قبل موعد الاقرتاع بس بعة أايم عىل القل قرارا حتدد فيه مراكز الاقرتاع
والفرز يف لك دائرة انتخابية مع بيان عدد صناديق الاقرتاع والفرز يف لك مركز عىل أن ينرش القرار
عىل املوقع اللكرتوين للهيئة ويف حصيفتني حمليتني يوميتني ويف اي ماكن تراه الهيئة مناس با.
ب .عىل رئيس جلنة الاقرتاع والفرز ان يعلن نبيجة فرز صندوق الاقرتاع فور الانهتاء من لملية
الفرز .
املادة 27
يکون الانتخاب عاما رساي ومبارشا.
املادة 28
أ .يديل الناخب بصوته يف مركز الاقرتاع والفرز اخملصص هل مضن دائرته الانتخابية.
ب .تتخذ الهيئة التدابري والجراءات الالزمة لضامن ممارسة العاملني يف العملية الانتخابية حقهم يف
الاقرتاع وفق تعلاميت تنفيذية تصدرها لهذه الغاية.
املادة 29
أ .حيدد اجمللس اجراءات تعيني رؤساء جلان الاقرتاع والفرز وأعضاهئا لدلائرة الانتخابية عىل ان
يكونوا من موظفي احلكومة واملؤسسات الرمسية والعامة وأن ل تكون لي مهنم قرابة أو مصاهرة
حىت ادلرجة الثانية مع أحد املرحشني يف تكل ادلائرة.
ب .يقسم رؤساء جلان الاقرتاع والفرز وأعضاؤها أمام جلنة الانتخاب وقبل مبارشهتم لملهم الميني
املنصوص علهيا يف الفقرة (ب) من املادة ( )25من هذا القانون.
ج .اذا حالت ظروف دون قيام رئيس جلنة الاقرتاع والفرز أو أي من أعضاهئا مبهامه أو اذا مت
اسببعاد أي مهنم لي سبب فت/دد التعلاميت التنفيذية اجراءات تعيني من حيل حمهل.

املادة 30
يبدأ الاقرتاع يف الساعة السابعة من صباح اليوم احملدد ذلكل وينهتيي يف الساعة السابعة من مساء
اليوم ذاته ،وجيوز بقرار من اجمللس أو من يفوضه متديد مدة الاقرتاع يف أي دائرة انتخابية ملدة ل
تزيد عىل ساعتني اذا تبني وجود رضورة ذلكل.
املادة 31
للك مرحش أو مفوض قامئة أو من ينتدبه خطيا أي مهنام حضور لملية الاقرتاع والفرز يف ادلائرة
الانتخابية ومراقبهتا ول جيوز أن يكون لي مرحش أو مفوض قامئة أكرث من مندوب واحد عند لك
صندوق.
املادة 32
عىل رئيس جلنة الاقرتاع والفرز أن مينع يف مركز الاقرتاع والفرز القيام بأي لمل من شأنه التأثري يف
حسن سري العملية الانتخابية وهل احلق يف أن يطلب من أي خشص يقوم بذكل مغادرة مركز
الاقرتاع والفرز وأن يطلب من أفراد المن اخراجه اذا رفض ذكل.
املادة 33
يكون الاقرتاع عىل المنوذج اذلي يعمتده اجمللس لورقة الاقرتاع عىل أن ختمت لك ورقة اقرتاع خبامت
ادلائرة الانتخابية املعنية وتوقع من رئيس جلنة الاقرتاع والفرز.
املادة 34
يكون صندوق الاقرتاع وفقا للمواصفات املعمتدة من اجمللس.
املادة 35
عىل رئيس جلنة الاقرتاع والفرز وقبل بدء الاقرتاع ،اطالع احلضور عىل خلو صندوق الاقرتاع،
ويقوم بقفهل وينظم حمرضا بذكل موقعا منه ومن مجيع أعضاء اللجنة ومن يرغب من املرحشني او
مندواهيم احلارضين.
املادة 36

خيصص لصندوق الاقرتاع يف ادلائرة الانتخابية معزل أو أكرث يكون مزودا بأقالم وبقوامئ املرحشني
وأسامهئم يف ادلائرة الانتخابية وفق املادة ( )16من هذا القانون.
املادة 37
ميارس الناخب حقه يف الانتخاب وفق ًا ملا ييل :
أ .عند حضور الناخب أمام جلنة الاقرتاع والفرز تتحقق اللجنة من خشصية الناخب كام تتحقق من
وجود امس الناخب يف اجلدول الهنايئ للناخبني يف ادلائرة الانتخابية بوساطة أهجزة احلاسوب
واجلداول الورقية ،ويمت التأشري عىل تكل اجلداول الکرتونيا وخطيا ابن الناخب قد مارس حقه
الانتخايب.
ب .يسمل رئيس جلنة الاقرتاع والفرز أو أحد عضوهيا املقرتع ورقة الاقرتاع.
ج .يقوم املقرتع :
 .1ابلتأشري يف املاكن اخملصص لمس أو رمق او رمز قامئة واحدة من القوامئ املرحشة يف ادلائرة
الانتخابية .
 .2ابلتأشري يف املاكن اخملصص لمس او اكرث من اسامء املرحشني من القامئة ال ي أرش علهيا فقط.
د .يقوم املقرتع بوضع ورقة الاقرتاع يف الصندوق اخملصص لها عىل مرأى من اللجنة واحلارضين .
هـ .عىل املقرتع ان يضع اصبعه مبادة احلرب اخملصصة ذلكل.
و .عىل الرمغ مما ورد يف الفقرات (ب) و(ج) و (د) و(هـ) من هذه املادة ،للمجلس أن يقرر اجراء
لملية الاقرتاع أو الفرز أو لكهيام بوسائل الكرتونية حتدد أحاكهما ورشوطها مبوجب تعلاميت تنفيذية
تصدر لهذه الغاية.
املادة 38
حتدد التعلاميت التنفيذية طريقة اقرتاع الناخب اذلي يدعي المية أو عدم القدرة عىل الكتابة مبا
يتوافق مع رسية الانتخاب املنصوص علهيا يف املادة ( )67من ادلس تور.

املادة 39
حتدد التعلاميت التنفيذية الجراءات ال ي متكن الشخاص املعوقني من ممارسة حقهم يف الانتخاب .
املادة 40
تتوىل جلنة الاقرتاع والفرز الفصل يف الاعرتاضات ال ي يقدهما مفوضو القوامئ أو املرحشون أو
مندوبومه خبصوص تطبيق احاكم الاقرتاع وفق احاكم هذا القانون والتعلاميت التنفيذية الصادرة
مبقتضاه ،وتكون قراراهتا انفذة فور صدورها عىل أن يمت تدويهنا يف حمرض خاص بذكل.
املادة 41
بعد الانهتاء من لملية الاقرتاع ،تنظم جلنة الاقرتاع والفرز للك صندوق حمرضا عىل نسختني يمت
توقيعهام من رئيس اللجنة وأعضاهئا وممن يرغب من احلارضين من املرحشني أو مندواهيم عيل أن
يتضمن احملرض ما ييل :
أ .امس مركز الاقرتاع والفرز.
ب .رمق الصندوق.
ج .عدد أوراق الاقرتاع ال ي تسلمهتا اللجنة .
د .عدد الناخبني اذلين مارسوا حق الاقرتاع.
هـ .عدد الوراق ال ي اس تعملت يف الاقرتاع والوراق ال ي مل تس تعمل أو ألغيت أو أتلفت وسبب
ذكل.
املادة 42
تقوم جلنة الاقرتاع والفرز بفتح لك صندوق أمام احلضور وحتيص الوراق املوجودة بداخهل ويقرأ
رئيس اللجنة أو أي من أعضاهئا الورقة بصوت واحض ويعرضها بصورة واحضة للحضور ويمت تدوين
الصوات ال ي حصلت علهيا لك قامئة والصوات ال ي حصل علهيا لك مرحش من مرحشي القوامئ
وتسجيلها عىل لوحة ظاهرة أمام احلضور.

املادة 43
أ .تعترب ورقة الاقرتاع ابطةل يف أي من احلالت التالية :
 .1اذا اكنت غري خمتومة خبامت ادلائرة الانتخابية او غري موقعة من رئيس جلنة الاقرتاع والفرز.
 .2اذا تضمنت الورقة عبارات معينة او اضافات تدل عىل امس املقرتع.
 .3اذا مل يكن ابلماكن حتديد القامئة او املرحشني اذلين مت التأشري علهيم.
 .4اذا مت التأشري يف ورقة الاقرتاع عىل أكرث من قامئة.
ب .عىل الرمغ مما ورد يف الفقرة (ج) من املادة ( )9من هذا القانون ل تعترب ورقة الاقرتاع ابطةل :
 .1اذا مت التأشري عىل قامئة دون التأشري عىل اسامء أي مرحشني فهيا .
 .2اذا مت التأشري عىل أي من أسامء املرحشني فهيا دون التأشري عىل امس القامئة .
ج .حيبسب التأشري املذكور يف البندين ( )1و( )2من الفقرة (ب) من هذه املادة صو ًات للقامئة
وصو ًات للك مرحش مؤرش هل .
د .اذا تبني بعد فرز الاصوات ان عدد الاوراق اخملتومة واملوقعة من رئيس جلنة الاقرتاع والفرز
تزيد أو تقل بنس بة تتجاوز ( )%3من عدد املقرتعني يف ذكل الصندوق فعىل رئيس جلنة الاقرتاع
والفرز اشعار رئيس الانتخاب فورا بذكل واذلي يقوم بدوره ابشعار الرئيس ليتخذ اجمللس القرار
وفقا للتعلاميت التنفيذية ال ي تضعها الهيئة .
املادة 44
تتوىل جلنة الاقرتاع والفرز الفصل يف الاعرتاضات ال ي يقدهما مفوضو القوامئ أو املرحشون او
مندوبومه يف أثناء اجراء لملية فرز الصوات وتكون قراراهتا بشأهنا انفذة فور صدورها عىل أن يمت
تدويهنا يف حمرض خاص بذكل.
املادة 45

أ .بعد الانهتاء من لملية فرز الصوات تنظم جلنة الاقرتاع والفرز حمرضا من مخس نسخ وفقا
للمنوذج املعمتد من اجمللس ويوقع من رئيس اللجنة واعضاهئا وممن يرغب من احلارضين من املرحشني
او مندواهيم .
ب .يتضمن احملرض ما ييل :
 .1امس مرکز الاقرتاع والفرز.
 .2رمق الصندوق.
 .3عدد أوراق الاقرتاع ال ي تسلمهتا اللجنة.
 .4عدد املقرتعني يف الصندوق.
 .5عدد الصوات ال ي حصلت علهيا لك قامئة.
 .6أسامء املرحشني وعدد الاصوات ال ي حصل علهيا لك مرحش من مرحشي القوامئ.
 .7عدد اوراق الاقرتاع البيضاء والباطةل وسبب بطالهنا.
 .8اسامء لك من مفويض القوامئ واملرحشني ومندواهيم واسامء املراقبني.
ج .ترفق ابحملرض قوامئ املقرتعني وأوراق الاقرتاع ال ي اس تعملت وال ي مل تس تعمل وال ي مت اعتبارها
ابطةل أو بيضاء  ،ويمت رزهما يف مغلف يسمل يف احلال اىل رئيس الانتخاب.
املادة 46
أ .حيدد الفائزون ابملقاعد النيابية وفق ًا ملا ييل :
 .1حتصل لك قامئة عىل مقاعد يف ادلائرة الانتخابية بنس بة عدد الصوات ال ي حصلت علهيا من
مجموع املقرتعني يف ادلائرة الانتخابية اىل عدد املقاعد اخملصصة لدلائرة الانتخابية .
 .2حيدد الفائزون ابملقاعد املشار الهيا يف البند ( )1من هذه الفقرة عىل أساس أعىل الصوات ال ي
حصل علهيا املرحشون يف القامئة من غري املرحشني املشار الهيم يف البند ( )1من الفقرة (د) من املادة
( )9من هذا القانون.

 .3حيدد الفائزون ابملقاعد املشار الهيا يف البند ( )1من الفقرة (د) من املادة ( )9من هذا القانون
عىل أساس أعىل الصوات ال ي حصل علهيا املرحش يف ادلائرة الانتخابية.
 .4حتدد الفائزة ابملقعد اخملصص للنساء يف لك حمافظة عىل أساس أعىل الصوات ال ي انلهتا املرحشة
من مجموع أصوات املقرتعني يف دائرهتا الانتخابية ،واذا اكنت احملافظة مقسمة اىل اكرث من دائرة
انتخابية حتدد الفائزة ابملقعد عىل اساس اعىل نس بة عدد اصوات انلهتا أي من املرحشات يف دائرهتا
من بني دوائر تكل احملافظة.
ب .يف حال تعذر اكامل ملء املقاعد ابلرقام الصحي/ة غري الكرسية وفق ًا لحاكم البند ( )1من
الفقرة (أ) من هذه املادة يمت اعامتد طريقة البايق الاعىل مللء هذه املقاعد .
ج .اذا تساوت نس بة الصوات بني قامئتني او اكرث او تساوت بني مرحشني اثنني او أكرث فيجري
الرئيس القرعة بني املبساوين يف نس بة الصوات او عددها ويمت تنظمي حمرض بنبيجة ذكل يوقعه
الرئيس واملرحشون او مندوبومه ان وجدوا.
املادة 47
تتوىل جلنة الانتخاب ما ييل :
أ .مجع الصوات ال ي حصلت علهيا لك قامئة .
ب .مجع الصوات ال ي حصل علهيا لك مرحش من املرحشني يف القوامئ .
ج .تنظمي حمرض من مخس نسخ ابلنتاجئ وارسال نسخة منه اىل الهيئة مرفق ًا هبا قرارات اللجنة
والوراق املتعلقة ابلعملية الانتخابية يف تكل ادلائرة.
املادة 48
أ .يشلك اجمللس جلنة خاصة او اكرث تقوم بتدقيق النتاجئ الولية لنتخاابت ادلوائر الانتخابية
واعالن أسامء الفائزين ابملقاعد النيابية للك دائرة انتخابية ورفعها اىل الرئيس لعرضها عىل اجمللس .
ب .يعلن رئيس اللجنة اخلاصة امام احلضور اسامع الفائزات ابملقاعد اخملصصة للنساء ويعترب هذا
العالن نبيجة أولية لالنتخاابت بشأن هذه املقاعد .

ج .تنظم اللجنة اخلاصة حمرضا جبميع الاجراءات ال ي اختذهتا والنتاجئ الولية ال ي توصلت الهيا وفقا
لحاكم الفقرتني (أ) و(ب) من هذه املادة وترفعه اىل الرئيس لعرضه عىل اجمللس.
املادة 49
اذا تبني للمجلس وقوع خلل يف لملية الاقرتاع أو الفرز يف أحد مراكز الاقرتاع والفرز من شأنه
التأثري يف أي من النتاجئ الولية لالنتخاابت يف ادلائرة الانتخابية فهل الغاء نتاجئ الانتخاب يف ذكل
املركز حسب مقتىض احلال واعادة لملي ي الاقرتاع والفرز يف ذكل املركز يف الوقت والكيفية ال ي
يراها مناس بة.
املادة 50
أ .عندما يقرر اجمللس اعامتد النتاجئ الولية لالنتخاابت يف ادلوائر الانتخابية تعترب نتاجئ هنائية
لالنتخاابت يف تكل ادلوائر.
ب .عندما يقرر اجمللس اعامتد النتاجئ الولية لالنتخاابت بشأن املقاعد اخملصصة للنساء ،تعترب نتاجئ
هنائية ملقاعد النساء يف اململكة.
املادة 51
أ .يعلن اجمللس النتاجئ الهنائية لالنتخاابت ويمت نرشها يف اجلريدة الرمسية.
ب .يصدر الرئيس للك فائز ابلنتخاابت شهادة ابنتخابه.
املادة 52
حتتفظ الهيئة ابلصناديق الانتخابية وحمارض اللجان الانتخابية مبختلف أنواعها وأوراق الاقرتاع ملدة
س نة واحدة بعد اعالن النتاجئ الهنائية لالنتخاابت.
املادة 53
يمت الطعن يف حصة نيابة أعضاء جملس النواب وفق احاكم املادة ( )71من ادلس تور.
املادة 54

مع مراعاة أحاكم املادة ( )53من هذا القانون:
أ .اذا شغر اي مقعد من مقاعد جملس النواب لي سبب فيمت اشغال هذا املقعد من احد مرحشي
القامئة ال ي فاز مهنا صاحب املقعد الشاغر ،وذكل حسب عدد أصوات لك مرحش فهيا واذا تعذر
ذكل فيمت اشغال املقعد الشاغر من احد مرحشي القامئة ال ي تلهيا مبارشة حسب النس بة ال ي
حصلت علهيا .

ب .اذا شغر أي مقعد خمصص للنساء يف جملس النواب لي سبب فبشغهل املرحشة ال ي تيل
صاحبة املقعد الشاغر مبارشة حسب ما ورد يف البند ( )4من الفقرة (أ) من املادة ( )4 6من
هذا القانون .
ج .اذا شغر أي مقعد خمصص للرشكس والشيشان أو املس يحيني يف جملس النواب لي سبب
فيشغهل املرحش اذلي ييل صاحب املقعد الشاغر مبارشة بعدد أعىل الصوات ال ي حصل علهيا يف
دائرته الانتخابية.
د .اذا تعذر ملء املقعد الشاغر يف أي من الفقرات (أ) و (ب) و(ج) من هذه املادة فيمت ملؤه
ابلنتخاب الفرعي يف ادلائرة الانتخابية ال ي شغر مقعدها دون التقيد ابحلد الدىن املنصوص عليه
يف الفقرة (ب) من املادة ( )9من هذا القانون وخالل مدة ل تتجاوز س تني يوما من اترخي اشعار
جملس النواب احلكومة أو الهيئة بشغور املقعد .
هـ .يمكل اعضاء جملس النواب املشار الهيم يف الفقرات (أ) و(ب) و (ج) و (د) من هذه املادة
املدة املتبقية ملن شغر مقعده.
املادة 55
أ .مينع دخول مراكز الاقرتاع والفرز من غري املرصح هلم بدخول هذه املراکز مبوجب احاكم هذا
القانون ولرئيس جلنة الاقرتاع والفرز اخراج اخملالف من املركز فورا.

ب .اذا امتنع الشخص اخملالف عن اخلروج من مركز الاقرتاع والفرز فيعاقب ابحلبس مده ل تقل
عن شهر ول تزيد عىل س تة أشهر أو بغرامة ل تقل عن مائة دينار ول تزيد عىل ثالمثائة دينار او
الكتا هاتني العقوبتني.
املادة 56
يعاقب ابحلبس مدة ل تقل عن ثالثة أشهر ول تزيد عىل س نة أو بغرامة ل تقل عن مائ ي دينار
ول تزيد عىل مخسامئة دينار أو الكتا هاتني العقوبتني لك من ارتكب أاي من الفعال التالية:
أ .محل سالحا انراي وان اكن مرخصا أو أي أداة تشلك خطرا عىل المن والسالمة العامة يف أي
مركز من مراكز الاقرتاع والفرز يوم الانتخاب.
ب .ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفهتا وهو ليس كذكل.
ج .ارتکب اي لمل من العامل احملظورة املنصوص علهيا يف الفقرة (ب) من املادة ( )21أو يف
املادتني ( )22او ( )23من هذا القانون.
املادة 57
يعاقب ابحلبس مدة ل تقل عن س تة أشهر ول تزيد عىل ثالث س نوات أو بغرامة ل تقل عن
مخسامئة دينار ول تزيد عىل الف دينار او الكتا هاتني العقوبتني لك من ارتکب ااي من الفعال
التالية:
أ .احتفظ ببطاقة انتخاب عائدة لغريه دون حق أو اس توىل علهيا أو أخفاها أو أتلفها.
ب .انت/ل خشصية غريه أو امسه بقصد الاقرتاع يف الانتخاب.
ج .اس تعمل حقه يف الاقرتاع اكرث من مرة واحدة.
د .اثر يف حرية الانتخاابت او اعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور .
هـ .عبث ابي صندوق من صناديق الاقرتاع أو اجلداول الانتخابية أو الوراق املعدة لالقرتاع أو
رسق أاي من هذه اجلداول أو الوراق أو اتلفها أو مل يضعها يف الصندوق أو قام بأي لمل بقصد
املس بسالمة اجراءات الانتخاب ورسيته.

و .دخل اىل مركز الاقرتاع والفرز بقصد التأثري عىل ارادة الناخبني أو رشاء الصوات أو التأثري يف
العملية الانتخابية أو تأخريها أو بقصد التعرض بسوء لي من املسؤولني عن اجراهئا.
املادة 58
يعاقب أي عضو من أعضاء اللجان املعينني مبقتىض أحاكم هذا القانون أو قانون الهيئة املس تقةل
لالنتخاب لعداد اجلداول الانتخابية أو تنظميها أو تنقيحها أو اجراء لمليات الاقرتاع أو الفرز أو
احصاء الصوات أو أي من املوظفني املعهود الهيم القيام هبذه العمليات أو الرشاف علهيا مبوجب
أحاكم هذا القانون ابحلبس مدة ل تقل عن س نة ول تزيد عىل ثالث س نوات أو بغرامة مالية ل
تقل عن مخسامئة دينار ول تزيد عىل ثالثة ألف دينار أو الكتا هاتني العقوبتني اذا ارتكب أاي من
الافعال التالية:
أ .تعمد ادخال امس خشص يف أي جدول من اجلداول الانتخابية ل حيق هل أن يكون انخبا مبقتىض
أحاكم هذا القانون أو تعمد حذف أو عدم ادخال امس خشص يف تكل اجلداول حيق هل أن يسجل
فهيا انخبا وفق أحاكم القانون.
ب .أورد بياان اكذاب يف طلب الرتحش أو يف الاعالن عنه أو يف أي من البياانت الواردة فيه أو يف
اترخي تقدميه أو يف اي حمرض من احملارض ال ي مت تنظميها مبقتىض احاكم هذا القانون أو يف الاعرتاض
املقدم عىل اجلداول الانتخابية أو يف أي وثيقة اخرى يمت تنظميها مبقتىض احاكم هذا القانون .
ج .اس توىل عىل أي وثيقة من الواثئق املتعلقة ابلنتخاب دون حق أو أخفاها أو ارتكب أي تزوير
فهيا مبا يف ذكل اتالفها أو متزيقها أو تشوهيها.
د .أخر دون سبب مرشوع بدء لملية الاقرتاع عن الوقت احملدد ذلكل أو أوقفها دون مربر قبل
الوقت املقرر لنهتاهئا مبقتىض احاكم هذا القانون أو تباطأ يف أي اجراء من اجراءاهتا بقصد اعاقهتا
أو تأخريها.
هـ .مل يقم بفتح صندوق الاقرتاع اماماحلارضين من املرحشني أو املندوبني عهنم قبل البدء بعملية
الاقرتاع للتأكد من خلوه.
و .قرأ ورقة الاقرتاع عىل غري حقيقهتا وبصورة ختالف ما ورد فهيا.

ز .امتنع عن تنفيذ أي حمك من أحاكم هذا القانون املتعلق بعمليات الاقرتاع واجراءاته أو فرز
الصوات أو خالف أي حمك من أحاكم هذا القانون بقصد التأثري يف أي من نتاجئ الانتخاابت
املقررة مبقتىض أحاكمه.
املادة 59
أ .يعاقب ابلشغال الشاقة مدة ل تقل عن ثالث س نوات ول تزيد عىل س بع س نوات لك من:
 .1أعطى انخبا مبارشة أو بصورة غري مبارشة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا 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.
 .2قبل أو طلب مبارشة أو بصورة غري مبارشة مبلغا من املال أو قرضا 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.

ب .1.يعفى من العقوبة املنصوص علهيا يف الفقرة (أ) من هذه املادة لك من رشع للقيام بأي من
الفعال املنصوص علهيا يف البند ( )2من الفقرة ذاهتا اذا ابح ابلمر للسلطات اخملتصة أو اعرتف به
قبل احاةل القضية اىل احملمكة .
 .2يعاقب ابلعقوبة املنصوص علهيا يف الفقرة (أ) من هذه املادة من قدم أي معلومات كيدية بقصد
الرضار أو اليقاع ابملرحش .
املادة 60
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 ألف دينار لك من اس توىل أو حاول الاسبيالء عىل
صندوق الاقرتاع قبل فرز الصوات املوجودة بداخهل أو بعد فرزها.
املادة 61

لك خمالفة لحاكم هذا القانون مل ينص عىل عقوبة خاصة لها يعاقب مرتكهبا ابحلبس مدة ل تقل عن
شهر ول تزيد عىل س تة أشهر أو بغرامة ل تقل عن مائة دينار ول تزيد عىل ثالمثائة دينار أو الكتا
هاتني العقوبتني.
املادة 62
أ .ليس يف هذا القانون ما حيول دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص علهيا يف أي قانون أخر.
ب .يعاقب لك من الرشيك أو املتدخل أو احملرض عىل ارتاكب أي من اجلرامئ املنصوص علهيا يف
هذا القانون ابلعقوبة ذاهتا املقررة للفاعل.
املادة 63
تسقط ابلتقادم بعد مرور ثالث س نوات من اترخي اعالن النتاجئ الهنائية لالنتخاابت مجيع جرامئ
الانتخاب املنصوص علهيا يف هذا القانون.
املادة 64
لغاايت تطبيق أحاكم هذا القانون  ،يعترب الرئيس وأعضاء اجمللس ورؤساء جلان الانتخاب
وأعضاؤها ورؤساء جلان الاقرتاع والفرز ورؤساء أي جلان أخرى مشلكة مبوجب أحاكم هذا
القانون من أفراد الضابطة العدلية وفق ًا للحاكم املقررة يف قانون أصول احملاكامت اجلزائية وهلم هبذه
الصفة ضبط أي من اجلرامئ املرتكبة خالف ًا لحاكم هذا القانون.
املادة 65
يلغى ( قانون الانتخاب جمللس النواب رمق ( )25لس نة  ) 2012وتعديهل عىل ان تبقى التعلاميت
التنفيذية الصادرة مبوجبه سارية املفعول اىل ان يسببدل غريها هبا وفق ًا لحاكم هذا القانون وعىل ان
تبقى الاحاكم والجراءات ال ي مت مبقتضاها انتخاب أعضاء جملس النواب القامئ عند صدور هذا
القانون قامئة وقانونية اىل حني انهتاء ولية ذكل اجمللس لي سبب من الاس باب.
املادة 66
أ .يصدر جملس الوزراء النظمة الالزمة لتنفيذ أحاكم هذا القانون.

ب .يصدر اجمللس التعلاميت التنفيذية وأي تعلاميت أخرى لزمة لتنفيذ احاكم هذا القانون والنظمة
الصادرة مبقتضاه.
املادة 67
امللكفون ابلتنفيذرئيس الوزراء والوزراء ملكفون ببنفيذ احاكم هذا القانون.
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