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 انتخاب أعضاء مجمس النواب
 

 >714/;/49تاريخ  8==الكارد بالمرسكـ رقـ المعجؿ صٌدؽ مشركع القانكف  - مادة وحيدة:
مجمس و الييئة العامة لتكما عٌدل انتخاب أعضاء مجمس النكابالمتعمؽ بقانكف 
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 الجمهورية المبنانية
 مجمس النواب  

  قانون

 إنتخاب أعضاء مجمس النواب 
 

 االنتخابية والدوائر النواب وعدد اإلقتراع نظام في:  األول الفصل

 النواب وعدد االقتراع نظام في : 7 المادة

 أربػػػػػػػػع كاليػػػػػػػػتيـ مػػػػػػػػدة تكػػػػػػػػكف عضػػػػػػػػكان  كثمانيػػػػػػػػة كعشػػػػػػػػريف مايػػػػػػػػة مػػػػػػػػف النػػػػػػػػكاب مجمػػػػػػػػس يتػػػػػػػػ لؼ
 كفػػػػػػػػي كسػػػػػػػػريان  عامػػػػػػػػان  اإلقتػػػػػػػػراع كيكػػػػػػػػكف النسػػػػػػػػبي  النظػػػػػػػػاـ أسػػػػػػػػاس عمػػػػػػػػى يينتخبػػػػػػػػكف سػػػػػػػػنكات 

 . كاحدة دكرة

 االنتخابية والدوائر ةالنيابي المقاعد في : 7 المادة

 الػػػػػػػػػػػػػػدكائر بحسػػػػػػػػػػػػػػب الطكائػػػػػػػػػػػػػػؼ عمػػػػػػػػػػػػػػى كتكزيعيػػػػػػػػػػػػػػا النيابيػػػػػػػػػػػػػػة المقاعػػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػػدد ييحػػػػػػػػػػػػػػدد – أ
 الترشػػػػػػػػػػػي  كيػػػػػػػػػػػتـ( 4 رقػػػػػػػػػػػـ الممحػػػػػػػػػػػؽ) القػػػػػػػػػػػانكف بيػػػػػػػػػػػذا المرفػػػػػػػػػػػؽ الجػػػػػػػػػػػدكؿ كفػػػػػػػػػػػؽ االنتخابيػػػػػػػػػػػة

 .القانكف ىذا مف يتجزأ ال جزءان  الجدكؿ كيعتبر أساسيا  عمى المقاعد ليذه

 طػػػػػػػػػػػػػػكائفيـ اخػػػػػػػػػػػػػػت ؼ عمػػػػػػػػػػػػػػى االنتخابيػػػػػػػػػػػػػػة دائرةالػػػػػػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػػػػػػي النػػػػػػػػػػػػػػاخبيف جميػػػػػػػػػػػػػػع يقتػػػػػػػػػػػػػػرع – ب
 .الدائرة تمؾ عف لممرشحيف

 مرشحاً  أو ناخباً  يكون أن له يجوز من في:  الثاني الفصل

 االقتراع حق في : 3 المادة

 أـ مقيمػػػػػػػػػػان  أكػػػػػػػػػػاف سػػػػػػػػػػكاءن  الدسػػػػػػػػػػتكر فػػػػػػػػػػي المحػػػػػػػػػػددة السػػػػػػػػػػف أكمػػػػػػػػػػؿ لبنانيػػػػػػػػػػة أك لبنػػػػػػػػػػاني لكػػػػػػػػػػؿ
 كغيػػػػػػػػػػػر كالسياسػػػػػػػػػػػية المدنيػػػػػػػػػػػة قكقػػػػػػػػػػػوبح كمتمتعػػػػػػػػػػػان  المبنانيػػػػػػػػػػػة  األراضػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػى مقػػػػػػػػػػػيـ غيػػػػػػػػػػػر

 أف القػػػػػػػػػانكف  ىػػػػػػػػػذا فػػػػػػػػػي عمييػػػػػػػػػا المنصػػػػػػػػػكص األىميػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػدـ حػػػػػػػػػاالت احػػػػػػػػػدل فػػػػػػػػػي مكجػػػػػػػػػكد
 .  االقتراع في حقو يمارس
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 االقتراع حق من الحرمان في : 4 المادة

 : االقتراع حؽ ممارسة مف ييحـر

 .المدنية الحقكؽ مف بحرمانيـ حكـ الذيف األشخاص -4

 .العمكمية كالكظائؼ الرتب مف مؤبدان  حرمانيـب حكـ الذيف األشخاص -7

 لحػػػػػػػػػػػيف كذلػػػػػػػػػػػؾ أجػػػػػػػػػػػؿ  إلػػػػػػػػػػػى ككظػػػػػػػػػػػائفيـ رتػػػػػػػػػػػبيـ مػػػػػػػػػػػف حرمػػػػػػػػػػػكا الػػػػػػػػػػػذيف األشػػػػػػػػػػػخاص -8
 .إنقضائو

 .بجناية عمييـ كـحي  الذيف األشخاص -9

 السػػػػػػػػػػػػرقة : اآلتيػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػائنة الجػػػػػػػػػػػػن  بإحػػػػػػػػػػػػدل عمػػػػػػػػػػػػييـ كػػػػػػػػػػػػـحي  الػػػػػػػػػػػػذيف األشػػػػػػػػػػػػخاص -:
 االغتصػػػػػػػػػػػػػػاب  الكاذبػػػػػػػػػػػػػػة  يمػػػػػػػػػػػػػػيفال الرشػػػػػػػػػػػػػػكة  االخػػػػػػػػػػػػػػت س  اإلئتمػػػػػػػػػػػػػػاف  سػػػػػػػػػػػػػػكء االحتيػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
 بػػػػػػػػػػػػاألخ ؽ الميخمٌػػػػػػػػػػػػة الجػػػػػػػػػػػػرائـ الػػػػػػػػػػػػزكر  شػػػػػػػػػػػػيادة المػػػػػػػػػػػػزكر  اسػػػػػػػػػػػػتعماؿ التزكيػػػػػػػػػػػػر  التيكيػػػػػػػػػػػػؿ 
 الجػػػػػػػػػػػػرائـ العقكبػػػػػػػػػػػػات  قػػػػػػػػػػػػانكف مػػػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػػػابع البػػػػػػػػػػػػاب فػػػػػػػػػػػػي عمييػػػػػػػػػػػػا المنصػػػػػػػػػػػػكص العامػػػػػػػػػػػػة
 .بيا كاالتجار كصناعتيا المخدرة المكاد بزراعة المتعمقة

 .الحجر ىذا مدة طيمة قضائيان  عمييـ المحجكر األشخاص -;

 عمػػػػػػػػػػػػػػػػييـ كػػػػػػػػػػػػػػػػـحي  الػػػػػػػػػػػػػػػػذيف أك إحتياليػػػػػػػػػػػػػػػػان  إف سػػػػػػػػػػػػػػػػيـ أيعمػػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػػذيف األشػػػػػػػػػػػػػػػػخاص ->
 قػػػػػػػػػػػػػػانكف مػػػػػػػػػػػػػػف =<; الػػػػػػػػػػػػػػى <=; مػػػػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػػػػكاد فػػػػػػػػػػػػػػي عمييػػػػػػػػػػػػػػا المنصػػػػػػػػػػػػػػكص بالعقكبػػػػػػػػػػػػػػات

 .العقكبات

كػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػذيف األشػػػػػػػػػػػخاص -=  المػػػػػػػػػػػكاد فػػػػػػػػػػػي عمييػػػػػػػػػػػا المنصػػػػػػػػػػػكص بالعقكبػػػػػػػػػػػات عمػػػػػػػػػػػييـ حي
 .العقكبات قانكف مف 889 الى <87 مف

 .اعتبارىـ إعادة بعد إال االقتراع حؽ أع ه المبينكف االشخاص يستعيد ال
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 المجنس ترشيح و قتراعإ في :  5 المادة

 انقضػػػػػػػػػػػػػاء بعػػػػػػػػػػػػػد إال ل نتخابػػػػػػػػػػػػػات يترشػػػػػػػػػػػػػ  أف أك يقتػػػػػػػػػػػػػرع أف لبنانيػػػػػػػػػػػػػان  لممجػػػػػػػػػػػػػنس يجػػػػػػػػػػػػػكز ال
عمػػػػػػػػػػػى المػػػػػػػػػػػرأة  المػػػػػػػػػػػادة هطبػػػػػػػػػػػؽ ىػػػػػػػػػػػذكال ت تجنيسػػػػػػػػػػػو مرسػػػػػػػػػػػكـ تنفيػػػػػػػػػػػذ عمػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػنكات عشػػػػػػػػػػػر

 رانيا بمبناني.األجنبية التي تصب  لبنانية بإقت

 العسكريين اقتراع في:  6 المادة

 سػػػػػػػػػػػكاء الرتػػػػػػػػػػػب مختمػػػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػػػف المتقاعػػػػػػػػػػػديف غيػػػػػػػػػػػر العسػػػػػػػػػػػكريكف اإلقتػػػػػػػػػػػراع فػػػػػػػػػػػي يشػػػػػػػػػػػترؾ ال
شػػػػػػػػرطة ك  الدكلػػػػػػػػة كأمػػػػػػػػف العػػػػػػػػاـ كاألمػػػػػػػػف الػػػػػػػػداخمي األمػػػػػػػػف قػػػػػػػػكل مػػػػػػػػف أـ الجػػػػػػػػيش مػػػػػػػػف أكػػػػػػػػانكا

 . حكميـ في ىـ كمف الجمركية كالضابطة مجمس النكاب

 النواب مجمس عضويةل الترشيح حق في :7 المادة

ـ   لبنانيػػػػػػػػػػػان  كػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػف إال النػػػػػػػػػػػكاب مجمػػػػػػػػػػػس لعضػػػػػػػػػػػكية يترشػػػػػػػػػػػ  أف يجػػػػػػػػػػػكز ال  الخامسػػػػػػػػػػػة أتػػػػػػػػػػػ
 المدنيػػػػػػػػػػػػػة بحقكقػػػػػػػػػػػػػو متمتعػػػػػػػػػػػػػان  النػػػػػػػػػػػػػاخبيف  قائمػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػي مقيػػػػػػػػػػػػػدان  العمػػػػػػػػػػػػػر  مػػػػػػػػػػػػػف كالعشػػػػػػػػػػػػػريف
 .كالسياسية

 لمترشيح األهمية عدم في : 8 المادة

 قيػػػػػػػػػػػػػػػاميـ مػػػػػػػػػػػػػػػدة خػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ يترشػػػػػػػػػػػػػػػحكا أف أدنػػػػػػػػػػػػػػػاه  المػػػػػػػػػػػػػػػذككريف لألشػػػػػػػػػػػػػػػخاص يجػػػػػػػػػػػػػػػكز ال –4
 تػػػػػػػػػاريخ أك خػػػػػػػػػدماتيـ انتيػػػػػػػػػاء تػػػػػػػػػاريخ تمػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػي الميػػػػػػػػػؿ كخػػػػػػػػػ ؿ  كظػػػػػػػػػائفيـ  أك بمػػػػػػػػػػياميـ

 :ي تي لما كفقان  استقاالتيـ قبكؿ

 سػػػػػػػػػػػكاءن  كدرجػػػػػػػػػػػاتيـ فئػػػػػػػػػػػاتيـ مختمػػػػػػػػػػػؼ عمػػػػػػػػػػػى كالقضػػػػػػػػػػػاة الدسػػػػػػػػػػػتكرم المجمػػػػػػػػػػػس أعضػػػػػػػػػػػاء  –أ
 أك المػػػػػػػػػػػػػػػػذىبي أك الشػػػػػػػػػػػػػػػػرعي أك المػػػػػػػػػػػػػػػػالي أك اإلدارم أك العػػػػػػػػػػػػػػػػدلي القضػػػػػػػػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػػػػػػػػي أكػػػػػػػػػػػػػػػػانكا

 سػػػػػػػػػػػػنتيف قبػػػػػػػػػػػػؿ كظيفػػػػػػػػػػػػتيـ  عػػػػػػػػػػػػف فعميػػػػػػػػػػػػان  كانقطعػػػػػػػػػػػػكا باسػػػػػػػػػػػػتقاالتيـ تقػػػػػػػػػػػػدمكا إذا إال الركحػػػػػػػػػػػػي 
 .المجمس كالية انتياء تاريخ مف األقؿ عمى
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 كانقطعػػػػػػػػػػػػكا باسػػػػػػػػػػػػتقاالتيـ تقػػػػػػػػػػػػدمكا إذا إال كالثانيػػػػػػػػػػػػة  األكلػػػػػػػػػػػػى الفئتػػػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػػػف المكظفػػػػػػػػػػػػكف –ب
مجمػػػػػػػػس  كاليػػػػػػػػة انتيػػػػػػػػاء تػػػػػػػػاريخ مػػػػػػػػف األقػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػى أشػػػػػػػػير سػػػػػػػػتة قبػػػػػػػػؿ كظيفػػػػػػػػتيـ عػػػػػػػػف فعميػػػػػػػػان 
 .النكاب

 اخػػػػػػػػػػػػػػت ؼ عمػػػػػػػػػػػػػى العسػػػػػػػػػػػػػكريكف النػػػػػػػػػػػػػكاب مجمػػػػػػػػػػػػػس لعضػػػػػػػػػػػػػكية يترشػػػػػػػػػػػػػ  أف يجػػػػػػػػػػػػػكز ال  -ج
 كأمػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػاـ كاألمػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػداخمي األمػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػكل مػػػػػػػػػف أـ الجػػػػػػػػػيش مػػػػػػػػػف أكػػػػػػػػػانكا سػػػػػػػػػكاء الرتػػػػػػػػػب
 اال حكميػػػػػػػػػػػـ  فػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػـ كمػػػػػػػػػػػف النػػػػػػػػػػػكاب مجمػػػػػػػػػػػس كشػػػػػػػػػػػرطة الجمركيػػػػػػػػػػػة كالضػػػػػػػػػػػابطة الدكلػػػػػػػػػػػة
 عمػػػػػػػػػػى أشػػػػػػػػػػير سػػػػػػػػػػتة قبػػػػػػػػػػؿكقبكليػػػػػػػػػػا  باسػػػػػػػػػػتقالتيـ التقػػػػػػػػػػدـ أك التقاعػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػى احػػػػػػػػػػالتيـ بعػػػػػػػػػػد
 .مجمس النكاب كالية انتياء تاريخ مف األقؿ

 العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المتفرغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف اإلدارة مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػالس كأعضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء رؤسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  –د
 العػػػػػػػػػػػػػاـ الرأسػػػػػػػػػػػػػماؿ ذات كالشػػػػػػػػػػػػػركات المخػػػػػػػػػػػػػتمط االقتصػػػػػػػػػػػػػاد كشػػػػػػػػػػػػػركات العامػػػػػػػػػػػػػة كالييئػػػػػػػػػػػػػات

 كانقطعػػػػػػػػػػػػكا باسػػػػػػػػػػػػتقاالتيـ تقػػػػػػػػػػػػدمكا إذا إال العػػػػػػػػػػػػامكف  كمػػػػػػػػػػػػديركىا العػػػػػػػػػػػػاـ الحػػػػػػػػػػػػؽ كمؤسسػػػػػػػػػػػػات
مجمػػػػػػػػس  كاليػػػػػػػػة انتيػػػػػػػػاء تػػػػػػػػاريخ مػػػػػػػػف األقػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػى أشػػػػػػػػير سػػػػػػػػتة قبػػػػػػػػؿ ميػػػػػػػػاميـ عػػػػػػػػف فعميػػػػػػػػان 
 .النكاب

 إذا إال البمػػػػػػػػػػػديات  اتحػػػػػػػػػػػادات كرؤسػػػػػػػػػػػاء البمديػػػػػػػػػػػة المجػػػػػػػػػػػالس رؤسػػػػػػػػػػػاء كنػػػػػػػػػػػكاب رؤسػػػػػػػػػػػاء –ىػػػػػػػػػػػػ
 قبػػػػػػػػػؿ ميػػػػػػػػػاميـ عػػػػػػػػػف فعميػػػػػػػػػان  كانقطعػػػػػػػػػكا البمػػػػػػػػػديات قػػػػػػػػػانكف ألحكػػػػػػػػػاـ كفقػػػػػػػػػان  باسػػػػػػػػػتقاالتيـ تقػػػػػػػػػدمكا
بصػػػػػػػػػػكرة اسػػػػػػػػػػتثنائية  .النػػػػػػػػػػكاب مجمػػػػػػػػػػس كاليػػػػػػػػػػة انتيػػػػػػػػػػاء تػػػػػػػػػػاريخ مػػػػػػػػػػف األقػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػنتيف

كلمػػػػػػػػػػػٌرة كاحػػػػػػػػػػػدة فقػػػػػػػػػػػط  عمػػػػػػػػػػػى رؤسػػػػػػػػػػػاء المجػػػػػػػػػػػالس البمديػػػػػػػػػػػة كرؤسػػػػػػػػػػػاء اتحػػػػػػػػػػػادات البمػػػػػػػػػػػديات 
الػػػػػػػػػػػػػػػػػراغبيف بالترشػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ل نتخابػػػػػػػػػػػػػػػػػات النيابيػػػػػػػػػػػػػػػػػة أف يقػػػػػػػػػػػػػػػػػدمكا اسػػػػػػػػػػػػػػػػػتقالتيـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػف الرئاسػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 كالعضكية خ ؿ ث ثيف يكمان مف تاريخ نشر القانكف في الجريدة الرسمية. 

 .االنتخابات عمى المشرفة الييئة عضاءأك  الرئيس كنائب رئيس -ك

 مقبكلػػػػػػػػػػػػة أعػػػػػػػػػػػػ ه المػػػػػػػػػػػػذككرة لألسػػػػػػػػػػػػباب اإلسػػػػػػػػػػػػتقالة تعتبػػػػػػػػػػػػر  آخػػػػػػػػػػػػر نػػػػػػػػػػػػص ألم خ فػػػػػػػػػػػػان  –7
 عػػػػػػػػػػف فعميػػػػػػػػػػان  أصػػػػػػػػػػحابيا كانقطػػػػػػػػػػاع المخػػػػػػػػػػتص المرجػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػى تقػػػػػػػػػػديميا تػػػػػػػػػػاريخ مػػػػػػػػػػف حكمػػػػػػػػػػان 
 .العمؿ
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 الجامعػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػ ؾ فػػػػػػػػػػي التعميميػػػػػػػػػػة الييئػػػػػػػػػػة أفػػػػػػػػػػراد المػػػػػػػػػػادة ىػػػػػػػػػػذه أحكػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػف ييسػػػػػػػػػػتثنى –8
 .معيا المتعاقدكف أك لدييا المتفرغكف أك يةالمبنان

 االنتخابات عمى االشراف في:  الثالث الفصل

  االنتخابات عمى االشراف هيئة في: 9 المادة

 بعػػػػػػػػد مػػػػػػػػا فػػػػػػػػي المعركفػػػػػػػػة" االنتخابػػػػػػػػات عمػػػػػػػػى اإلشػػػػػػػػراؼ ىيئػػػػػػػػة" تسػػػػػػػػمى دائمػػػػػػػػة ىيئػػػػػػػػة تينشػػػػػػػػ 
 ". الييئة" باسـ

 ىػػػػػػػػػػػذا فػػػػػػػػػػػي ليػػػػػػػػػػػا المحػػػػػػػػػػػددة ميػػػػػػػػػػػاـلم كفقػػػػػػػػػػػان  االنتخابػػػػػػػػػػػات عمػػػػػػػػػػػى االشػػػػػػػػػػػراؼ الييئػػػػػػػػػػػة تمػػػػػػػػػػػارس
 مػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي كيعػػػػػػػػػرؼ كالبمػػػػػػػػػديات الداخميػػػػػػػػػة كزيػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػع كبالتنسػػػػػػػػػيؽ مسػػػػػػػػػتقمة بصػػػػػػػػػكرة القػػػػػػػػػانكف

 ". الكزير" باسـ بعد

 مسػػػػػػػػػػتق ن  خاصػػػػػػػػػػان  مقػػػػػػػػػػران  ليػػػػػػػػػػا كيػػػػػػػػػػؤمف مقرىػػػػػػػػػػا  كيحػػػػػػػػػػدد الييئػػػػػػػػػػة  أعمػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػكزير يكاكػػػػػػػػػػب
 .التصكيت في يشارؾ أف دكفمف  االقتضاء  عند اجتماعاتيا كيحضر

 الهيئة تأليف يف : 71 المادة

 :ي تي لما كفقا عضكان  عشر أحد مف الييئة تت لؼ -4

 مػػػػػػػػػدة قضػػػػػػػػػائية ميامػػػػػػػػػان  مػػػػػػػػػارس شػػػػػػػػػرفان  القضػػػػػػػػػاء منصػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػي متقاعػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػدلي قػػػػػػػػػاضو   -أ
 القضػػػػػػػػػػاء مجمػػػػػػػػػػس يرشػػػػػػػػػػحيـ أسػػػػػػػػػػماء ث ثػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػف ييختػػػػػػػػػػار األقػػػػػػػػػػؿ  عمػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػنة 71

 . األعمى

 مػػػػػػػػػػدة ائيةقضػػػػػػػػػػ ميامػػػػػػػػػػان  مػػػػػػػػػػارس شػػػػػػػػػػرفان  القضػػػػػػػػػػاء منصػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػي متقاعػػػػػػػػػػد ادارم قػػػػػػػػػػاضو  -ب
 مجمػػػػػػػػػػػس مكتػػػػػػػػػػػب يرشػػػػػػػػػػػحيـ أسػػػػػػػػػػػماء ث ثػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػػف ييختػػػػػػػػػػػار األقػػػػػػػػػػػؿ  عمػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػنة 71

 . الدكلة شكرل

 مػػػػػػػػػػدة قضػػػػػػػػػػائية ميامػػػػػػػػػان  مػػػػػػػػػػارس شػػػػػػػػػرفان  القضػػػػػػػػػػاء منصػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػي متقاعػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػالي قػػػػػػػػػاضو  -ج
 ديػػػػػػػػػػػكاف مجمػػػػػػػػػػػس يرشػػػػػػػػػػػحيـ أسػػػػػػػػػػػماء ث ثػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػػف ييختػػػػػػػػػػػار األقػػػػػػػػػػػؿ  عمػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػنة 71

 . المحاسبة
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 مجمػػػػػػػػػس يرشػػػػػػػػػحيـ سػػػػػػػػػابقيف نقبػػػػػػػػػاء ث ثػػػػػػػػػة فبػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػف ييختػػػػػػػػػار لممحػػػػػػػػػاميف سػػػػػػػػػابؽ نقيػػػػػػػػػب  -د
 (.عضكان ) بيركت في المحاميف نقابة

 مجمػػػػػػػػػس يرشػػػػػػػػػحيـ سػػػػػػػػػابقيف نقبػػػػػػػػػاء ث ثػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػف يختػػػػػػػػػار لممحػػػػػػػػػاميف سػػػػػػػػػابؽ نقيػػػػػػػػػب -ق
 (.عضكان ) طرابمس في المحاميف نقابة

 النقابػػػػػػػػػػة مجمػػػػػػػػػػس يرشػػػػػػػػػػحيـ ث ثػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػف يختػػػػػػػػػػار الصػػػػػػػػػػحافة نقابػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػف ممثػػػػػػػػػػؿ -ك
 (.عضكان )

 المجمػػػػػػػػػس يرشػػػػػػػػػحيـ ث ثػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػف يختػػػػػػػػػار كاإلعػػػػػػػػػ ف إلعػػػػػػػػػ ـا شػػػػػػػػػؤكف فػػػػػػػػػي خبيػػػػػػػػػر -ز
 (.عضكان ) كالمسمكع المرئي ل ع ـ الكطني

 ترشػػػػػػػػحيـ ث ثػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف مػػػػػػػػف يختػػػػػػػػار الميجػػػػػػػػازيف المحاسػػػػػػػػبة خبػػػػػػػػراء لنقابػػػػػػػػة سػػػػػػػػابؽ نقيػػػػػػػػب -ح
 (.عضكان ) النقابة

 مرتبطػػػػػػػػػػػػػػػػػػة إختصاصػػػػػػػػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػػػػػػػػي الكاسػػػػػػػػػػػػػػػػػعة الخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة أصػػػػػػػػػػػػػػػػػحاب مػػػػػػػػػػػػػػػػػف عضػػػػػػػػػػػػػػػػػكاف -ط
 ;مػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػيف  (بيػػػػػػػػػػا المرتبطػػػػػػػػػػة الدعايػػػػػػػػػػة أك تمكيميػػػػػػػػػػا أك اإدارتيػػػػػػػػػػ فيػػػػػػػػػػو بمػػػػػػػػػػا) باالنتخابػػػػػػػػػػات

 أسماء يرشحيـ الكزير.

 المنصػػػػػػػػػػكص الشػػػػػػػػػػركط فييػػػػػػػػػػا تتػػػػػػػػػػكافر التػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػدني  المجتمػػػػػػػػػػع ىيئػػػػػػػػػػات عػػػػػػػػػػف ممثػػػػػػػػػػؿ -م
  الخبػػػػػػػػػرة ذكم مػػػػػػػػػف ث ثػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػف يختػػػػػػػػػار القػػػػػػػػػانكف  ىػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػف 71 المػػػػػػػػػادة فػػػػػػػػػي عمييػػػػػػػػػا

 . الكزير يضعيا يةآلل كفقان  كذلؾ الييئات ىذه قبؿ مف يرشحكف االنتخابات في

 .الييئة لعضكية المرشحيف اختيار في الجنسيف تمثيؿ يراعى -7

 كعنػػػػػػػػػػػد كاالدارم العػػػػػػػػػػػدلي القاضػػػػػػػػػػػييف بػػػػػػػػػػػيف درجػػػػػػػػػػػةن  األعمػػػػػػػػػػػى القاضػػػػػػػػػػػي الييئػػػػػػػػػػػة يتػػػػػػػػػػػرأس -8
 سػػػػػػػػػػػنان  األكبػػػػػػػػػػػر المحػػػػػػػػػػػاميف نقيبػػػػػػػػػػػيٌ  أحػػػػػػػػػػػد كيكػػػػػػػػػػػكف سػػػػػػػػػػػنان  فػػػػػػػػػػػاألكبر الدرجػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي التسػػػػػػػػػػػاكم

 .لمرئيس نائبان  حكمان 

 ضػػػػػػػػػمف قبميػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف المرشػػػػػػػػػحيف تسػػػػػػػػػمية المػػػػػػػػػادة ىػػػػػػػػػذه فػػػػػػػػػي ييػػػػػػػػػاال المشػػػػػػػػػار الجيػػػػػػػػػات عمػػػػػػػػػى
 .االسماء رفع طمب تبمغيا تاريخ مف شير ميمة
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بػػػػػػػػاقتراح  الػػػػػػػػكزراء مجمػػػػػػػػس يعػػػػػػػػيفمػػػػػػػػف فئػػػػػػػػة معينػػػػػػػػة  مرشػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػمية أك تػػػػػػػػ خرت تعػػػػػػػػذرت إذا
 الفئة المذككرة. مف عنو بدي ن  مف الكزير

 وواليتها الهيئة تعيين في:    77 المادة

 .الػػػػػػػػػػػكزير اقتػػػػػػػػػػراح عمػػػػػػػػػػػى بنػػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػػػكزراء مجمػػػػػػػػػػس فػػػػػػػػػػػي يتخػػػػػػػػػػذ كـبمرسػػػػػػػػػػػ األعضػػػػػػػػػػاء ييعػػػػػػػػػػي ف
تعػػػػػػػػٌيف الييئػػػػػػػػة ليػػػػػػػػذه الػػػػػػػػدكرة ضػػػػػػػػمف ميمػػػػػػػػة أقصػػػػػػػػاىا ث ثػػػػػػػػة أشػػػػػػػػير مػػػػػػػػف تػػػػػػػػاريخ نشػػػػػػػػر ىػػػػػػػػذا 

 القانكف.

 قػػػػػػػػػػرار عمػػػػػػػػػػى بنػػػػػػػػػػاء تعييػػػػػػػػػػنيـ مرسػػػػػػػػػػكـ صػػػػػػػػػػدكر تػػػػػػػػػػاريخ مػػػػػػػػػػف الييئػػػػػػػػػػة اعضػػػػػػػػػػاء كاليػػػػػػػػػػة تبػػػػػػػػػػدأ
 ابيػػػػػػػػػػةالني االنتخابػػػػػػػػػػات اتمػػػػػػػػػػاـ تػػػػػػػػػػاريخ مػػػػػػػػػػف اشػػػػػػػػػػير سػػػػػػػػػػتة بعػػػػػػػػػػد كتنتيػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػكزراء  مجمػػػػػػػػػػس
 .العامة

 الييئػػػػػػػػػة كاليػػػػػػػػػة انتيػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػير قبػػػػػػػػػؿ الييئػػػػػػػػػة أعضػػػػػػػػػاء تعيػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػكزراء مجمػػػػػػػػػس عمػػػػػػػػػى
 .القائمة

 .جديدة ىيئة تعييف لحيف مياميا بمتابعة القائمة الييئة تستمر

  الشغور في   :77 المادة

 الشػػػػػػػػػغكر حصػػػػػػػػػكؿ الييئػػػػػػػػػة تعمػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػبب  ألم األعضػػػػػػػػػاء أحػػػػػػػػػد مركػػػػػػػػػز شػػػػػػػػػغكر حػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػي
 كاتخػػػػػػػػػػػاذ العمػػػػػػػػػػػـ ألخػػػػػػػػػػػذ «الػػػػػػػػػػػكزير» إلػػػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػػػبكع خػػػػػػػػػػػ ؿ راألمػػػػػػػػػػػ الييئػػػػػػػػػػػة رئػػػػػػػػػػػيس كيبمػػػػػػػػػػػ 

 . البديؿ لتعييف ال زمة اإلجراءات

 أخػػػػػػػػػػذ تػػػػػػػػػػاريخ مػػػػػػػػػػف يكمػػػػػػػػػػا عشػػػػػػػػػػر خمسػػػػػػػػػػة أقصػػػػػػػػػػاىا مػػػػػػػػػػدة خػػػػػػػػػػ ؿ البػػػػػػػػػػديؿ العضػػػػػػػػػػك ييعػػػػػػػػػػي ف
 المتبقيػػػػػػػػػػة كلممػػػػػػػػػػدة األصػػػػػػػػػػيؿ العضػػػػػػػػػػك تعيػػػػػػػػػػيف فييػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػرل التػػػػػػػػػػي ذاتيػػػػػػػػػػا بالطريقػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػـ 

 .كاليتو مف

  القـَسـم في:     73 المادة

 ميمػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػ ؿ الجميكريػػػػػػػػػة  رئػػػػػػػػػيس أمػػػػػػػػػاـ ميػػػػػػػػػاميـ  مباشػػػػػػػػػرة قبػػػػػػػػػؿ الييئػػػػػػػػػة اعضػػػػػػػػػاء يقسػػػػػػػػػـ
 :نصو اآلتي اليميف تعيينيـ  تاريخ مف يكما عشر خمسة أقصاىا
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 بكػػػػػػػػػػؿ االنتخابػػػػػػػػػػات عمػػػػػػػػػػى االشػػػػػػػػػػراؼ ىيئػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي بعممػػػػػػػػػػي أقػػػػػػػػػػكـ أف العظػػػػػػػػػػيـ بػػػػػػػػػػاه أقسػػػػػػػػػػـ"
 يفبػػػػػػػػػػػالقكان مطمقػػػػػػػػػػػان  تقيػػػػػػػػػػػدان  التقيػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػى كأحػػػػػػػػػػػرص كاسػػػػػػػػػػػتق ؿ كاخػػػػػػػػػػػ ص كتجػػػػػػػػػػػٌرد أمانػػػػػػػػػػػة

 كنزاىتيػػػػػػػػػػػػػػا لحريتيػػػػػػػػػػػػػػا ت مينػػػػػػػػػػػػػػان  االنتخابػػػػػػػػػػػػػػات  ترعػػػػػػػػػػػػػػى التػػػػػػػػػػػػػػي تمػػػػػػػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػػػػػػػيما كال كاالنظمػػػػػػػػػػػػػػة
 ".كشفافيتيا

 الداخمي النظام في  : 74 المادة

 ترعػػػػػػػػػى التػػػػػػػػػي كاألصػػػػػػػػػكؿ القكاعػػػػػػػػػد يتضػػػػػػػػػمف الػػػػػػػػػذم الػػػػػػػػػداخمي نظاميػػػػػػػػػا الييئػػػػػػػػػة كتعػػػػػػػػػٌدؿ تيعػػػػػػػػػدٌ 
اـ النظػػػػػػػػػ ىػػػػػػػػػذا عمػػػػػػػػػى التصػػػػػػػػػديؽ كيػػػػػػػػػتـ. القػػػػػػػػػانكف ىػػػػػػػػػذا ألحكػػػػػػػػػاـ تنفيػػػػػػػػػذان  لػػػػػػػػػدييا العمػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػير

 مػػػػػػػػػػف يكمػػػػػػػػػػان  عشػػػػػػػػػػر خمسػػػػػػػػػػة ميمػػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػػ ؿ الػػػػػػػػػػكزراء مجمػػػػػػػػػػس فػػػػػػػػػػي يتخػػػػػػػػػػذ بقػػػػػػػػػػرار التعػػػػػػػػػػديؿك 
 .األمانة العامة لمجمس الكزراء إيداعو تاريخ

 التمانع في  : 75 المادة

 اك رئاسػػػػػػػػػػػػػة كبػػػػػػػػػػػػػيف نيابتيػػػػػػػػػػػػػا أك الييئػػػػػػػػػػػػػة كرئاسػػػػػػػػػػػػػة عضػػػػػػػػػػػػػكية بػػػػػػػػػػػػػيف الجمػػػػػػػػػػػػػع يجػػػػػػػػػػػػػكز ال -أ
 مؤسسػػػػػػػػػػػػػػة ادارة مجمػػػػػػػػػػػػػػس عضػػػػػػػػػػػػػػكية اك رئاسػػػػػػػػػػػػػػة النػػػػػػػػػػػػػػكاب  مجمػػػػػػػػػػػػػػس اك الػػػػػػػػػػػػػػكزارة عضػػػػػػػػػػػػػػكية

 باسػػػػػػػػػتثناء عػػػػػػػػػاـ  طػػػػػػػػػابع ذات كظيفػػػػػػػػػة أيػػػػػػػػػة أك بمػػػػػػػػػدم مجمػػػػػػػػػس عضػػػػػػػػػكية اك كرئاسػػػػػػػػػة عامػػػػػػػػػة
 اك لػػػػػػػػػػػػػػدييا المتفػػػػػػػػػػػػػػرغيف اك المبنانيػػػػػػػػػػػػػػة الجامعػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػ ؾ فػػػػػػػػػػػػػػي التعميميػػػػػػػػػػػػػػة الييئػػػػػػػػػػػػػػة افػػػػػػػػػػػػػػراد

 ىػػػػػػػػػػػػ ك د الفقرتيػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػكاردة التمانػػػػػػػػػػػػع حػػػػػػػػػػػاالت الػػػػػػػػػػػى باالضػػػػػػػػػػػافة معيػػػػػػػػػػػػا  المتعاقػػػػػػػػػػػديف
 ىػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػف <41 المػػػػػػػػػػادة مػػػػػػػػػػف الثانيػػػػػػػػػػة الفقػػػػػػػػػػرة كفػػػػػػػػػػيلقػػػػػػػػػػانكف ا ىػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػف = المػػػػػػػػػػادة مػػػػػػػػػػف

 .القانكف

 االنتخابػػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػػى الترشػػػػػػػػػػػ  الييئػػػػػػػػػػػة كاعضػػػػػػػػػػػاء كنائبػػػػػػػػػػػو الييئػػػػػػػػػػػة رئػػػػػػػػػػػيس عمػػػػػػػػػػػى يمنػػػػػػػػػػػع -ب
 .الكالية انتياء تمي التي كالسنة كاليتيـ مدة خ ؿ االختيارية أك البمدية

( أ) الفقػػػػػػػػػػػػرة فػػػػػػػػػػػي ذكػػػػػػػػػػػػرىـ الػػػػػػػػػػػكارد االشػػػػػػػػػػػػخاص احػػػػػػػػػػػد الييئػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي عضػػػػػػػػػػػػكا عػػػػػػػػػػػيف اذا -ج
 كاال ككظيفتػػػػػػػػػػػػػو العضػػػػػػػػػػػػػكية بػػػػػػػػػػػػػيف اسػػػػػػػػػػػػػبكعيف ميمػػػػػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػػػػػمف يختػػػػػػػػػػػػػار فا فعميػػػػػػػػػػػػػو أعػػػػػػػػػػػػػ ه 

 .الييئة عضكية مف حكما مستقي ن  يعتبر
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 المحظورة األعمال في  : 76 المادة

 نشػػػػػػػػػاط أك عمػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػ م القيػػػػػػػػػاـ كاليػػػػػػػػػتيـ  مػػػػػػػػدة خػػػػػػػػػ ؿ الييئػػػػػػػػػة  كأعضػػػػػػػػػاء لػػػػػػػػػرئيس يجػػػػػػػػكز ال
 .كحيادىا الييئة مياـ مع يتعارض

 إلقػػػػػػػػػػاء عػػػػػػػػػػف االمتنػػػػػػػػػػاع بكجػػػػػػػػػػكب الييئػػػػػػػػػػة  ؿعمػػػػػػػػػػ فتػػػػػػػػػػرة طػػػػػػػػػػكاؿ كاألعضػػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػػرئيس يمتػػػػػػػػػػـز
 بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرة تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مٌ  اإلدالء أك نػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكة أم فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركة أك محاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة أم

 . الييئة مف بتفكيض اال باالنتخابات متعمقا مكضكعيا يككف شخصية

 المنصػػػػػػػػػػكص المكجبػػػػػػػػػػات مخالفتػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػي العضػػػػػػػػػػك عضػػػػػػػػػػكية إسػػػػػػػػػػقاط الييئػػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػػرر 
 مبػػػػػػػػػدأ مراعػػػػػػػػػاة مػػػػػػػػػع الييئػػػػػػػػػة  أعضػػػػػػػػػاء ثػػػػػػػػػيثم ب كثريػػػػػػػػػة كذلػػػػػػػػػؾ القػػػػػػػػػانكف  ىػػػػػػػػػذا فػػػػػػػػػي عمييػػػػػػػػػا

 الييئػػػػػػػػة قػػػػػػػػرار يقتػػػػػػػػرف أف عمػػػػػػػػى الػػػػػػػػداخمي  نظاميػػػػػػػػا ألحكػػػػػػػػاـ كفقػػػػػػػػا الػػػػػػػػدفاع كحػػػػػػػػؽ الكجاىيػػػػػػػػة
 .الكزراء مجمس بمصادقة

 الجزائية المالحقة في  : 77 المادة

 اتخػػػػػػػػػاذ أك األعضػػػػػػػػػاء أحػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػى جزائيػػػػػػػػػة دعػػػػػػػػػكل إقامػػػػػػػػػة الييئػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف إذف دكف يجػػػػػػػػػكز ال
 بعممػػػػػػػػػو تتعمػػػػػػػػػؽ ألفعػػػػػػػػػاؿ كاليتػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػدة طػػػػػػػػػكاؿ عميػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػبضال أك بحقػػػػػػػػػو  جزائػػػػػػػػػي إجػػػػػػػػػراء أم

 أعضػػػػػػػػػػػاء بحػػػػػػػػػػػؽ االحتيػػػػػػػػػػػاطي بػػػػػػػػػػػالتكقيؼ قػػػػػػػػػػػرار أم اتخػػػػػػػػػػػاذ يجػػػػػػػػػػػكز ال كمػػػػػػػػػػػا. الييئػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي
 .المشيكد الجـر خ  ما الييئة  في بعمميـ تتعمؽ ال ألفعاؿ الييئة

 بنػػػػػػػػػاءن  الم ئػػػػػػػػػـ القػػػػػػػػػانكني اإلجػػػػػػػػػراء اتخػػػػػػػػػاذ أك بالم حقػػػػػػػػػة اإلذف طمػػػػػػػػػب العػػػػػػػػػدؿ كزيػػػػػػػػػر يقػػػػػػػػػدـ
 الفعػػػػػػػػػػؿ نػػػػػػػػػػكع عمػػػػػػػػػػى تشػػػػػػػػػػتمؿ التمييػػػػػػػػػػز محكمػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػدل العػػػػػػػػػػاـ النائػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػف رةمػػػػػػػػػػذك عمػػػػػػػػػػى

 كاتخػػػػػػػػػػػػاذ الم حقػػػػػػػػػػػػة تبػػػػػػػػػػػػرر التػػػػػػػػػػػػي األدلػػػػػػػػػػػػة خ صػػػػػػػػػػػػة كعمػػػػػػػػػػػػى كمكانػػػػػػػػػػػػو  ارتكابػػػػػػػػػػػػو كزمػػػػػػػػػػػػاف
 .ال زمة الجزائية اإلجراءات

 لػػػػػػػػػدرس أسػػػػػػػػػبكع ميمػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي الييئػػػػػػػػػة كتػػػػػػػػػدعى الػػػػػػػػػكزير  إلػػػػػػػػػى بالم حقػػػػػػػػػة اإلذف طمػػػػػػػػػب يقػػػػػػػػػدـ 
 التصػػػػػػػػػكيت  فػػػػػػػػػي يشػػػػػػػػػترؾ أف دكف المعنػػػػػػػػػي  العضػػػػػػػػػك إلػػػػػػػػػى االسػػػػػػػػػتماع بعػػػػػػػػػد كبتٌػػػػػػػػػو الطمػػػػػػػػػب

 مماثمػػػػػػػػػػػػة ميمػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي المطمقػػػػػػػػػػػػة باألكثريػػػػػػػػػػػػة الم حقػػػػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػػػػ ف قرارىػػػػػػػػػػػػا الييئػػػػػػػػػػػػة كتصػػػػػػػػػػػػدر
 .الكزير إلى كترفعو
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 الهيئة تعويضات في :   78 المادة

 مرسػػػػػػػػػػػكـ فػػػػػػػػػػػي يحػػػػػػػػػػػدد كاليتػػػػػػػػػػػو  مػػػػػػػػػػػدة طيمػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػيريان  تعكيضػػػػػػػػػػػان  الييئػػػػػػػػػػػة رئػػػػػػػػػػػيس يتقاضػػػػػػػػػػػى
 الييئػػػػػػػػػػة أعضػػػػػػػػػػاء سػػػػػػػػػػائر أمػػػػػػػػػػا. آخػػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػػؿ أم عػػػػػػػػػػف ينقطػػػػػػػػػػع اف عمػػػػػػػػػػى الييئػػػػػػػػػػة تشػػػػػػػػػػكيؿ

 كيتقاضػػػػػػػػػػػػكف االنتخابيػػػػػػػػػػػػة العمميػػػػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػػػػ ؿ آخػػػػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػػػػؿ أم عػػػػػػػػػػػػف فينقطعػػػػػػػػػػػػكف اآلخػػػػػػػػػػػػريف
 . الييئة تشكيؿ مرسكـ في يحدد الفترة ىذه خ ؿ مقطكعان  بدالن 

  الهيئة مهام في:    79 المادة

 :اآلتية كالص حيات المياـ الييئة تتكلى

 االقتراحػػػػػػػػػػػات كرفػػػػػػػػػػػع مياميػػػػػػػػػػػا فضػػػػػػػػػػػم تػػػػػػػػػػػدخؿ التػػػػػػػػػػػي كالتعػػػػػػػػػػػاميـ القػػػػػػػػػػػرارات اصػػػػػػػػػػػدار .4
 . الكزير الى مناسبة تراىا التي

 كااللكتركنيػػػػػػػػػػػة كالمقػػػػػػػػػػػركءة كالمسػػػػػػػػػػػمكعة المرئيػػػػػػػػػػػة االعػػػػػػػػػػػ ـ كسػػػػػػػػػػػائؿ طمبػػػػػػػػػػػات تمقػػػػػػػػػػػي .7
 التصػػػػػػػػػػػػػػاري  كتسػػػػػػػػػػػػػػميميا كالفػػػػػػػػػػػػػػرز االقتػػػػػػػػػػػػػػراع عمميػػػػػػػػػػػػػػة تغطيػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػي بالمشػػػػػػػػػػػػػػاركة الراغبػػػػػػػػػػػػػػة
 .االع مية لمتغطية سمكؾ قكاعد ككضع لذلؾ  ال زمة

 كالمسػػػػػػػػػػػػػمكعة كالمرئيػػػػػػػػػػػػػة المقػػػػػػػػػػػػػركءة الخاصػػػػػػػػػػػػػة اإلعػػػػػػػػػػػػػ ـ سػػػػػػػػػػػػػائؿك  طمبػػػػػػػػػػػػػات تمقػػػػػػػػػػػػػي .8
 ىػػػػػػػػػذا الحكػػػػػػػػػاـ كفقػػػػػػػػػا األجػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػدفكع االنتخػػػػػػػػػابي االعػػػػػػػػػ ف فػػػػػػػػػي المشػػػػػػػػػاركة فػػػػػػػػػي الراغبػػػػػػػػػة
 .القانكف

 بػػػػػػػػػػالقكانيف اخت فيػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػى اإلعػػػػػػػػػػ ـ ككسػػػػػػػػػػائؿ كالمرشػػػػػػػػػػحيف المػػػػػػػػػػكائ  تقيػػػػػػػػػػد مراقبػػػػػػػػػػة .9
 .قانكفال ىذا ألحكاـ كفقا االنتخابية المنافسة ترعى التي كاألنظمة

 اك نشػػػػػػػػػػػر ككػػػػػػػػػػػذلؾ الػػػػػػػػػػػرأم اسػػػػػػػػػػػتط ع بعمميػػػػػػػػػػػات القيػػػػػػػػػػػاـ كاصػػػػػػػػػػػكؿ شػػػػػػػػػػػركط تحديػػػػػػػػػػػد .:
 الصػػػػػػػػػػػػمت بفتػػػػػػػػػػػػرة التقيػػػػػػػػػػػػد كمراقبػػػػػػػػػػػػة االنتخابيػػػػػػػػػػػػة الحممػػػػػػػػػػػػة أثنػػػػػػػػػػػػاء النتػػػػػػػػػػػػائ  تكزيػػػػػػػػػػػػع اك بػػػػػػػػػػػػث

 .االنتخابي

 فييػػػػػػػػػػػػػػا كالتػػػػػػػػػػػػػػدقيؽ االنتخابيػػػػػػػػػػػػػػة لمحمػػػػػػػػػػػػػػ ت العائػػػػػػػػػػػػػػدة الماليػػػػػػػػػػػػػػة الكشػػػػػػػػػػػػػػكفات اسػػػػػػػػػػػػػػت ـ .;
 .اتاالنتخاب اجراء تاريخ مف شير ميمة خ ؿ
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 لكػػػػػػػػػػػػؿ االنتخابيػػػػػػػػػػػػة الحممػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػػالييف المفكضػػػػػػػػػػػػيف تسػػػػػػػػػػػػجيؿ طمبػػػػػػػػػػػػات تمقػػػػػػػػػػػػي .>
 .بذلؾ ايصاال كتسميمو مرش 

 .القانكف ىذا ألحكاـ كفقا االنتخابي اإلنفاؽ عمى الرقابة ممارسة .=

 كمػػػػػػػػػػػػػػنحيـ كالػػػػػػػػػػػػػػدكلييف المحميػػػػػػػػػػػػػػيف االنتخػػػػػػػػػػػػػػابييف المػػػػػػػػػػػػػػراقبيف طمبػػػػػػػػػػػػػػات كدرس قبػػػػػػػػػػػػػػكؿ .<
 .ليـ سمكؾ قكاعد ككضع التصاري 

 الديمكقراطيػػػػػػػػػػػػػة الممارسػػػػػػػػػػػػػة كتعزيػػػػػػػػػػػػػز النػػػػػػػػػػػػػاخبيف كارشػػػػػػػػػػػػػاد االنتخابيػػػػػػػػػػػػػة الثقافػػػػػػػػػػػػػة نشػػػػػػػػػػػػػر. 41
 . كافة المتاحة بالكسائؿ

 أف ليػػػػػػػػػػا كيعػػػػػػػػػػكد بيػػػػػػػػػػا  كالفصػػػػػػػػػػؿ بمياميػػػػػػػػػػا المتعمقػػػػػػػػػػة القضػػػػػػػػػػايا فػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػكاكل تمقػػػػػػػػػػي. 44
 .بش نيا المقتضى كاجراء مخالفة أية مف تثبتيا عند عفكان  تتحرؾ

 فػػػػػػػػػػػػي المشػػػػػػػػػػػػيكدة الخبػػػػػػػػػػػػرة ب صػػػػػػػػػػػػحاب لضػػػػػػػػػػػػركرةا عنػػػػػػػػػػػػد تسػػػػػػػػػػػػتعيف اف لمييئػػػػػػػػػػػػة يمكػػػػػػػػػػػػف -47
 .كشؤكنيا باالنتخابات المرتبطة االختصاصات

 رئاسػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػػػى كتحيمػػػػػػػػػػػو كاليتيػػػػػػػػػػػا انتيػػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػػع ب عماليػػػػػػػػػػػا تقريػػػػػػػػػػػرا الييئػػػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػػػدـ
ككزيػػػػػػػػػػػػػػر الداخميػػػػػػػػػػػػػػة  الػػػػػػػػػػػػػػكزراء مجمػػػػػػػػػػػػػػس كرئاسػػػػػػػػػػػػػػة النػػػػػػػػػػػػػػكاب مجمػػػػػػػػػػػػػػس رئاسػػػػػػػػػػػػػػة الجميكريػػػػػػػػػػػػػػة 

 كالبمديات كرئاسة المجمس الدستكرم.

 .الرسمية الجريدة في رالتقري ىذا ينشر

 االنتخابات مراقبة في : 71 المادة

 الييئػػػػػػػػػػػػػػة  اشػػػػػػػػػػػػػػراؼ تحػػػػػػػػػػػػػػت االختصػػػػػػػػػػػػػػاص  ذات المػػػػػػػػػػػػػػدني المجتمػػػػػػػػػػػػػػع لييئػػػػػػػػػػػػػػات يحػػػػػػػػػػػػػػؽ -أ
 اآلتيػػػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػػركط فييػػػػػػػػػػػػػػا تتػػػػػػػػػػػػػػكافر أف عمػػػػػػػػػػػػػػى مجرياتيػػػػػػػػػػػػػػا كمراقبػػػػػػػػػػػػػػة االنتخابػػػػػػػػػػػػػػات مكاكبػػػػػػػػػػػػػػة
 :مجتمعة

 قبػػػػػػػػػؿ ركالخبػػػػػػػػػ العمػػػػػػػػػـ بيػػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػائزة سياسػػػػػػػػػية  غيػػػػػػػػػر لبنانيػػػػػػػػػة الجمعيػػػػػػػػػة تكػػػػػػػػػكف أف -
 .الييئة الى الطمب تقديـ مكعد مف األقؿ عمى سنتيف
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 ىيئتييػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي تضػػػػػػػػػـ ال كأف سياسػػػػػػػػػي  طػػػػػػػػػرؼ أك جيػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػ م مرتبطػػػػػػػػػة غيػػػػػػػػػر تكػػػػػػػػػكف أف -
 .  ل نتخابات مرش  أم كاإلدارية العامة

 تػػػػػػػػػػػرتبط أىػػػػػػػػػػػداؼ عمػػػػػػػػػػػى األقػػػػػػػػػػػؿ  عمػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػنتيف قبػػػػػػػػػػػؿ األساسػػػػػػػػػػػي  نظاميػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػنص أف -
 عمػػػػػػػػػػػػػى بالتػػػػػػػػػػػػػدريب أك بالشػػػػػػػػػػػػػفافية أك نتخابػػػػػػػػػػػػػاتباال أك اإلنسػػػػػػػػػػػػػاف بحقػػػػػػػػػػػػػكؽ أك بالديمقراطيػػػػػػػػػػػػػة

 .المكضكعات تمؾ

 .تمكيميا مصادر لمييئة تبٌيف أف -

 انتيػػػػػػػػػاء بعػػػػػػػػػد اإلنتخابػػػػػػػػػات مراقبتيػػػػػػػػػا بنشػػػػػػػػػاط الخػػػػػػػػػاص حسػػػػػػػػػابيا قطػػػػػػػػػع الييئػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػكدع أف -
 .األكثر عمى شير بميمة اإلنتخابية العممية

 لػػػػػػػػػػػػدل كالأصػػػػػػػػػػػػ المكدعػػػػػػػػػػػػة لمػػػػػػػػػػػػكائ  كفقػػػػػػػػػػػػا الجمعيػػػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػػػى المنتسػػػػػػػػػػػػبيف عػػػػػػػػػػػػدد يبمػػػػػػػػػػػػ  أف -
 تقػػػػػػػػػػػػػػديـ بتػػػػػػػػػػػػػاريخ األقػػػػػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػػػػى منتسػػػػػػػػػػػػػػب مئػػػػػػػػػػػػػة االختصػػػػػػػػػػػػػػاص ذات الرسػػػػػػػػػػػػػمية المراجػػػػػػػػػػػػػع

 .الطمب

 .الييئة تضعو شرؼ ميثاؽ اإلدارية ىيئتيا تمتـز أف -

 أعػػػػػػػػػػ ه  الشػػػػػػػػػػركط تحقػػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػػي كتػػػػػػػػػػدقؽ إلييػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػكاردة االعتمػػػػػػػػػػاد طمبػػػػػػػػػػات الييئػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػدرس
 .ترفضو أك الطمب تقبؿ أف ليا كيعكد

 تصػػػػػػػػػدر بقػػػػػػػػػرارات مجرياتيػػػػػػػػػا كمراقبػػػػػػػػػة االنتخابػػػػػػػػػات اكبػػػػػػػػػةمك  كآليػػػػػػػػػات أصػػػػػػػػػكؿ الييئػػػػػػػػػة تحػػػػػػػػػدد
 .األقؿ عمى بشير االنتخابات مكعد قبؿ عنيا

 إلػػػػػػػػػػػػى الراميػػػػػػػػػػػػة باالنتخابػػػػػػػػػػػػات المعنيػػػػػػػػػػػػة األجنبيػػػػػػػػػػػػة الييئػػػػػػػػػػػػات طمبػػػػػػػػػػػػات الييئػػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػػدرس -ب
 مكعػػػػػػػػد قبػػػػػػػػؿ تضػػػػػػػػعيا كأصػػػػػػػػكؿ لشػػػػػػػػركط كفقػػػػػػػػا االنتخابيػػػػػػػػة العمميػػػػػػػػة مكاكبػػػػػػػػة فػػػػػػػػي المشػػػػػػػػاركة
 .األقؿ عمى بشير اإلنتخابات

 مخػػػػػػػػػػػٌكؿ الجيػػػػػػػػػػة ليػػػػػػػػػػذه المنتسػػػػػػػػػػبيف أحػػػػػػػػػػد أك جيػػػػػػػػػػة أم إعتمػػػػػػػػػػاد إلغػػػػػػػػػػاء لمييئػػػػػػػػػػة يحػػػػػػػػػػؽ -ج
 القػػػػػػػػػػػػكانيف فػػػػػػػػػػػي المحػػػػػػػػػػػددة بالشػػػػػػػػػػػركط اإلخػػػػػػػػػػػ ؿ حػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػي اإلنتخابيػػػػػػػػػػػة العمميػػػػػػػػػػػة مكاكبػػػػػػػػػػػة
 . كاألنظمة
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 الهيئة قرارات في  :77 المادة

   األقػػػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػػػى أعضػػػػػػػػػػػػاء سػػػػػػػػػػػػبعة بحضػػػػػػػػػػػػكر اال قانكنيػػػػػػػػػػػػة الييئػػػػػػػػػػػػة إجتماعػػػػػػػػػػػػات تكػػػػػػػػػػػػكف ال
 قانكنػػػػػػػػػػػان  يؤلفكنيػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػذيف األعضػػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػػف المطمقػػػػػػػػػػػة باألكثريػػػػػػػػػػػة يئػػػػػػػػػػػةالي قػػػػػػػػػػػرارات كتتخػػػػػػػػػػػذ

 مػػػػػػػػف أيػػػػػػػػاـ ث ثػػػػػػػػة ميمػػػػػػػػة فػػػػػػػػي الدكلػػػػػػػػة شػػػػػػػػكرل مجمػػػػػػػػس أمػػػػػػػػاـ ل سػػػػػػػػتئناؼ قراراتيػػػػػػػػا كتخضػػػػػػػػع
 ميمػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي الدكلػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػكرل مجمػػػػػػػػػػس بيػػػػػػػػػػػا يٌبػػػػػػػػػػت أف عمػػػػػػػػػػػى نشػػػػػػػػػػرىا  أك إب غيػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػاريخ
 .المراجعة تقديـ تاريخ مف أياـ ث ثة

 اتالصالحي تفويض في   :77 المادة

بميمػػػػػػػػػػػة  القيػػػػػػػػػػػاـ بعضػػػػػػػػػػػيـ أك أعضػػػػػػػػػػػائيا أحػػػػػػػػػػػد منيػػػػػػػػػػػا بقػػػػػػػػػػػرار تفػػػػػػػػػػػٌكض أف لمييئػػػػػػػػػػػة يجػػػػػػػػػػػكز
مثػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػذه الميػػػػػػػػاـ ب لمقيػػػػػػػػاـ لجانػػػػػػػػان  تؤلػػػػػػػػؼ أف ليػػػػػػػػا كمػػػػػػػػا محػػػػػػػػددة مػػػػػػػػف ضػػػػػػػػمف صػػػػػػػػ حياتيا 

 المحددة.

 .أعضائيا أحد أك نائبو إلى ص حياتو بعض يفكض أف الييئة لرئيس يحؽ

 هاوموازنت االداري الهيئة جهاز في   : 73 المادة

 مجمػػػػػػػػػػػػس فػػػػػػػػػػػػي تتخػػػػػػػػػػػػذ مراسػػػػػػػػػػػػيـ بمكجػػػػػػػػػػػػب كاالداريػػػػػػػػػػػػة الماليػػػػػػػػػػػػة الييئػػػػػػػػػػػػة انظمػػػػػػػػػػػػة تحػػػػػػػػػػػػدد -أ
 .الييئة اقتراح عمى المبني الكزير اقتراح عمى بناءن  الكزراء

 مػػػػػػػػػػػػػف مناسػػػػػػػػػػػػػبا تػػػػػػػػػػػػػراه مػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػع تتعاقػػػػػػػػػػػػػد أف كليػػػػػػػػػػػػػا إدارم جيػػػػػػػػػػػػػاز بالييئػػػػػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػػػػػرتبط -ب
 أف تطمػػػػػػػػػػػػػػب أف لمييئػػػػػػػػػػػػػػة اكمػػػػػػػػػػػػػػ. مياميػػػػػػػػػػػػػػا أداء فػػػػػػػػػػػػػػي لمؤازرتيػػػػػػػػػػػػػػا االختصػػػػػػػػػػػػػػاص أصػػػػػػػػػػػػػػحاب

 كالمؤسسػػػػػػػػػػات اإلدارات فػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػامميف المػػػػػػػػػػكظفيف مػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػدد مؤقتػػػػػػػػػػة بصػػػػػػػػػػكرة بيػػػػػػػػػػا ؽيمحػػػػػػػػػػ
 يػػػػػػػػػتـ. الػػػػػػػػػكزير مػػػػػػػػػف تحػػػػػػػػػدد تعكيضػػػػػػػػػات لقػػػػػػػػػاء يعادليػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػا أك الرابعػػػػػػػػػة الفئػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف العامػػػػػػػػػة
 عمػػػػػػػػػى المبنػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػكزير طمػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػى بنػػػػػػػػػاءن  المخػػػػػػػػػتص الػػػػػػػػػكزير مػػػػػػػػػف بقػػػػػػػػػرار اإللحػػػػػػػػػاؽ ىػػػػػػػػػذا
 .االلحاؽ مدة القرار ىذا في كتحدد الييئة اقتراح

 اعتمػػػػػػػػػػادات الػػػػػػػػػػكزير اقتػػػػػػػػػػراح عمػػػػػػػػػػى بنػػػػػػػػػػاءن  كييخصػػػػػػػػػػص مكازنتيػػػػػػػػػػا مشػػػػػػػػػػركع الييئػػػػػػػػػػة تعػػػػػػػػػػد -ج
 . كالبمديات الداخمية كزارة مكازنة في الييئة لمكازنة خاصة
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 االنتخابية والقوائم التحضيرية األعمال في: الرابع الفصل

     االنتخابية القوائم في  القيد في  :74 المادة

 فػػػػػػػػػػي اال شػػػػػػػػػػخص أم يقيػػػػػػػػػػد كال لمنػػػػػػػػػػاخبيف  الزاميػػػػػػػػػػا االنتخابيػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػكائـ فػػػػػػػػػػي القيػػػػػػػػػػد يكػػػػػػػػػػكف
 .العقكبات قانكف مف 4;9 المادة احكاـ تطبيؽ طائمة تحت كاحدة  قائمة

 وتعديمها االنتخابية القوائم ديمومة في  :75 المادة

 ىػػػػػػػػذا الحكػػػػػػػػاـ كفقػػػػػػػػا دكريػػػػػػػػا  فييػػػػػػػػا النظػػػػػػػػر يعػػػػػػػػاد انػػػػػػػػو اال دائمػػػػػػػػة  االنتخابيػػػػػػػػة القػػػػػػػػكائـ تعتبػػػػػػػػر
 . القانكف

 االنتخابية القوائم ناخبي في  :76 المادة

 انتخابيػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػكائـ انتخابيػػػػػػػػػػػة دائػػػػػػػػػػػرة لكػػػػػػػػػػػؿ الشخصػػػػػػػػػػػية لألحػػػػػػػػػػػكاؿ العامػػػػػػػػػػػة المديريػػػػػػػػػػػة تضػػػػػػػػػػػع
 ىػػػػػػػػػػػػػذه كتتضػػػػػػػػػػػػػمف الشخصػػػػػػػػػػػػػية  االحػػػػػػػػػػػػػكاؿ لسػػػػػػػػػػػػػج ت كفقػػػػػػػػػػػػػا النػػػػػػػػػػػػػاخبيف ب سػػػػػػػػػػػػػماء ممكننػػػػػػػػػػػػػة
 سػػػػػػػػنة االنتخابيػػػػػػػػة الػػػػػػػػدائرة فػػػػػػػػي قيػػػػػػػػدىـ مػػػػػػػػدة بمغػػػػػػػػت الػػػػػػػػذيف النػػػػػػػػاخبيف جميػػػػػػػػع أسػػػػػػػػماء القػػػػػػػػكائـ
 مػػػػػػػػػػػػف العشػػػػػػػػػػػػريف أم االنتخابيػػػػػػػػػػػػة  بػػػػػػػػػػػػالقكائـ التػػػػػػػػػػػػدقيؽ إعػػػػػػػػػػػػادة ءبػػػػػػػػػػػػد بتػػػػػػػػػػػػاريخ االقػػػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػػػى
 .سنة كؿ مف الثاني تشريف

 القوائم تدوينات في  :77 المادة

 كاسػػػػػػػػػػػػـ ناخػػػػػػػػػػػػب لكػػػػػػػػػػػػؿ الث ثػػػػػػػػػػػػي اإلسػػػػػػػػػػػػـ: الزاميػػػػػػػػػػػػة بصػػػػػػػػػػػػكرة االنتخابيػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػكائـ تتضػػػػػػػػػػػػمف
 كجنسػػػػػػػػػػػػو الشخصػػػػػػػػػػػػية االحػػػػػػػػػػػػكاؿ سػػػػػػػػػػػػج ت فػػػػػػػػػػػػي كارد ىػػػػػػػػػػػػك كمػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػجمو كرقػػػػػػػػػػػػـ كالدتػػػػػػػػػػػػو 
 عنػػػػػػػػد فييػػػػػػػػا  تسػػػػػػػػجؿ خاصػػػػػػػػة خانػػػػػػػػة قائمػػػػػػػػة كػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي كتخصػػػػػػػػص .كمذىبػػػػػػػػو كالدتػػػػػػػػو كتػػػػػػػػاريخ

 ذكػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػع  تبػػػػػػػػػػػػدي ن  أك تصػػػػػػػػػػػػحيحان  القيػػػػػػػػػػػػكد عمػػػػػػػػػػػػى تطػػػػػػػػػػػػرأ التػػػػػػػػػػػػي التعػػػػػػػػػػػػدي ت االقتضػػػػػػػػػػػػاء 
 .القانكني مستندىا

 تػػػػػػػػػػاريخ عمػػػػػػػػػػى مضػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػذيف االشػػػػػػػػػػخاص أسػػػػػػػػػػماء النػػػػػػػػػػاخبيف قػػػػػػػػػػكائـ مػػػػػػػػػػف حكمػػػػػػػػػػان  تشػػػػػػػػػػطب
  .كأكثر سنة مئة كالدتيـ
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 بػػػػػػػػػػو يتقػػػػػػػػػػدـ الع قػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػػاحب مػػػػػػػػػػف بطمػػػػػػػػػب قيػػػػػػػػػػدىـ إعػػػػػػػػػػادة دكف الشػػػػػػػػػطب ىػػػػػػػػػػذا يحػػػػػػػػػكؿ ال
 .االنتخابية القكائـ نشر تاريخ مف شير ميمة ضمف الكزارة إلى

 النفوس دوائر موجبات في  : 78 المادة

 الػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػنكيا يرسػػػػػػػػػػمكا أف المنػػػػػػػػػػاطؽ فػػػػػػػػػػي النفػػػػػػػػػػكس كأقػػػػػػػػػػ ـ دكائػػػػػػػػػػر رؤسػػػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػػػى يتكجػػػػػػػػػػب
 كالعشػػػػػػػػػػريف الثػػػػػػػػػػاني تشػػػػػػػػػػريف مػػػػػػػػػػف العشػػػػػػػػػػريف بػػػػػػػػػػيف الشخصػػػػػػػػػػية  لألحػػػػػػػػػػكاؿ العامػػػػػػػػػػة المديريػػػػػػػػػػة

 الػػػػػػػػػػػػػذيف المسػػػػػػػػػػػػػجميف االشػػػػػػػػػػػػػخاص أسػػػػػػػػػػػػػماء تتضػػػػػػػػػػػػػمف أكليػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػكائ  االكؿ  كػػػػػػػػػػػػػانكف مػػػػػػػػػػػػػف
 االشػػػػػػػػػػخاص كأسػػػػػػػػػػماء االنتخابيػػػػػػػػػػة  القػػػػػػػػػػكائـ فػػػػػػػػػػي لمقيػػػػػػػػػػد القانكنيػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػركط فػػػػػػػػػػييـ تتػػػػػػػػػػكافر
 ككػػػػػػػػػذلؾ االنتخابيػػػػػػػػػة  القػػػػػػػػػكائـ تجميػػػػػػػػػد بتػػػػػػػػػاريخ الشػػػػػػػػػركط ىػػػػػػػػػذه فػػػػػػػػػييـ تتػػػػػػػػػكافر سػػػػػػػػػكؼ الػػػػػػػػػذيف
 االحػػػػػػػػػػػكاؿ سػػػػػػػػػػج ت مػػػػػػػػػػػف أسػػػػػػػػػػماؤىـ شػػػػػػػػػػطبت اك تكفػػػػػػػػػػػكا اك قيػػػػػػػػػػدىـ اىمػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػذيف أسػػػػػػػػػػماء

 . كاف سبب الم الشخصية

 العدلي السجل دائرة موجبات في  :79 المادة

 المديريػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػى ترسػػػػػػػػػػػؿ اف محافظػػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػػدلي السػػػػػػػػػػػجؿ دائػػػػػػػػػػػرة عمػػػػػػػػػػػى يتكجػػػػػػػػػػػب
 العشػػػػػػػػريف الػػػػػػػػى الثػػػػػػػػاني تشػػػػػػػػريف مػػػػػػػػف العشػػػػػػػػريف بػػػػػػػػيف سػػػػػػػػنكيان  الشخصػػػػػػػػية  اؿلألحػػػػػػػػك  العامػػػػػػػػة
 شػػػػػػػػػػ نيا مػػػػػػػػػػف بجػػػػػػػػػػرائـ عمػػػػػػػػػػييـ كـالمحكػػػػػػػػػػ االشػػػػػػػػػػخاص باسػػػػػػػػػػماء الئحػػػػػػػػػػة االكؿ  كػػػػػػػػػػانكف مػػػػػػػػػػف
 .القانكف ىذا مف 9 المادة الحكاـ كفقا االقتراع حؽ ممارستيـ دكف تحكؿ أف

 العدلية المحاكم موجبات في   : 31 المادة

 لألحػػػػػػػػػػػػػػػػكاؿ العامػػػػػػػػػػػػػػػػة المديريػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػى ترسػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اف العدليػػػػػػػػػػػػػػػػة المحػػػػػػػػػػػػػػػػاكـ عمػػػػػػػػػػػػػػػػى يتكجػػػػػػػػػػػػػػػب
 كػػػػػػػػػػانكف مػػػػػػػػػػف العشػػػػػػػػػػريف الػػػػػػػػػػى الثػػػػػػػػػػاني تشػػػػػػػػػػريف مػػػػػػػػػػف العشػػػػػػػػػػريف بػػػػػػػػػػيف سػػػػػػػػػػنكيان  الشخصػػػػػػػػػػية 

 عمييػػػػػػػػػػػػا المنصػػػػػػػػػػػػكص الجػػػػػػػػػػػػرائـ فػػػػػػػػػػػػي عنيػػػػػػػػػػػػا الصػػػػػػػػػػػػادرة النيائيػػػػػػػػػػػػة باالحكػػػػػػػػػػػػاـ الئحػػػػػػػػػػػػة االكؿ 
  حكاـ الحجر المبرمة.ب  كما القانكف ىذا مف 9 المادة في
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 االنتخابية القوائم تنقيح في  :37 المادة

 يػػػػػػػػػرد لمػػػػػػػػػا تبعػػػػػػػػػان  االنتخابيػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػكائـ بتنقػػػػػػػػػي  الشخصػػػػػػػػػية لألحػػػػػػػػػكاؿ العامػػػػػػػػػة المديريػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػكـ
 .فييا التدقيؽ بعد السابقة  المكاد في المذككرة المراجع فم الييا

 قيػػػػػػػػػد نقػػػػػػػػػؿ كعمميػػػػػػػػػات التنقػػػػػػػػػي   اسػػػػػػػػػباب فيػػػػػػػػػو تػػػػػػػػػدكف خاصػػػػػػػػػا حقػػػػػػػػػ  قائمػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػؿ تتضػػػػػػػػػمف
 فػػػػػػػػي المحمػػػػػػػػة اسػػػػػػػػـ الزاميػػػػػػػػان  يػػػػػػػػذكر   النقػػػػػػػػؿ حالػػػػػػػػة كفػػػػػػػػي. اخػػػػػػػػرل الػػػػػػػػى قائمػػػػػػػػة مػػػػػػػػف النفػػػػػػػػكس

 . النقؿ كتاريخ السجؿ كرقـ القيد

 حصػػػػػػػػػؿ اذا النفػػػػػػػػػكس لقيػػػػػػػػػد اختيػػػػػػػػػارم نقػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػ م  القػػػػػػػػػانكف ىػػػػػػػػػذا تطبيػػػػػػػػػؽ الجػػػػػػػػػؿ ييعتػػػػػػػػػد  ال
 يعتبػػػػػػػػػر ال. االنتخابيػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػالقكائـ التػػػػػػػػػدقيؽ اعػػػػػػػػػادة بػػػػػػػػػدء تػػػػػػػػػاريخ تسػػػػػػػػػبؽ التػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػنة خػػػػػػػػػ ؿ

 قيػػػػػػػػػػػد نقػػػػػػػػػػػؿ تػػػػػػػػػػػـ اذا االنتخػػػػػػػػػػػاب لمزكجػػػػػػػػػػػة كيحػػػػػػػػػػػؽ. الػػػػػػػػػػػزكاج بسػػػػػػػػػػػبب القيػػػػػػػػػػػد نقػػػػػػػػػػػؿ اختياريػػػػػػػػػػػان 
 . أع ه المذككرة السنة خ ؿ نفكسيا

 وتعميمها القوائم نشر في :37 المادة

 الشخصػػػػػػػػػية لألحػػػػػػػػػكاؿ العامػػػػػػػػػة المديريػػػػػػػػػة ترسػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػنة  كػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػباط مػػػػػػػػػف االكؿ قبػػػػػػػػػؿ
 مراكػػػػػػػػػز كالػػػػػػػػػى المختػػػػػػػػػاريف كالػػػػػػػػػى البمػػػػػػػػػديات الػػػػػػػػػى األكليػػػػػػػػػة االنتخابيػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػكائـ عػػػػػػػػػف نسػػػػػػػػػخان 

 النيػػػػػػػػػػػائي  لمتنقػػػػػػػػػػػي  تسػػػػػػػػػػػيي ن  كتعميميػػػػػػػػػػػا  نشػػػػػػػػػػػرىا بيػػػػػػػػػػػدؼ كذلػػػػػػػػػػػؾ كاالقضػػػػػػػػػػػية المحافظػػػػػػػػػػػات
 كػػػػػػػػي أقصػػػػػػػػى كحػػػػػػػػدو  شػػػػػػػػباط فمػػػػػػػػ االكؿ قبػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػكائـ ىػػػػػػػػذه الػػػػػػػػييـ المرسػػػػػػػػؿ يسػػػػػػػػتمـ أف عمػػػػػػػػى
 مػػػػػػػػف لػػػػػػػػدييـ يتػػػػػػػػكفر مػػػػػػػػا كفػػػػػػػػؽ بتنقيحيػػػػػػػػا يقكمػػػػػػػػكا ككػػػػػػػػي عمييػػػػػػػػا  ل طػػػػػػػػ ع النػػػػػػػػاخبيف يػػػػػػػػدعك

 .مكثقة معمكمات

 االعالم وسائل في القوائم عن االعالن في   :33 المادة

 كالمسػػػػػػػػػػػػػػػمكعة المرئيػػػػػػػػػػػػػػػة االعػػػػػػػػػػػػػػػ ـ كسػػػػػػػػػػػػػػػائؿ بكاسػػػػػػػػػػػػػػػطة كالبمػػػػػػػػػػػػػػػديات الداخميػػػػػػػػػػػػػػػة كزارة تعمػػػػػػػػػػػػػػػف
 القػػػػػػػػػػػػػػػكائـ جيػػػػػػػػػػػػػػػكز عػػػػػػػػػػػػػػػف آذار  مػػػػػػػػػػػػػػػف كالعاشػػػػػػػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػػػػػػػباط مػػػػػػػػػػػػػػػف االكؿ بػػػػػػػػػػػػػػػيف كالمقػػػػػػػػػػػػػػػركءة 
 يتكجػػػػػػػػػػب ايضػػػػػػػػػػا  الغايػػػػػػػػػػة كليػػػػػػػػػػذه. عمييػػػػػػػػػػا االطػػػػػػػػػػ ع الػػػػػػػػػػى النػػػػػػػػػػاخبيف كتػػػػػػػػػػدعك االنتخابيػػػػػػػػػػة 

 عمػػػػػػػػػػػػى ذاتيػػػػػػػػػػػػا  الميمػػػػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػػػػمف االكليػػػػػػػػػػػػة  االنتخابيػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػكائـ تنشػػػػػػػػػػػػر اف الػػػػػػػػػػػػكزارة عمػػػػػػػػػػػػى
 مدمجػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اقراصػػػػػػػػػػػػػػػػػا كتصػػػػػػػػػػػػػػػػػدر( Website) االلكتركنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػػػػػػػػفحتيا
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 تحػػػػػػػػػػدده ثمػػػػػػػػػػف لقػػػػػػػػػػاء عنيػػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػػخ عمػػػػػػػػػػى يستحصػػػػػػػػػػؿ فا شػػػػػػػػػػخص الم كيحػػػػػػػػػػؽ. تتضػػػػػػػػػػمنيا
 .الكزارة

 ضػػػػػػػػػػػػػػمف االكليػػػػػػػػػػػػػػة  االنتخابيػػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػػكائـ تنشػػػػػػػػػػػػػػر أف كالمغتػػػػػػػػػػػػػػربيف الخارجيػػػػػػػػػػػػػػة كزارة كعمػػػػػػػػػػػػػػى
 كتصػػػػػػػػػػػػػدر( Website) االلكتركنيػػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػبكة عمػػػػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػػػػفحتيا عمػػػػػػػػػػػػػى ذاتيػػػػػػػػػػػػػا  الميمػػػػػػػػػػػػػة
 .تتضمنيا مدمجة اقراصا

 القوائم تصحيح في  :  34 المادة

 كػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػباط مػػػػػػػػػػػػف االكؿ مػػػػػػػػػػػػف اعتبػػػػػػػػػػػػاران  يقػػػػػػػػػػػػدـ  أف مصػػػػػػػػػػػػمحة ذم لكػػػػػػػػػػػػؿ يحػػػػػػػػػػػؽ -4
 يرمػػػػػػػػي طمبػػػػػػػػان  القػػػػػػػػانكف  ىػػػػػػػػذا فػػػػػػػػي عمييػػػػػػػػا المنصػػػػػػػػكص المختصػػػػػػػػة القيػػػػػػػػد لجنػػػػػػػػة إلػػػػػػػػى سػػػػػػػػنة 
 أك قيػػػػػػػػده سػػػػػػػػقط يكػػػػػػػػكف كػػػػػػػػ ف االنتخابيػػػػػػػػة  القػػػػػػػػكائـ فػػػػػػػػي بػػػػػػػػو يتعمػػػػػػػػؽ خمػػػػػػػػؿ أم تصػػػػػػػػحي  إلػػػػػػػػى
 .آخر سبب أم أك المادم الخط  أك اإلىماؿ بسبب إسمو في غمط كقع

 آذار مػػػػػػػػػف االكؿ فػػػػػػػػػي تنتيػػػػػػػػػي ميمػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػمف القيػػػػػػػػػد لجنػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػى ي التصػػػػػػػػػح اسػػػػػػػػػتدعاء يقػػػػػػػػػدـ
 صػػػػػػػػػػػحة تؤيػػػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػػػي كاألدلػػػػػػػػػػػة بالمسػػػػػػػػػػػتندات مرفقػػػػػػػػػػػان  يكػػػػػػػػػػػكف أف عمػػػػػػػػػػػى ذاتيػػػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػػػنة مػػػػػػػػػػػف
 . رسـ أم مف معفيان  الطمب كيككف طمبو 

 ال عػػػػػػػػػػدليان  سػػػػػػػػػػج ن  قيػػػػػػػػػػدىا  سػػػػػػػػػػقط أسػػػػػػػػػػماء باضػػػػػػػػػػافة المتعمقػػػػػػػػػػة التصػػػػػػػػػػحي  بطمبػػػػػػػػػػات يرفػػػػػػػػػػؽ
 .كاحدان  شيران  تاريخو يتجاكز

 لجنػػػػػػػػة مػػػػػػػػف يطمػػػػػػػػب أف االنتخابيػػػػػػػػة القػػػػػػػػكائـ إحػػػػػػػػدل فػػػػػػػػي مقيػػػػػػػػد ناخػػػػػػػػب لكػػػػػػػػؿ يحػػػػػػػػؽ اكمػػػػػػػػ -7
 فػػػػػػػػػي قيػػػػػػػػػده أغفػػػػػػػػػؿ أك قيػػػػػػػػػده جػػػػػػػػػرل شػػػػػػػػػخص أم إسػػػػػػػػػـ إضػػػػػػػػػافة أك شػػػػػػػػػطب المختصػػػػػػػػػة القيػػػػػػػػػد
 . لمقانكف خ فان  ذاتيا القائمة

 كذلػػػػػػػػػػؾ الحػػػػػػػػػػؽ  ىػػػػػػػػػػذا يمػػػػػػػػػػارس أف المخػػػػػػػػػػتص كالمختػػػػػػػػػػار كالقائمقػػػػػػػػػػاـ المحػػػػػػػػػػافظ مػػػػػػػػػػف كلكػػػػػػػػػػؿ
 .سنة كؿ مف آذار مف كؿاأل في تنتيي التي الشير مدة خ ؿ

 بالطمبػػػػػػػػػػػات يتقػػػػػػػػػػػدمكا اف المبنانيػػػػػػػػػػػة االراضػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػى المقيمػػػػػػػػػػػيف غيػػػػػػػػػػػر لمنػػػػػػػػػػػاخبيف يحػػػػػػػػػػػؽ -8
 السػػػػػػػػػفارات لػػػػػػػػػدل كذلػػػػػػػػػؾ المػػػػػػػػػادة ىػػػػػػػػػذه مػػػػػػػػػف 7ك4 البنػػػػػػػػػديف فػػػػػػػػػي عمييػػػػػػػػػا المنصػػػػػػػػػكص ذاتيػػػػػػػػػا
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 ل حػػػػػػػػػكاؿ العامػػػػػػػػػة المديريػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػكرا تحيميػػػػػػػػػا التػػػػػػػػػي الخػػػػػػػػػارج فػػػػػػػػػي المبنانيػػػػػػػػػة كالقنصػػػػػػػػػميات
 .كالمغتربيف الخارجية كزارة بكاسطة الشخصية

 لجػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػى الطمبػػػػػػػػػات ىػػػػػػػػػذه باحالػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػدكرىا الشخصػػػػػػػػػية ل حػػػػػػػػػكاؿ العامػػػػػػػػػة المديريػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػكـ
 .المقتضى الجراء المختصة القيد

 االنتخابية القوائم تجميد في  :35 المادة

  االنتخابيػػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػػكائـ اعػػػػػػػػػػػػػػداد لػػػػػػػػػػػػػػدل الشخصػػػػػػػػػػػػػػية ل حػػػػػػػػػػػػػػكاؿ العامػػػػػػػػػػػػػػة المديريػػػػػػػػػػػػػػة تراعػػػػػػػػػػػػػػي
 . القانكف ىذا في عمييا المنصكص القيد كنقؿ التنقي  عمميات النيائية

 حتػػػػػػػػػى نافػػػػػػػػػذة كتبقػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػنة كػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف آذار مػػػػػػػػػف الث ثػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػي االنتخابيػػػػػػػػػة القائمػػػػػػػػػة تجٌمػػػػػػػػػد
 .تمييا التي السنة مف آذار مف الث ثيف

 لألحػػػػػػػػكاؿ العامػػػػػػػػة المديريػػػػػػػػة مػػػػػػػػف كردتػػػػػػػػو التػػػػػػػػي النيائيػػػػػػػػة القػػػػػػػػكائـ مػػػػػػػػف نسػػػػػػػػخة الػػػػػػػػكزير يرسػػػػػػػػؿ
 أيػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي العتمادىػػػػػػػػػػا كال جئػػػػػػػػػػيف السياسػػػػػػػػػػية شػػػػػػػػػػؤكفلم العامػػػػػػػػػػة المديريػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػى الشخصػػػػػػػػػػية
 السػػػػػػػػػنة مػػػػػػػػػف آذار 81 كلغايػػػػػػػػػة آذار 81مػػػػػػػػػف تبػػػػػػػػػدأ التػػػػػػػػػي الميمػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػ ؿ تجػػػػػػػػػرم انتخابػػػػػػػػػات

 .تمييا التي

 االبتدائية القيد لجان في  :36 المادة

 .أكثر أك ابتدائية قيد لجنة انتخابية دائرة كؿ في تنش 

 رؤسػػػػػػػػاء  أحػػػػػػػػد كمػػػػػػػػف رئيسػػػػػػػػان  عامػػػػػػػػؿ ادارم أك عػػػػػػػػدلي قػػػػػػػػاض مػػػػػػػػف قيػػػػػػػػد لجنػػػػػػػػة كػػػػػػػػؿ تتػػػػػػػػالؼ
 األحػػػػػػػػػػكاؿ مػػػػػػػػػػف مكظػػػػػػػػػػؼ كمػػػػػػػػػػف االنتخابيػػػػػػػػػػة  الػػػػػػػػػػدائرة فػػػػػػػػػػي البمػػػػػػػػػػديات مجػػػػػػػػػػالس أعضػػػػػػػػػػاء أك

 .عضكيف الشخصية

 مػػػػػػػػف بقػػػػػػػػرار الشخصػػػػػػػػية األحػػػػػػػػكاؿ مػػػػػػػػكظفي مػػػػػػػػف أكثػػػػػػػػر أك مكظػػػػػػػػؼ قيػػػػػػػػد لجنػػػػػػػػة بكػػػػػػػػؿ يمحػػػػػػػػؽ
 .الكزير
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 االبتدائية القيد لجان مهام في  : 37 المادة

 : اآلتية اـالمي االبتدائية القيد لجنة تتكلى

 ىػػػػػػػػػػػػذا الحكػػػػػػػػػػػػاـ كفقػػػػػػػػػػػػان  االنتخابيػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػكائـ عمػػػػػػػػػػػػى التصػػػػػػػػػػػػحي  طمبػػػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػػػي النظػػػػػػػػػػػػر -4
 طمػػػػػػػػب تقػػػػػػػػديـ تػػػػػػػػاريخ مػػػػػػػػف عمػػػػػػػػؿ ايػػػػػػػػاـ ث ثػػػػػػػػة خػػػػػػػػ ؿ بشػػػػػػػػ نيا القػػػػػػػػرارات كاصػػػػػػػػدار القػػػػػػػػانكف

 ل حػػػػػػػػػػػػػػكاؿ العامػػػػػػػػػػػػػػة المديريػػػػػػػػػػػػػػة كالػػػػػػػػػػػػػػى الع قػػػػػػػػػػػػػػة اصػػػػػػػػػػػػػػحاب الػػػػػػػػػػػػػػى كاب غيػػػػػػػػػػػػػػا التصػػػػػػػػػػػػػػحي  
 . الشخصية

 المشػػػػػػػػػػار المختصػػػػػػػػػػة العميػػػػػػػػػػا القيػػػػػػػػػػد لجنػػػػػػػػػػة امػػػػػػػػػػاـ ل سػػػػػػػػػػتئناؼ قابمػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػرارات ىػػػػػػػػػػذه تكػػػػػػػػػػكف
 . تبميغيا مف اياـ ث ثة ميمة ضمف القانكف  ىذا في الحقان  الييا

 التصػػػػػػػػػػػحي  طالػػػػػػػػػػػب ييعفػػػػػػػػػػػى كمػػػػػػػػػػػا رسػػػػػػػػػػػـ ام مػػػػػػػػػػػف كاإلسػػػػػػػػػػػتئناؼ التصػػػػػػػػػػػحي  طمػػػػػػػػػػػب ييعفػػػػػػػػػػػى
 .محاـ تككيؿ مف كالمست نؼ

 ضػػػػػػػػػػرالمحا فػػػػػػػػػػي كالتػػػػػػػػػػدقيؽ االقتػػػػػػػػػػراع اقػػػػػػػػػػ ـ اقفػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػكر االقتػػػػػػػػػػراع صػػػػػػػػػػناديؽ اسػػػػػػػػػػت ـ -7
 .بش نيا المناسبة القرارات كاتخاذ كالمستندات

 كػػػػػػػػػػػػؿ نالتيػػػػػػػػػػػا التػػػػػػػػػػػػي بالنتيجػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػاـ الجػػػػػػػػػػػدكؿ كتنظػػػػػػػػػػػػيـ كجمعيػػػػػػػػػػػا االصػػػػػػػػػػػػكات فػػػػػػػػػػػرز -8
    .المختصة العميا القيد لجاف الى كرفعيا مرش  ككؿ الئحة

 العميا القيد لجان في   : 38 المادة

 .كاحدة تخابيةان دكرة لمدة عميا قيد لجنة انتخابية دائرة كؿ في تنش 

 اك التمييػػػػػػػػز محكمػػػػػػػػة لػػػػػػػػدل مستشػػػػػػػػار أك غرفػػػػػػػػة رئػػػػػػػػيس مػػػػػػػػف عميػػػػػػػػا قيػػػػػػػػد لجنػػػػػػػػة كػػػػػػػػؿ تتػػػػػػػػ لؼ
 الدكلػػػػػػػػػػػة  شػػػػػػػػػػػكرل مجمػػػػػػػػػػػس فػػػػػػػػػػػي مستشػػػػػػػػػػػار أك غرفػػػػػػػػػػػة رئػػػػػػػػػػػيس أك اسػػػػػػػػػػػتئناؼ غرفػػػػػػػػػػػة رئػػػػػػػػػػػيس
 المركػػػػػػػػػػزم التفتػػػػػػػػػػيش مػػػػػػػػػػف مفػػػػػػػػػػتش كمػػػػػػػػػػف عامػػػػػػػػػػؿ  إدارم أك عػػػػػػػػػػدلي قػػػػػػػػػػاض كمػػػػػػػػػػف رئيسػػػػػػػػػػان 

 المديريػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي مكظػػػػػػػػػػػػؼ أك قسػػػػػػػػػػػـ رئػػػػػػػػػػػػيس أك النفػػػػػػػػػػػكس دائػػػػػػػػػػػػرة رئػػػػػػػػػػػيس كمػػػػػػػػػػػػف عضػػػػػػػػػػػكيف 
 .مقرران  الشخصية ل حكاؿ العامة

 



21 
 

 العميا القيد لجان مهام في   : 39 المادة

 : اآلتية المياـ العميا القيد لجنة تتكلى

 عمػػػػػػػػؿ أيػػػػػػػػاـ ث ثػػػػػػػػة خػػػػػػػػ ؿ كبتيػػػػػػػػا القيػػػػػػػػد لجػػػػػػػػاف قػػػػػػػػرارات اسػػػػػػػػتئناؼ طمبػػػػػػػػات فػػػػػػػػي النظػػػػػػػػر -4
 . إلييا كركدىا تاريخ مف

 العاممػػػػػػػػػػة االبتدائيػػػػػػػػػػة القيػػػػػػػػػػد لجػػػػػػػػػػاف عجميػػػػػػػػػػ عػػػػػػػػػػف الصػػػػػػػػػػادرة النتػػػػػػػػػػائ  محاضػػػػػػػػػػر اسػػػػػػػػػػت ـ -7
 كاجػػػػػػػػػػػراء بيػػػػػػػػػػػا كالتػػػػػػػػػػػدقيؽ المحاضػػػػػػػػػػػر بيػػػػػػػػػػػذه الممحقػػػػػػػػػػػة كالجػػػػػػػػػػػداكؿ المجنػػػػػػػػػػػة نطػػػػػػػػػػػاؽ ضػػػػػػػػػػػمف
 الئحػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػؿ نالتيػػػػػػػػػا التػػػػػػػػػػي بالنتػػػػػػػػػػائ  عامػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػػداكؿ كتنظػػػػػػػػػػيـ االصػػػػػػػػػكات جمػػػػػػػػػػع عمميػػػػػػػػػات

 اك المحػػػػػػػػػػافظ بكاسػػػػػػػػػػطة الػػػػػػػػػػكزير الػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػكرا كرفعيػػػػػػػػػػا االخيػػػػػػػػػػرة ىػػػػػػػػػػذه ضػػػػػػػػػػمف مرشػػػػػػػػػػ  ككػػػػػػػػػػؿ
 .ينتدبو مف

 ىيئػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػى أعػػػػػػػػػػػػ ه 7ك4 البنػػػػػػػػػػػػديف فػػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػػذككرة أعماليػػػػػػػػػػػػا نتػػػػػػػػػػػػائ  المجنػػػػػػػػػػػػة تبمػػػػػػػػػػػػ  -8
 .االنتخابات عمى االشراؼ

 القيد لجان والية في   : 41 المادة

 انتخابيػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػدكرة كمقرركىػػػػػػػػػػا  كاعضػػػػػػػػػػاؤىا كاالبتدائيػػػػػػػػػػة العميػػػػػػػػػػا القيػػػػػػػػػػد لجػػػػػػػػػػاف رؤسػػػػػػػػػػاء يعػػػػػػػػػػيف
 النيابيػػػػػػػػػػػة االنتخابػػػػػػػػػػات فييػػػػػػػػػػا تجػػػػػػػػػػػرم التػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػنة مػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػباط مػػػػػػػػػػف االكؿ قبػػػػػػػػػػؿ كاحػػػػػػػػػػدة

 كالداخميػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػدؿ كزيػػػػػػػػػػػػػػرم اقتػػػػػػػػػػػػػػراح عمػػػػػػػػػػػػػػى بنػػػػػػػػػػػػػػاء تصػػػػػػػػػػػػػػدر بمراسػػػػػػػػػػػػػػيـ كذلػػػػػػػػػػػػػػؾ لعامػػػػػػػػػػػػػػةا
 .كالبمديات

 االنتخابات موعد في : 47 المادة

 خػػػػػػػػػ ؿ كذلػػػػػػػػػؾ االنتخابيػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػدكائر لجميػػػػػػػػػع كاحػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػكـ فػػػػػػػػػي النيابيػػػػػػػػػة االنتخابػػػػػػػػػات تجػػػػػػػػػرم
 ييحػػػػػػػػؿ التػػػػػػػػي الحالػػػػػػػػة باسػػػػػػػػتثناء النػػػػػػػػكاب  مجمػػػػػػػػس كاليػػػػػػػػة انتيػػػػػػػػاء تسػػػػػػػػبؽ التػػػػػػػػي يكمػػػػػػػػان  السػػػػػػػػتيف
 تمػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػي أشػػػػػػػػػير الث ثػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػ ؿ االنتخابػػػػػػػػػات تجػػػػػػػػػرم حيػػػػػػػػػث المػػػػػػػػػذككر  المجمػػػػػػػػػس فييػػػػػػػػػا
 .الحؿ مرسكـ نشر
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أيػػػػػػػػػػػػػػػػار  74بتػػػػػػػػػػػػػػػاريخ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مجمػػػػػػػػػػػػػػػس النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاب الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي إستثنائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ي كاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتنتي
  كذلػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػػؿ تمكػػػػػػػػػػيف الحككمػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف إتخػػػػػػػػػػاذ اإلجػػػػػػػػػػراءات ال زمػػػػػػػػػػة لتطبيػػػػػػػػػػؽ =714

حكػػػػػػػػػػػػػاـ كاإلجػػػػػػػػػػػػػراءات الجديػػػػػػػػػػػػػدة ل نتخابػػػػػػػػػػػػػات النيابيػػػػػػػػػػػػػة المنصػػػػػػػػػػػػػكص عنيػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػذا األ
 القانكف.

 الناخبة الهيئات دعوة في : 47 المادة

 بػػػػػػػػػيف الميمػػػػػػػػػة كتكػػػػػػػػػكف الرسػػػػػػػػػمية الجريػػػػػػػػػدة فػػػػػػػػػي ينشػػػػػػػػػر بمرسػػػػػػػػػكـو  الناخبػػػػػػػػػة الييئػػػػػػػػػات تيػػػػػػػػػدعى
 . االقؿ عمى يكما تسعيف الناخبة الييئات كاجتماع المرسكـ ىذا نشر تاريخ

 الفرعية االنتخابات في : 43 المادة

 اك االسػػػػػػػػػتقالة اك الكفػػػػػػػػػاة بسػػػػػػػػػبب النػػػػػػػػػكاب مجمػػػػػػػػػس مقاعػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف مقعػػػػػػػػػد أم شػػػػػػػػػغر اذا -4
 المقعػػػػػػػػػػػػد لمػػػػػػػػػػػػؿء االنتخابػػػػػػػػػػػػات تجػػػػػػػػػػػػرم آخػػػػػػػػػػػػر  سػػػػػػػػػػػػبب الم اك النيابػػػػػػػػػػػػة ابطػػػػػػػػػػػػاؿ
 قػػػػػػػػػػرار نشػػػػػػػػػر تػػػػػػػػػاريخ مػػػػػػػػػف أك الشػػػػػػػػػغكر  تػػػػػػػػػاريخ مػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػيريف خػػػػػػػػػ ؿ الشػػػػػػػػػاغر
 .الرسمية الجريدة في النيابة  بإبطاؿ القاضي الدستكرم المجمس

 اشػػػػػػػػػػػير السػػػػػػػػػػػتة فػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػغكر حصػػػػػػػػػػػؿ اذا خمػػػػػػػػػػػؼ انتخػػػػػػػػػػػاب الػػػػػػػػػػػى يصػػػػػػػػػػػار ال
 .المجمس كالية انتياء قبؿ االخيرة

 الميمػػػػػػػػة كتكػػػػػػػػكف. الرسػػػػػػػػمية الجريػػػػػػػػدة فػػػػػػػػي ينشػػػػػػػػر بمرسػػػػػػػػكـ الناخبػػػػػػػػة الييئػػػػػػػػات تيػػػػػػػػدعى -7
 يكمػػػػػػػػػا ث ثػػػػػػػػػيف الناخبػػػػػػػػػة الييئػػػػػػػػػات كاجتمػػػػػػػػػاع المرسػػػػػػػػػكـ ىػػػػػػػػػذا نشػػػػػػػػػر تػػػػػػػػػاريخ بػػػػػػػػػيف
 .االقؿ عمى

 األقػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػى يكمػػػػػػػػػا :4 قبػػػػػػػػػؿ الفرعيػػػػػػػػػة النيابيػػػػػػػػػة خابػػػػػػػػػاتل نت الترشػػػػػػػػػي  بػػػػػػػػػاب يقفػػػػػػػػػؿ -8
 قبػػػػػػػػػؿ الترشػػػػػػػػػي  عػػػػػػػػػف الرجػػػػػػػػػكع بػػػػػػػػػاب كيقفػػػػػػػػػؿ ل نتخػػػػػػػػػاب المحػػػػػػػػػدد المكعػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف
 .االنتخاب مكعد مف االقؿ عمى اياـ 41

 الػػػػػػػػػػػػدائرة مسػػػػػػػػػػػػتكل عمػػػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػػػاغر المقعػػػػػػػػػػػػد لمػػػػػػػػػػػػؿء الفرعيػػػػػػػػػػػػة االنتخابػػػػػػػػػػػػات تجػػػػػػػػػػػػرم -9
 عمػػػػػػػػػػى رماالكثػػػػػػػػػ االقتػػػػػػػػػراع لنظػػػػػػػػػاـ كفقػػػػػػػػػان  المقعػػػػػػػػػػد  ىػػػػػػػػػذا ليػػػػػػػػػا العائػػػػػػػػػد الصػػػػػػػػػغرل

 الػػػػػػػػكزير مػػػػػػػػف بقػػػػػػػػرار الػػػػػػػػدائرة ىػػػػػػػػذه ضػػػػػػػػمف االقتػػػػػػػػراع مراكػػػػػػػػز كتحػػػػػػػػدد كاحػػػػػػػػدة دكرة
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امػػػػػػػػػا اذا تخطػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػغكر المقعػػػػػػػػػديف فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػدائرة االنتخابيػػػػػػػػػة الكبػػػػػػػػػرل اعتمػػػػػػػػػد 
 نظاـ االقتراع النسبي كفؽ أحكاـ ىذا القانكف.

 شػػػػػػػػػػػػرط المقيمػػػػػػػػػػػػيف كغيػػػػػػػػػػػػر المقيمػػػػػػػػػػػػكف النػػػػػػػػػػػػاخبكف االقتػػػػػػػػػػػػراع عمميػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي يشػػػػػػػػػػػػترؾ -:
 .المبنانية االراضي عمى قتراعاال في حقيـ ممارسة

ػػػػػػػؿ فرعػػػػػػػػي انتخػػػػػػػاب فػػػػػػػي الفػػػػػػػائز النائػػػػػػػػب نيابػػػػػػػة تتجػػػػػػػاكز اف يمكػػػػػػػف ال -;  مػػػػػػػػف نيابػػػػػػػة أجى
 .محمو حؿٌ 

 يجػػػػػػػػػػكز القػػػػػػػػػػانكف  ىػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػف = المػػػػػػػػػػادة احكػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػف( ج) الفقػػػػػػػػػػرة ألحكػػػػػػػػػػاـ خ فػػػػػػػػػػان  ->
 عػػػػػػػػػػػػف فعميػػػػػػػػػػػػان  كانقطعػػػػػػػػػػػػكا اسػػػػػػػػػػػػتقالكا إذا فييػػػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػػػذككريف األشػػػػػػػػػػػػخاص ترشػػػػػػػػػػػػي 
 مرسػػػػػػػػػػكـ صػػػػػػػػػػدكر تػػػػػػػػػػاريخ مػػػػػػػػػػف تبػػػػػػػػػػدأ مػػػػػػػػػػان يك  عشػػػػػػػػػػر خمسػػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػػ ؿ كظػػػػػػػػػػائفيـ

 .الناخبة الييئات دعكة
 المتعمػػػػػػػػػػػػػؽ =711-41-= تػػػػػػػػػػػػػاريخ :7 رقػػػػػػػػػػػػػـ القػػػػػػػػػػػػػانكف أحكػػػػػػػػػػػػػاـ اسػػػػػػػػػػػػػتثنائيا تطبػػػػػػػػػػػػػؽ -=

 ىػػػػػػػػذه أحكػػػػػػػػاـ عمػػػػػػػػى فػػػػػػػػي مػػػػػػػػا يخػػػػػػػػص االقتػػػػػػػػراع االكثػػػػػػػػرم النيابيػػػػػػػػة باالنتخابػػػػػػػػات
 .القانكف ىذا أحكاـ مع يتعارض ال بما المادة

 ابيةاالنتخ الدائرة عن الترشيح في : 44 المادة

 يرشػػػػػػػػػػ  أف  مجمػػػػػػػػػػس النػػػػػػػػػػكاب فػػػػػػػػػػي عضػػػػػػػػػػكان  ليكػػػػػػػػػػكف الشػػػػػػػػػػركط فيػػػػػػػػػػو تػػػػػػػػػػكافرت لمػػػػػػػػػػف يجػػػػػػػػػػكز
 غيػػػػػػػػر فػػػػػػػػي نفسػػػػػػػػو يرشػػػػػػػػ  أف ألحػػػػػػػػد يجػػػػػػػػكز ال أنػػػػػػػػو غيػػػػػػػػر  انتخابيػػػػػػػػة دائػػػػػػػػرة أم عػػػػػػػػف نفسػػػػػػػػو
 . كاحد آف في كاحدة انتخابية دائرة

 الترشيح طمبات في : 45 المادة

 :يقدـ أف النيابية ل نتخابات نفسو يرش  مف كؿ عمى

 السياسػػػػػػػػػػػػػية لمشػػػػػػػػػػػػػؤكف العامػػػػػػػػػػػػػة المديريػػػػػػػػػػػػػة-كالبمػػػػػػػػػػػػػديات الداخميػػػػػػػػػػػػػة كزارة إلػػػػػػػػػػػػػى ان تصػػػػػػػػػػػػػريح -4
 كفقػػػػػػػػػػان  العػػػػػػػػػػدؿ الكاتػػػػػػػػػػب لػػػػػػػػػػدل تكقيعػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػى كمصػػػػػػػػػػدقان  شخصػػػػػػػػػػيان  منػػػػػػػػػػو مكٌقعػػػػػػػػػػان  كال جئػػػػػػػػػػيف

 :كيتضمف األخيرة ىذه تضعو  ألنمكذج

 الث ثي المرش  اسـ -
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ف إمػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػدائرة الصػػػػػػػػػغرل أك فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػدائرة التػػػػػػػػػي ال تتػػػػػػػػػ لؼ مػػػػػػػػػ المقعػػػػػػػػػد تحديػػػػػػػػػد -
 .عنيا نفسو بترشي  يرغب الذم دكائر صغرل

 :  اآلتية المستندات بالتصري  ربطان  يرفؽ.    7
 .كاحدان  شيران  تاريخو يتجاكز ال افرادم قيد اخراج -
 .كاحدان  شيران  تاريخو يتجاكز ال عدلي سجؿ -
 .المختار مف مصدقتاف شمسيتاف صكرتاف -
 المحػػػػػػػػػػدد الترشػػػػػػػػػػي  رسػػػػػػػػػػـ وإيداعػػػػػػػػػػ يثبػػػػػػػػػػت الماليػػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػػندكؽ مػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػالي إيصػػػػػػػػػػاؿ -

 .لبنانية  ليرة م ييف بثمانية
 عميػػػػػػػػػػػو المنصػػػػػػػػػػػكص االنتخابيػػػػػػػػػػػة الحممػػػػػػػػػػػة حسػػػػػػػػػػػاب فػػػػػػػػػػػت  تثبػػػػػػػػػػػت مصػػػػػػػػػػػرفية دةإفػػػػػػػػػػػا  -

المعتمػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػػؿ  المفػػػػػػػػػػػكض بتحريػػػػػػػػػػػؾ الحسػػػػػػػػػػػاب اسػػػػػػػػػػػـ تتضػػػػػػػػػػػمف القػػػػػػػػػػػانكف  ىػػػػػػػػػػػذا فػػػػػػػػػػػي
 المرش .

 مػػػػػػػػػف مكقعػػػػػػػػػة فييػػػػػػػػػا المرشػػػػػػػػػ  قيػػػػػػػػػد تثبػػػػػػػػػت النيائيػػػػػػػػػة النػػػػػػػػػاخبيف قائمػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػف نسػػػػػػػػػخة  -
 .المعنية الدائرة في االبتدائية القيد لجنة مقرر الشخصية كاؿاألح مكظؼ

 مػػػػػػػػػػػدقؽ اسػػػػػػػػػػػـ يتضػػػػػػػػػػػمف العػػػػػػػػػػػدؿ الكاتػػػػػػػػػػػب لػػػػػػػػػػػدل مػػػػػػػػػػػنظـ المرشػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػف تصػػػػػػػػػػػري   -
 عمػػػػػػػػػػػػػى االشػػػػػػػػػػػػػراؼ ىيئػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػدل عنػػػػػػػػػػػػػو مصػػػػػػػػػػػػػدقة نسػػػػػػػػػػػػػخة يػػػػػػػػػػػػػكدع اف عمػػػػػػػػػػػػػى الحسػػػػػػػػػػػػػابات
 .النيابية االنتخابات

 بػػػػػػػػػػػػػػػػاالط ع االذف الييئػػػػػػػػػػػػػػػػة يعطػػػػػػػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ الكاتػػػػػػػػػػػػػػػػب لػػػػػػػػػػػػػػػػدل مػػػػػػػػػػػػػػػػنظـ كتػػػػػػػػػػػػػػػػاب  -
 الخاصػػػػػػػػػػػػػػػػة اإلنتخابيػػػػػػػػػػػػػػػػة بالحممػػػػػػػػػػػػػػػػة المتعمػػػػػػػػػػػػػػػػؽ المصػػػػػػػػػػػػػػػػرفي الحسػػػػػػػػػػػػػػػػاب عمػػػػػػػػػػػػػػػػى كالكشػػػػػػػػػػػػػػػػؼ

 .بالمرش 

 الطمبات وبت   الترشيح باب إقفال في : 46 المادة

 . يكمان  بستيف ل نتخابات المحدد المكعد قبؿ الترشي  باب يقفؿ  -4

 المسػػػػػػػػػػػػتندات بكامػػػػػػػػػػػػؿ مرفقػػػػػػػػػػػػان  ترشػػػػػػػػػػػػيحو تصػػػػػػػػػػػػري  الػػػػػػػػػػػػكزارة يػػػػػػػػػػػػكدع أف المرشػػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػػى -7
 .الترشي  باب إقفاؿ يكـ أقصاه ريخبتا كذلؾ المطمكبة

 .كمستنداتو التصري  باست ـ إشعاران  مؤقتان  إيصاالن  لممرش  الكزارة تعطي  -8
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 كركدىػػػػػػػػػا  تػػػػػػػػػاريخ مػػػػػػػػػف أيػػػػػػػػػاـ خمسػػػػػػػػػة ميمػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػمف الترشػػػػػػػػػي  تصػػػػػػػػػاري  الػػػػػػػػػكزارة تبػػػػػػػػػت  -9
 بتسػػػػػػػػػجيؿ نيائيػػػػػػػػػان  إيصػػػػػػػػػاالن  المرشػػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػػميـ الترشػػػػػػػػػي   قبػػػػػػػػػكؿ حػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػي عمييػػػػػػػػػا  كيترتػػػػػػػػػب
 إعػػػػػػػػػػ ـ الترشػػػػػػػػػػي  تصػػػػػػػػػػري  رفػػػػػػػػػػض حػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػي عمييػػػػػػػػػػا  يترتػػػػػػػػػػب كمػػػػػػػػػػا و ترشػػػػػػػػػػيح تصػػػػػػػػػػري 
 .الرفض ىذا ب سباب المرش 

 تسػػػػػػػػجيؿ عمػػػػػػػػى أيػػػػػػػػاـ خمسػػػػػػػػة انقضػػػػػػػػاء بعػػػػػػػػد الػػػػػػػػكزارة مػػػػػػػػف قػػػػػػػػرار صػػػػػػػػدكر عػػػػػػػػدـ يعتبػػػػػػػػر  -:
 المرشػػػػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػػػػميـ الػػػػػػػػػػكزارة عمػػػػػػػػػػػى كيترتػػػػػػػػػػػب. لػػػػػػػػػػو قبػػػػػػػػػػػكؿ بمثابػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػدييا الترشػػػػػػػػػػػي  تصػػػػػػػػػػري 
 .ترشيحو بتسجيؿ النيائي اإليصاؿ

  ميمػػػػػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػػػػػمف الحػػػػػػػػػػػػػؽ لممرشػػػػػػػػػػػػػ  الترشػػػػػػػػػػػػػي   تصػػػػػػػػػػػػػري  قبػػػػػػػػػػػػػكؿ زارةالػػػػػػػػػػػػػك  رفضػػػػػػػػػػػػػت اذا -;
 شػػػػػػػػػػػكرل مجمػػػػػػػػػػس يراجػػػػػػػػػػػع أف الصػػػػػػػػػػري   الػػػػػػػػػػرفض قػػػػػػػػػػػرار تبمغػػػػػػػػػػو تػػػػػػػػػػاريخ مػػػػػػػػػػػف أيػػػػػػػػػػاـ ث ثػػػػػػػػػػة
 باعتراضػػػػػػػػػػو يفصػػػػػػػػػػؿ اف المجمػػػػػػػػػػس ىػػػػػػػػػػذا كعمػػػػػػػػػػى. لمرسػػػػػػػػػػـ خاضػػػػػػػػػػع غيػػػػػػػػػػر باسػػػػػػػػػػتدعاء الدكلػػػػػػػػػػة
 الحالػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػذه فػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػراره كيكػػػػػػػػػكف. كركده مػػػػػػػػػف أيػػػػػػػػػاـ ث ثػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػ ؿ المػػػػػػػػػذاكرة غرفػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي
 .العادية كغير العادية المراجعة طرؽ مف طريؽ أم يقبؿ ال نيائيان 

 الترشيح مهمة تمديد في : 47 المادة

 حكمػػػػػػػػػػػان  تمػػػػػػػػػػػدد معػػػػػػػػػػػيف لمقعػػػػػػػػػػػد مرشػػػػػػػػػػػ  أم يتقػػػػػػػػػػػدـ كلػػػػػػػػػػػـ الترشػػػػػػػػػػػي  ميمػػػػػػػػػػػة انقضػػػػػػػػػػػت إذا -4
 79 ميمػػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػػمف الترشػػػػػػػػػػي  تصػػػػػػػػػػاري  فػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػكزارة تبػػػػػػػػػػت أيػػػػػػػػػػاـ  سػػػػػػػػػػبعة الترشػػػػػػػػػػي  ميمػػػػػػػػػػة
 تسػػػػػػػػػػػميـ الترشػػػػػػػػػػػي   قبػػػػػػػػػػػكؿ حػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػي عمييػػػػػػػػػػػا  كيترتػػػػػػػػػػػب كركدىػػػػػػػػػػػا  تػػػػػػػػػػػاريخ مػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػاعة
 حػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػي عمييػػػػػػػػػا  يترتػػػػػػػػػب كمػػػػػػػػػا ترشػػػػػػػػػيحو  تصػػػػػػػػػري  بتسػػػػػػػػػجيؿ نيائيػػػػػػػػػان  إيصػػػػػػػػػاالن  المرشػػػػػػػػػ 

 .الرفض ىذا ب سباب المرش  إع ـ الترشي  تصري  رفض

 أعػػػػػػػػػػ ه  المػػػػػػػػػػذككرة الميمػػػػػػػػػػة انقضػػػػػػػػػػاء بعػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػكزارة مػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػرار صػػػػػػػػػػدكر عػػػػػػػػػػدـ يعتبػػػػػػػػػػر -7
 تسػػػػػػػػميـ الػػػػػػػػكزارة عمػػػػػػػػى يترتػػػػػػػػبك . لػػػػػػػػو قبػػػػػػػػكؿ بمثابػػػػػػػػة لػػػػػػػػدييا الترشػػػػػػػػي  تصػػػػػػػػري  تسػػػػػػػػجيؿ عمػػػػػػػػى
 .ترشيحو بتسجيؿ النيائي اإليصاؿ المرش 

 =9 ميمػػػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػػػمف الحػػػػػػػػػػػؽ لممرشػػػػػػػػػػػ  الترشػػػػػػػػػػػي   تصػػػػػػػػػػػري  قبػػػػػػػػػػػكؿ الػػػػػػػػػػػكزارة رفضػػػػػػػػػػػت اذا -8
 الدكلػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػكرل مجمػػػػػػػػػس يراجػػػػػػػػػع أف الصػػػػػػػػػري   الػػػػػػػػػرفض قػػػػػػػػػرار تبمغػػػػػػػػػو تػػػػػػػػػاريخ مػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػاعة

 فػػػػػػػػػػػي باعتراضػػػػػػػػػػػو يفصػػػػػػػػػػػؿ اف المجمػػػػػػػػػػػس ىػػػػػػػػػػػذا كعمػػػػػػػػػػػى. لمرسػػػػػػػػػػػـ خاضػػػػػػػػػػػع غيػػػػػػػػػػػر باسػػػػػػػػػػػتدعاء
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 نيائيػػػػػػػػػان  الحالػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػذه فػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػراره كيكػػػػػػػػػكف كركده  مػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػاعة =9 خػػػػػػػػػ ؿ المػػػػػػػػػذاكرة غرفػػػػػػػػػة
 .العادية كغير العادية المراجعة طرؽ مف طريؽ أم يقبؿ ال

 بالتزكية الفوز في : 48 المادة

 صػػػػػػػػػغرل فػػػػػػػػػي دائػػػػػػػػػرة إنتخابيػػػػػػػػػة معػػػػػػػػػيف لمقعػػػػػػػػػد يتقػػػػػػػػػدـ كلػػػػػػػػػـ الترشػػػػػػػػػي  ميمػػػػػػػػػة انقضػػػػػػػػػت إذا -أ
 الحالػػػػػػػػة ىػػػػػػػػذه فػػػػػػػػي المػػػػػػػػكائ  كتكػػػػػػػػكف بالتزكيػػػػػػػػة زان فػػػػػػػػائ المرشػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػذا يعتبػػػػػػػػر كاحػػػػػػػػد  مرشػػػػػػػػ  إال

 .االنتخابية الدائرة في ةالمتبقي المقاعد مؤلفة مف

 فػػػػػػػػػػاذا االنتخابػػػػػػػػػػات  مكعػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف االقػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػى يكمػػػػػػػػػػان  ربعػػػػػػػػػػيفأ قبػػػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػػػكائ  تسػػػػػػػػػػجؿ -ب
 كاحػػػػػػػػػػدة الئحػػػػػػػػػػة اال معينػػػػػػػػػػة دائػػػػػػػػػػرة لمقاعػػػػػػػػػػد يتقػػػػػػػػػػدـ كلػػػػػػػػػػـ المػػػػػػػػػػكائ  تسػػػػػػػػػػجيؿ ميمػػػػػػػػػػة انقضػػػػػػػػػػت

 .بالتزكية ائزةف ال ئحة ىذه تعتبر مكتممة ك 

 النػػػػػػػػػػكاب مجمػػػػػػػػػػس رئػػػػػػػػػػيس إلػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػذلؾ كتابػػػػػػػػػػان  فػػػػػػػػػػكران  الػػػػػػػػػػكزارة تكجػػػػػػػػػػو الحػػػػػػػػػػالتيف كمتػػػػػػػػػػا كفػػػػػػػػػػي
 .الدستكرم المجمس كرئيس

 الترشيح تصاريح بطالن في : 49 المادة

 ككػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ السػػػػػػػػػػػػػػػابقة  المػػػػػػػػػػػػػػػكاد ألحكػػػػػػػػػػػػػػػاـ المخالفػػػػػػػػػػػػػػػة الترشػػػػػػػػػػػػػػػي  تصػػػػػػػػػػػػػػػاري  باطمػػػػػػػػػػػػػػػة تعتبػػػػػػػػػػػػػػػر
 إذا أمػػػػػػػا. دائػػػػػػػرة مػػػػػػػف اكثػػػػػػػر يفػػػػػػػ كاحػػػػػػػد مرشػػػػػػػ  مػػػػػػػف كاحػػػػػػػد  بتػػػػػػػاريخ تقػػػػػػػدـ  التػػػػػػػي التصػػػػػػػاري 

 كتعتبػػػػػػػػػر منيػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػاألخير إال ييعتػػػػػػػػػدٌ  فػػػػػػػػػ  مختمفػػػػػػػػػة بتػػػػػػػػػكاريخ مقدمػػػػػػػػػة التصػػػػػػػػػاري  ىػػػػػػػػػذه كانػػػػػػػػػت
 .باطمة السابقة التصاري 

 الترشيح عن الرجوع في : 51 المادة

 مصػػػػػػػػػػػػدؽ قػػػػػػػػػػػػانكني تصػػػػػػػػػػػػري  بمكجػػػػػػػػػػػػب إال ترشػػػػػػػػػػػػيحو عػػػػػػػػػػػػف يرجػػػػػػػػػػػػع أف لممرشػػػػػػػػػػػػ  يجػػػػػػػػػػػػكز ال
 ربعػػػػػػػػػػيفكأ بخمسػػػػػػػػػػة االنتخابػػػػػػػػػػات كعػػػػػػػػػػدم قبػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػكزارة لػػػػػػػػػػدل يػػػػػػػػػػكدع العػػػػػػػػػػدؿ الكاتػػػػػػػػػػب لػػػػػػػػػػدل
 أعػػػػػػػػ ه  المػػػػػػػػذككرة المػػػػػػػػدة بعػػػػػػػػد انسػػػػػػػػحابو المرشػػػػػػػػ  إعػػػػػػػػ ف حػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػي. االقػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػى يكمػػػػػػػػان 

 .االنتخابية بالعممية يتعمؽ ما في باإلنسحاب ييعتدٌ  ال
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 قبػػػػػػػػػػكؿ جػػػػػػػػػػاز الػػػػػػػػػػدائرة فػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػ ـز العػػػػػػػػػػدد انتخػػػػػػػػػػاب اسػػػػػػػػػػتحالة إلػػػػػػػػػػى الرجػػػػػػػػػػكع ىػػػػػػػػػػذا أدل إذا
 ذلػػػػػػػػؾ تػػػػػػػػاريخ مػػػػػػػػف أيػػػػػػػػاـ سػػػػػػػػبعة ميمػػػػػػػػة ضػػػػػػػػمف ـتقػػػػػػػػد الػػػػػػػػدائرة ىػػػػػػػػذه عػػػػػػػػف جديػػػػػػػػدة ترشػػػػػػػػيحات
 المنصػػػػػػػػػػكص الميػػػػػػػػػػؿ كقضػػػػػػػػػػائيان  اداريػػػػػػػػػػان  كبتيػػػػػػػػػػا الترشػػػػػػػػػػي  طمبػػػػػػػػػػات عمػػػػػػػػػػى كتطبػػػػػػػػػػؽ. الرجػػػػػػػػػػكع

 .القانكف ىذا مف >9 المادة في عمييا

 المقبولين المرشحين عن االعالن في :57 المادة

 ان فػػػػػػػػكر  ذلػػػػػػػػؾ كتبمٌػػػػػػػػ  المقبػػػػػػػػكليف المرشػػػػػػػػحيف أسػػػػػػػػماء الػػػػػػػػكزارة تعمػػػػػػػػف الترشػػػػػػػػي  بػػػػػػػػاب إقفػػػػػػػػاؿ بعػػػػػػػػد
 حيػػػػػػػػػػػػث كتنشػػػػػػػػػػػػرىا االنتخابػػػػػػػػػػػػات عمػػػػػػػػػػػػى االشػػػػػػػػػػػػراؼ كىيئػػػػػػػػػػػػة كالقائمقػػػػػػػػػػػػاميف المحػػػػػػػػػػػػافظيف إلػػػػػػػػػػػػى
 .يمـز

 المرشحين لوائح في : 57 المادة

 مػػػػػػػػف أقصػػػػػػػػى كحػػػػػػػػدو  يكمػػػػػػػػان  أربعػػػػػػػػيف قبػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػكائ  فػػػػػػػػي ينتظمػػػػػػػػكا اف المرشػػػػػػػػحيف عمػػػػػػػػى يتكجػػػػػػػػب
بالمايػػػػػػػػػة(  % )أربعػػػػػػػػػيف91ى أف تضػػػػػػػػػـ كػػػػػػػػػؿ الئحػػػػػػػػػة كحػػػػػػػػػدو أدنػػػػػػػػػى   عمػػػػػػػػػاالنتخابػػػػػػػػػات مكعػػػػػػػػػد

كعمػػػػػػػػػػػى أف  مقاعػػػػػػػػػػػد 8بمػػػػػػػػػػػا ال يقػػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػػف  عػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػدائرة اإلنتخابيػػػػػػػػػػػةمػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػػدد المقا
فػػػػػػػػي الػػػػػػػػدكائر المؤلفػػػػػػػػة مػػػػػػػػف  دائػػػػػػػػرة صػػػػػػػػغرلتتضػػػػػػػػمف مقعػػػػػػػػدنا كاحػػػػػػػػدنا عمػػػػػػػػى األقػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف كػػػػػػػػؿ 

كيعتمػػػػػػػػػد الكسػػػػػػػػػر األكبػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي احتسػػػػػػػػػاب الحػػػػػػػػػد األدنػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػي  .دائػػػػػػػػػرة صػػػػػػػػػغرلأكثػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف 
 الدكائر ذات المقاعد المفردة.

 يعػػػػػػػػػػكد ليػػػػػػػػػػا كلػػػػػػػػػػـ ترشػػػػػػػػػػ  أحػػػػػػػػػػدان عنػػػػػػػػػػو تتحمػػػػػػػػػػؿ ال ئحػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػؤكلية عػػػػػػػػػػدـ إسػػػػػػػػػػتيفاء مقعػػػػػػػػػػد
كيحػػػػػػػػػػػٌكؿ المقعػػػػػػػػػػػد لصػػػػػػػػػػػاحب أعمػػػػػػػػػػػى األصػػػػػػػػػػػكات التفضػػػػػػػػػػػيمية فػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػكائ  األخػػػػػػػػػػػرل فػػػػػػػػػػػي 

 .الدائرة الصغرل كمف الطائفة التي نقص فييا العدد

 التػػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػػكائ  فػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػكاردة لألسػػػػػػػػػػػػماء التسمسػػػػػػػػػػػػمي الترتيػػػػػػػػػػػػب تحتػػػػػػػػػػػػـر اف الػػػػػػػػػػػػكزارة عمػػػػػػػػػػػػى
 مرشػػػػػػػػػػػ  أم بانسػػػػػػػػػػػحاب ييعتػػػػػػػػػػػد كال  فػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػدكائر الصػػػػػػػػػػػغرل المرشػػػػػػػػػػػحكف انػػػػػػػػػػػتظـ بمكجبيػػػػػػػػػػػا

 كرقػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػى المػػػػػػػػػػػكائ  بترتيػػػػػػػػػػػب تتقيػػػػػػػػػػػد اف عمييػػػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػػػا تسػػػػػػػػػػػجيميا  بعػػػػػػػػػػػد ال ئحػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف
 .تسجيميا لتاريخ كفقا االقتراع

 في لكائ  كفقان لنص ىذه المادة. غى طمبات المرشحيف الذيف لـ ينتظمكاتم
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  :  53 المادة

مكػػػػػػػػػاف ترشػػػػػػػػػي   فػػػػػػػػػي حالػػػػػػػػػة كفػػػػػػػػػاة أحػػػػػػػػػد المرشػػػػػػػػػحيف بعػػػػػػػػػد تسػػػػػػػػػجيؿ المػػػػػػػػػكائ  يحػػػػػػػػػؽ ل ئحػػػػػػػػػة
حصػػػػػػػػران فػػػػػػػػي  الترشػػػػػػػػي  ميػػػػػػػػؿحتػػػػػػػػى عشػػػػػػػػرة أيػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػف مكعػػػػػػػػد االنتخابػػػػػػػػات كتسػػػػػػػػقط  المتػػػػػػػػكفي
 .ىذه الحالة

 الموائح تسجيل في : 54 المادة

 مكقػػػػػػػػػع تككيػػػػػػػػػؿ بمكجػػػػػػػػػب حػػػػػػػػػدىـأ يفكضػػػػػػػػػكا فكأ لػػػػػػػػػكائ  فػػػػػػػػػي ينضػػػػػػػػػككا فأ المرشػػػػػػػػػحيف عمػػػػػػػػػى
 الػػػػػػػػػكزارة لػػػػػػػػػدل ال ئحػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػذه بتسػػػػػػػػػجيؿ يقػػػػػػػػػكـ لكػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػدؿ الكاتػػػػػػػػػب لػػػػػػػػػدل جميعػػػػػػػػػان  مػػػػػػػػػنيـ
 يقبػػػػػػػػػؿ كال ل نتخابػػػػػػػػػات  المحػػػػػػػػػدد المكعػػػػػػػػػد قبػػػػػػػػػؿ يكمػػػػػػػػػان  ربعػػػػػػػػػكفأ قصػػػػػػػػػاىاأ ميمػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي كذلػػػػػػػػػؾ
 ال ئحػػػػػػػػػة مفػػػػػػػػػكض كعمػػػػػػػػػى. تشػػػػػػػػػكيميا فػػػػػػػػػي التعػػػػػػػػػديؿ اك المػػػػػػػػػكائ  تسػػػػػػػػػجيؿ التػػػػػػػػػاريخ ىػػػػػػػػػذا بعػػػػػػػػػد
 :تسجيمو عند يقدـ أف
 

 أعضائيا لجميع الث ثي االسـ  
 األعضاء ترشي  قبكؿ يصاالتإ 
 رة الصغرل ل ئحة حسب الدائ ليـ التسمسمي الترتيب 
 ال ئحة فييا تترش  التي الدائرة تعييف 
 اسـ ال ئحة كلكنيا 
 صكرة شمسية ممكنة لكؿ مرش  

 لقػػػػػػػػػانكف كمكافقتػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػىتصػػػػػػػػػري  بتعيػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػدقؽ الحسػػػػػػػػػابات كفقػػػػػػػػػان الحكػػػػػػػػػاـ ىػػػػػػػػػذا ا   
 ىذا التعييف

 شيادة مصرفية تثبت فت  حساب ل ئحة باسـ مفكض ال ئحة 

 الطمػػػػػػػػػػب كػػػػػػػػػاف اذا( سػػػػػػػػػاعة 79 خػػػػػػػػػ ؿ)ال ئحػػػػػػػػػة تسػػػػػػػػػجيؿ بقبػػػػػػػػػكؿ يصػػػػػػػػػاالن إ الػػػػػػػػػكزارة تعطػػػػػػػػػي
 اك كػػػػػػػػػػؿ مسػػػػػػػػػػتكفيان  الطمػػػػػػػػػػب ىػػػػػػػػػػذا يكػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػـ اذا امػػػػػػػػػػا القانكنيػػػػػػػػػػة  الشػػػػػػػػػػركط جميػػػػػػػػػػع مسػػػػػػػػػػتكفيان 
 ميمػػػػػػػػػػة تسػػػػػػػػػػجيميا المطمػػػػػػػػػػكب ال ئحػػػػػػػػػػة العضػػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػػكزارة فتعطػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػركط ىػػػػػػػػػػذه بعػػػػػػػػػػض

 ىػػػػػػػػػػػػذه تسػػػػػػػػػػػػرم. رفضػػػػػػػػػػػػو طائمػػػػػػػػػػػػة تحػػػػػػػػػػػػت التسػػػػػػػػػػػػجيؿ طمػػػػػػػػػػػػب تصػػػػػػػػػػػػحي  الجػػػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػػػاعة 79
 .أع ه البند في اليو المشار ال ئحة مفكض اب غ تاريخ مف عتباران ا الميمة
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 مجمػػػػػػػػػػس امػػػػػػػػػػاـ لمطعػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػاب ن  التسػػػػػػػػػػجيؿ بػػػػػػػػػػرفض الػػػػػػػػػػكزارة عػػػػػػػػػػف الصػػػػػػػػػػادر القػػػػػػػػػػرار يكػػػػػػػػػػكف
 المشػػػػػػػػػار ال ئحػػػػػػػػػة مفػػػػػػػػػكض ابػػػػػػػػػ غ تػػػػػػػػػاريخ مػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػاعة 79 ميمػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػ ؿ الدكلػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػكرل
 ةمماثمػػػػػػػػػػػ ميمػػػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػػػ ؿ بػػػػػػػػػػػالطعف الدكلػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػكرل مجمػػػػػػػػػػػس يبػػػػػػػػػػػت أف عمػػػػػػػػػػػى اعػػػػػػػػػػػ ه اليػػػػػػػػػػػو

 المراجعػػػػػػػػػػػة طػػػػػػػػػػػرؽ مػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػؽ ام قبػػػػػػػػػػػؿي ال نيائيػػػػػػػػػػػا الحالػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػذه فػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػراره كيكػػػػػػػػػػػكف
 .العادية كغير العادية

 المقبولة الموائح عن االعالن في  :55 المادة

 القػػػػػػػػػانكف ىػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػف 7: المػػػػػػػػػادة فػػػػػػػػػي الييػػػػػػػػػا المشػػػػػػػػػار المػػػػػػػػػكائ  تسػػػػػػػػػجيؿ ميمػػػػػػػػػة انتيػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػكر
 الػػػػػػػػػػػػى كتبمغيػػػػػػػػػػػػا ائيااعضػػػػػػػػػػػػ كاسػػػػػػػػػػػماء تسػػػػػػػػػػػػجيميا المقبػػػػػػػػػػػػكؿ المػػػػػػػػػػػكائ  اسػػػػػػػػػػػػماء الػػػػػػػػػػػػكزارة تعمػػػػػػػػػػػف

 حيػػػػػػػػػػث كتنشػػػػػػػػػػرىا النيابيػػػػػػػػػػة االنتخابػػػػػػػػػػات عمػػػػػػػػػػى االشػػػػػػػػػػراؼ كىيئػػػػػػػػػػة كالقائمقػػػػػػػػػػاميف المحػػػػػػػػػػافظيف
 .يمـز

 االنتخابي واإلنفاق التمويل في: الخامس الفصل

 االنتخابية الحممة تمويل في :56 المادة

نفػػػػػػػػػػػاؽ االنتخابيػػػػػػػػػػػة الحمػػػػػػػػػػػ ت تمكيػػػػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػػػػانكف  ىػػػػػػػػػػػذا ألحكػػػػػػػػػػػاـ يخضػػػػػػػػػػػع     المرشػػػػػػػػػػػحيف كا 
 الترشػػػػػػػػػي  بػػػػػػػػػاب فػػػػػػػػػت  تػػػػػػػػػاريخ مػػػػػػػػػف تبػػػػػػػػػدأ التػػػػػػػػػي االنتخابيػػػػػػػػػة  الحممػػػػػػػػػة فتػػػػػػػػػرة اثنػػػػػػػػػاء كالمػػػػػػػػػكائ 
 . االقتراع صناديؽ اقفاؿ لدل كتنتيي

 االنتخابية المساهمة في  :57 المادة

 اك عينيػػػػػػػػة اك نقديػػػػػػػػة ىديػػػػػػػػة اك تبػػػػػػػػرع اك ىبػػػػػػػػة كػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػانكف ىػػػػػػػػذا بمفيػػػػػػػػكـ مسػػػػػػػػاىمة تعتبػػػػػػػػر
 اك ل ئحػػػػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػػػػدـ ةماديػػػػػػػػػػػػ قيمػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػيء أم اك ماليػػػػػػػػػػػػة دفعػػػػػػػػػػػػة اك سػػػػػػػػػػػػمفة اك قػػػػػػػػػػػػرض
 . لممرش 

 االنتخابية النفقات في   :58 المادة

 قبػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف المدفكعػػػػػػػػػػة النفقػػػػػػػػػػات مجمػػػػػػػػػػكع القػػػػػػػػػػانكف ىػػػػػػػػػػذا بمفيػػػػػػػػػػكـ انتخابيػػػػػػػػػػة نفقػػػػػػػػػػات تعتبػػػػػػػػػػر
 منيمػػػػػػػػػػػػػا أم مصػػػػػػػػػػػػػمحة اك لحسػػػػػػػػػػػػػاب المدفكعػػػػػػػػػػػػػة النفقػػػػػػػػػػػػػات ككػػػػػػػػػػػػػذلؾ المرشػػػػػػػػػػػػػ  اك ال ئحػػػػػػػػػػػػػة
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 اك يفالمعنػػػػػػػػػػػػكي أك الطبيعيػػػػػػػػػػػػيف االشػػػػػػػػػػػػخاص قبػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػف الضػػػػػػػػػػػػمني اك الصػػػػػػػػػػػػري  برضػػػػػػػػػػػػاىما
 بالحممػػػػػػػػػػػػػػة مباشػػػػػػػػػػػػػػرة تتعمػػػػػػػػػػػػػػؽ اف شػػػػػػػػػػػػػػرط أخػػػػػػػػػػػػػػرل  جيػػػػػػػػػػػػػػة أم اك الجمعيػػػػػػػػػػػػػػات اك االحػػػػػػػػػػػػػػزاب
 المرشػػػػػػػػػػ  اك ال ئحػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػيف المشػػػػػػػػػػركع االتصػػػػػػػػػػاؿ كبتحقيػػػػػػػػػػؽ االقتػػػػػػػػػػراع كبعمميػػػػػػػػػػة االنتخابيػػػػػػػػػػة

 :  الحصر ال البياف سبيؿ عمى كمنيا كالناخب

 التجمعػػػػػػػػػػػػػػات قامػػػػػػػػػػػػػػةإ المكاتػػػػػػػػػػػػػػب  ىػػػػػػػػػػػػػػذه نفقػػػػػػػػػػػػػػات كسػػػػػػػػػػػػػػائر االنتخابيػػػػػػػػػػػػػػة المكاتػػػػػػػػػػػػػػب تػػػػػػػػػػػػػػ ميف
 النفقػػػػػػػػػػػػػػػػات االنتخابيػػػػػػػػػػػػػػػػة  الغايػػػػػػػػػػػػػػػػة ذات كالمػػػػػػػػػػػػػػػػ دب العامػػػػػػػػػػػػػػػػة كاالجتماعػػػػػػػػػػػػػػػػات رجانػػػػػػػػػػػػػػػػاتكالمي

 المػػػػػػػػػػػػػكاد كتكزيػػػػػػػػػػػػػع كنشػػػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػػػدادإ الحممػػػػػػػػػػػػػة  خػػػػػػػػػػػػػ ؿ المسػػػػػػػػػػػػػتعممة بػػػػػػػػػػػػػالتجييزات المتعمقػػػػػػػػػػػػػة
 شػػػػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػػػػى كرسػػػػػػػػػػائؿ كمناشػػػػػػػػػػير كنشػػػػػػػػػػرات ككػػػػػػػػػػراريس كتػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػف كالدعائيػػػػػػػػػػة االع ميػػػػػػػػػػة
 الصػػػػػػػػػػػػػكر كتكزيػػػػػػػػػػػػػع عػػػػػػػػػػػػػدادإ الرقمػػػػػػػػػػػػػي  اك العػػػػػػػػػػػػػادم البريػػػػػػػػػػػػػد كسػػػػػػػػػػػػػائؿ عبػػػػػػػػػػػػػر اك مطبكعػػػػػػػػػػػػػات

 التعكيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات كتعميقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  االع نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالمكحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات كاليافطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات كالممصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقات
 الحممػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػػػػػػػػامميف ل شػػػػػػػػػػػػػػػػػخاص عينػػػػػػػػػػػػػػػػػان  اك نقػػػػػػػػػػػػػػػػػدان  المدفكعػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالمخصصػػػػػػػػػػػػػػػػػات

 االنتخابيػػػػػػػػػػػػػػػة الحممػػػػػػػػػػػػػػػة عناصػػػػػػػػػػػػػػػر كانتقػػػػػػػػػػػػػػػاؿ نقػػػػػػػػػػػػػػػؿ مصػػػػػػػػػػػػػػػاريؼ كلممنػػػػػػػػػػػػػػػدكبيف  االنتخابيػػػػػػػػػػػػػػػة
 تخابيػػػػػػػػػػػػةاالن الدعايػػػػػػػػػػػػة نفقػػػػػػػػػػػػات الخػػػػػػػػػػػػارج  مػػػػػػػػػػػػف النػػػػػػػػػػػػاخبيف انتقػػػػػػػػػػػػاؿ مصػػػػػػػػػػػػاريؼ كالنػػػػػػػػػػػػاخبيف 

 الػػػػػػػػػػى االنتخابيػػػػػػػػػػة الحممػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػبيؿ فػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػدفع نفقػػػػػػػػػػات كايػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػرأم اسػػػػػػػػػػتط عات كنفقػػػػػػػػػػات
 نشػػػػػػػػػػػػر كسػػػػػػػػػػػػيمة اك مجمػػػػػػػػػػػػة اك صػػػػػػػػػػػػحيفة ايػػػػػػػػػػػػة اك تمفزيكنيػػػػػػػػػػػػة اك اذاعيػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػث محطػػػػػػػػػػػػة أم

 .االلكتركنية فييا بما اخرل

 حسابات وتعيين مدقق االنتخابية الحممة حساب في  :59 المادة

 لبنػػػػػػػاف فػػػػػػػي عامػػػػػػػؿ مصػػػػػػػرؼ فػػػػػػػي ابحسػػػػػػػ فػػػػػػػت  كالئحػػػػػػػة مرشػػػػػػػ  كػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى يتكجػػػػػػػب -4
 فػػػػػػػػػػادةإ الترشػػػػػػػػػػي   بتصػػػػػػػػػػري  يرفػػػػػػػػػػؽ كاف  "االنتخابيػػػػػػػػػػة الحممػػػػػػػػػػة حسػػػػػػػػػػاب" يسػػػػػػػػػػمى
 الحسػػػػػػػػػاب رقػػػػػػػػػـ كتبػػػػػػػػػيف لديػػػػػػػػػو المػػػػػػػػػذككر الحسػػػػػػػػػاب فػػػػػػػػػت  تثبػػػػػػػػػت المصػػػػػػػػػرؼ مػػػػػػػػػف
 .صاحبو كاسـ

 المرشػػػػػػػػػػػػ  كيعتبػػػػػػػػػػػػر المصػػػػػػػػػػػػرفية لمسػػػػػػػػػػػػرية االنتخابيػػػػػػػػػػػػة الحممػػػػػػػػػػػػة حسػػػػػػػػػػػػاب يخضػػػػػػػػػػػػع ال -7
 بمجػػػػػػػػػػػرد الحسػػػػػػػػػػاب ليػػػػػػػػػػػذا يةالمصػػػػػػػػػػرف السػػػػػػػػػػػرية عػػػػػػػػػػف حكمػػػػػػػػػػػان  متنػػػػػػػػػػازالن   ئحػػػػػػػػػػةالك 

 .فتحو
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 االنتخابيػػػػػػػػػػػة النفقػػػػػػػػػػات جميػػػػػػػػػػع كدفػػػػػػػػػػع المسػػػػػػػػػػاىمات جميػػػػػػػػػػع اسػػػػػػػػػػت ـ يػػػػػػػػػػتـ اف يجػػػػػػػػػػب -8
 الحممػػػػػػػػػػػة فتػػػػػػػػػػػرة كامػػػػػػػػػػػؿ خػػػػػػػػػػػ ؿ كذلػػػػػػػػػػػؾ حصػػػػػػػػػػػران  الحسػػػػػػػػػػػاب ىػػػػػػػػػػػذا طريػػػػػػػػػػػؽ عػػػػػػػػػػػف

 .االنتخابية
 السػػػػػػػػػػػت ـ لديػػػػػػػػػػػو المعتمػػػػػػػػػػػدة االجػػػػػػػػػػػراءات يػػػػػػػػػػػنظـ افكالئحػػػػػػػػػػػة  مرشػػػػػػػػػػػ  لكػػػػػػػػػػػؿ يعػػػػػػػػػػػكد  -9

 االنتخابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الحممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لتمكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ المخصصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىمات األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؿ
 . القانكف ىذا احكاـ مراعاة مع االنتخابية  النفقات دفع كص حية

 .شؾ بمكجب اال ليرة المميكف يفكؽ مبم  أم دفع أك قبض يجكز ال      
 

 التصػػػػػػػػػري  الترشػػػػػػػػػي   تصػػػػػػػػػاري  تقػػػػػػػػػديـ لػػػػػػػػػدل كالئحػػػػػػػػػة مرشػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػى يتكجػػػػػػػػػب -:
 لػػػػػػػػػػدل مسػػػػػػػػػجؿ خطػػػػػػػػػي كتػػػػػػػػػاب بمكجػػػػػػػػػب كذلػػػػػػػػػػؾ الحسػػػػػػػػػابات مػػػػػػػػػدقؽ اسػػػػػػػػػـ عػػػػػػػػػف
 .الييئة الى كيقدمو لعدؿا الكاتب

 
عنػػػػػػػػػد تعػػػػػػػػػذر فػػػػػػػػػت  حسػػػػػػػػػاب مصػػػػػػػػػرفي كتحريكػػػػػػػػػو ألم مرشػػػػػػػػػ  أك الئحػػػػػػػػػة ألسػػػػػػػػػباب   -;

خارجػػػػػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػػػػػف إرادة أم منيمػػػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػػػكدع األمػػػػػػػػػػػػػػػػكاؿ المخصصػػػػػػػػػػػػػػػػة لمحممػػػػػػػػػػػػػػػػة 
االنتخابيػػػػػػػػػػػػػة لممرشػػػػػػػػػػػػػ  أك ال ئحػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػػندكؽ عػػػػػػػػػػػػػاـ ينشػػػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػػػدل كزارة 

 المالية كالذم يحؿ محؿ الحساب المصرفي في كؿ مندرجاتو.
 

 والتمويل االنفاق في :61 المادة

 امكالػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػف مبػػػػػػػػػػػال  االنتخابيػػػػػػػػػػػة حممتػػػػػػػػػػػو اجػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػف ينفػػػػػػػػػػػؽ اف لممرشػػػػػػػػػػػ  يجػػػػػػػػػػػكز -4
 بمثابػػػػػػػػػػػػة الفػػػػػػػػػػػػركع أك األصػػػػػػػػػػػػكؿ مػػػػػػػػػػػف أم أك الػػػػػػػػػػػػزكج مػػػػػػػػػػػػاؿ كيعتبػػػػػػػػػػػػر. الخاصػػػػػػػػػػػة

 .لممرش  الخاص الماؿ
 مالػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػف المرشػػػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػػػدفعيا أك يعقػػػػػػػػػػػػدىا التػػػػػػػػػػػػي النفقػػػػػػػػػػػػات جميػػػػػػػػػػػػع تخضػػػػػػػػػػػػع
 .ؽاالنفا سقؼ الى االنتخابية حممتو ألجؿ الخاص

 اال  ئحػػػػػػػػػػةأك ل لمرشػػػػػػػػػػ  االنتخابيػػػػػػػػػػة الحممػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػاىمة ايػػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػػديـ يجػػػػػػػػػػكز ال -7
 .المبنانييف المعنكييف أك الطبيعييف االشخاص قبؿ مف

 أك مسػػػػػػػػػػاىمات اسػػػػػػػػػػت ـ أك قبػػػػػػػػػػكؿ ال ئحػػػػػػػػػػة أك المرشػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػى باتػػػػػػػػػػا منعػػػػػػػػػػا يمنػػػػػػػػػػع -8
 لبنػػػػػػػػػػػاني  غيػػػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػػػخص عػػػػػػػػػػػف أك اجنبيػػػػػػػػػػػة دكلػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػادرة مسػػػػػػػػػػػاعدات

 .مباشرة غير أك مباشرة كرةبص كذلؾ معنكم  أك طبيعي
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 مػػػػػػػػػف تطكعػػػػػػػػػكا الػػػػػػػػػذيف األفػػػػػػػػػراد خػػػػػػػػػدمات القػػػػػػػػػانكف ىػػػػػػػػػذا بمعنػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػاىمة تعتبػػػػػػػػػر ال -9
 .مقابؿ دكف

 طبيعػػػػػػػػػػي لبنػػػػػػػػػػاني شػػػػػػػػػػخص قبػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف المقدمػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػاىمة تتجػػػػػػػػػػاكز اف يجػػػػػػػػػػكز ال -:
   ئحػػػػػػػػػػػةأك ل لمرشػػػػػػػػػػػ  االنتخابيػػػػػػػػػػػة الحممػػػػػػػػػػػة تمكيػػػػػػػػػػػؿ الجػػػػػػػػػػػؿ كاحػػػػػػػػػػػد معنػػػػػػػػػػػكم اك

 مػػػػػػػػػف 4; المػػػػػػػػػادة فػػػػػػػػػي محػػػػػػػػػددال االنتخػػػػػػػػػابي االنفػػػػػػػػػاؽ سػػػػػػػػػقؼ مػػػػػػػػػف% 1: مبمػػػػػػػػػ 
 حكالػػػػػػػػػػة ) مصػػػػػػػػػػرفية عمميػػػػػػػػػػة بمكجػػػػػػػػػػب دكمػػػػػػػػػػا تكػػػػػػػػػػكف أف كيجػػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػػانكف ىػػػػػػػػػػذا

 مػػػػػػػػف <: المػػػػػػػػادة مػػػػػػػػف الرابعػػػػػػػػة الفقػػػػػػػػرة مراعػػػػػػػػاة مػػػػػػػػع...( ائتمانيػػػػػػػػة بطاقػػػػػػػػة شػػػػػػػػيؾ 
 .القانكف ىذا
 

 سػػػػػػػػػػػػقؼ مرشػػػػػػػػػػػػ  ام يتمقاىػػػػػػػػػػػػا التػػػػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػػػػاىمات مجمػػػػػػػػػػػػكع تتجػػػػػػػػػػػػاكز أف يجػػػػػػػػػػػػكز ال -;
 القػػػػػػػػػػانكف  ىػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػف 4; المػػػػػػػػػػادة فػػػػػػػػػػي محػػػػػػػػػػدد ىػػػػػػػػػػك كمػػػػػػػػػػا االنتخػػػػػػػػػػابي االنفػػػػػػػػػػاؽ

 .كسيط طريؽ عف مساىمات قبكؿ يجكز ال كما

 االنفاق سقف في :67 المادة

 الحممػػػػػػػػػة فتػػػػػػػػػرة اثنػػػػػػػػػاء انفاقػػػػػػػػػو مرشػػػػػػػػػ  لكػػػػػػػػػؿ يجػػػػػػػػػكز الػػػػػػػػػذم االقصػػػػػػػػػى المبمػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػقؼ يحػػػػػػػػػدد
 : ي تي لما كفقا االنتخابية

 قسػػػػػػػػػػـ اليػػػػػػػػػػو يضػػػػػػػػػػاؼ لبنانيػػػػػػػػػػة  ليػػػػػػػػػػرة مميػػػػػػػػػػكف كخمسػػػػػػػػػػكف مئػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػدره مقطػػػػػػػػػػكع ثابػػػػػػػػػػت قسػػػػػػػػػػـ
 فييػػػػػػػػػػا ينتخػػػػػػػػػػب التػػػػػػػػػػي الكبػػػػػػػػػػرل االنتخابيػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػدائرة فػػػػػػػػػػي النػػػػػػػػػػاخبيف عػػػػػػػػػػددب مػػػػػػػػػػرتبط متحػػػػػػػػػػرؾ
 قػػػػػػػػكائـ فػػػػػػػػي المسػػػػػػػػجميف النػػػػػػػػاخبيف مػػػػػػػػف ناخػػػػػػػػب كػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػف لبنانيػػػػػػػػة ليػػػػػػػػرة اآلؼ خمسػػػػػػػػة كقػػػػػػػػدره

 في الدائرة االنتخابية الكبرل. الناخبيف

امػػػػػػػػا سػػػػػػػػقؼ االنفػػػػػػػػاؽ االنتخػػػػػػػػابي ل ئحػػػػػػػػة فيػػػػػػػػك مبمػػػػػػػػ  ثابػػػػػػػػت مقطػػػػػػػػكع قػػػػػػػػدره مئػػػػػػػػة كخمسػػػػػػػػكف 
 فييا.ف كؿ مرش  مميكف ليرة لبنانية ع

 ضػػػػػػػػػكء فػػػػػػػػػي االنتخابيػػػػػػػػػة الحممػػػػػػػػػة فتػػػػػػػػػرة افتتػػػػػػػػػاح لػػػػػػػػػدل السػػػػػػػػػقؼ بيػػػػػػػػػذا النظػػػػػػػػػر اعػػػػػػػػػادة يمكػػػػػػػػػف
 عمػػػػػػػػػى بنػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػكزراء مجمػػػػػػػػػس فػػػػػػػػػي يتخػػػػػػػػػذ مرسػػػػػػػػػكـ بمكجػػػػػػػػػب كذلػػػػػػػػػؾ االقتصػػػػػػػػػادية الظػػػػػػػػػركؼ

 .الييئة رأم استط ع كبعد كالبمديات الداخمية كزير اقتراح
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 المحظورة االعمال في:  67 المادة

 التػػػػػػػػػػػػػي كالنفقػػػػػػػػػػػػػات االلتزامػػػػػػػػػػػػػات االنتخابيػػػػػػػػػػػػػة الحممػػػػػػػػػػػػػة فتػػػػػػػػػػػػػرة نػػػػػػػػػػػػػاءاث محظػػػػػػػػػػػػػكرة تعتبػػػػػػػػػػػػػر -4
 ال البيػػػػػػػػػػػاف سػػػػػػػػػػػبيؿ عمػػػػػػػػػػػى كمنيػػػػػػػػػػػا لمنػػػػػػػػػػػاخبيف  مبػػػػػػػػػػػال  دفػػػػػػػػػػػع اك خػػػػػػػػػػػدمات تقػػػػػػػػػػػديـ تتضػػػػػػػػػػػمف
 كالجمعيػػػػػػػػػػػػػػػػات االفػػػػػػػػػػػػػػػراد الػػػػػػػػػػػػػػػى كالنقديػػػػػػػػػػػػػػػة العينيػػػػػػػػػػػػػػػة كالمسػػػػػػػػػػػػػػػاعدات التقػػػػػػػػػػػػػػػديمات: الحصػػػػػػػػػػػػػػػر
 مالنػػػػػػػػػػػػػػػػػكاد اك سػػػػػػػػػػػػػػػػػكاىا اك الدينيػػػػػػػػػػػػػػػػػة اك العائميػػػػػػػػػػػػػػػػػة اك كالثقافيػػػػػػػػػػػػػػػػػة كاالجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػة الخيريػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 الرسمية. المؤسسات كجميع الرياضية

 مقدمػػػػػػػػػػػػة كانػػػػػػػػػػػػت اذا أعػػػػػػػػػػػػ ه المػػػػػػػػػػػػذككرة كالمسػػػػػػػػػػػػاعدات التقػػػػػػػػػػػػديمات محظػػػػػػػػػػػػكرة تعتبػػػػػػػػػػػػر ال -7
 عمػػػػػػػػػػػػى درجػػػػػػػػػػػكا أحػػػػػػػػػػػػزاب أك مرشػػػػػػػػػػػحكف يػػػػػػػػػػػػديرىا اك يممكيػػػػػػػػػػػا مؤسسػػػػػػػػػػػػات اك مرشػػػػػػػػػػػحيف مػػػػػػػػػػػف

 عػػػػػػػػػػف يقػػػػػػػػػػؿ ال مػػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػػذ كمنتظمػػػػػػػػػػة اعتياديػػػػػػػػػػة بصػػػػػػػػػػكرة كالكميػػػػػػػػػػة الحجػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػذات تقػػػػػػػػػػديميا
 تعتبػػػػػػػػػػػرال  الحالػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػذه كفػػػػػػػػػػػي االنتخابيػػػػػػػػػػػة  الحممػػػػػػػػػػػة رةفتػػػػػػػػػػػ بػػػػػػػػػػػدء قبػػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػػنكات ثػػػػػػػػػػػ ث

 لمسػػػػػػػػػػػػػػػقؼ خاضػػػػػػػػػػػػػػػعة االنتخابيػػػػػػػػػػػػػػػة الحممػػػػػػػػػػػػػػػة اثنػػػػػػػػػػػػػػػاء المقدمػػػػػػػػػػػػػػػة كالمسػػػػػػػػػػػػػػػاعدات المػػػػػػػػػػػػػػػدفكعات
 .اع ه 4; المادة في عميو المنصكص االنتخابي

 موجبات مدقق الحسابات المعتمد في :63 المادة

 الييئػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػى يرفػػػػػػػػػع أف كالمػػػػػػػػػكائ  المرشػػػػػػػػػحيف مػػػػػػػػػف لكػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػدقؽ الحسػػػػػػػػػابات المعتمػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػى
 االنتخابيػػػػػػػػػة الحممػػػػػػػػػة فتػػػػػػػػػرة اشػػػػػػػػػير مػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػير كػػػػػػػػػؿ انقضػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػبكع كبميمػػػػػػػػػة دكريػػػػػػػػػان 
 الماليػػػػػػػػػػػػػة كااللتزامػػػػػػػػػػػػػات كالمػػػػػػػػػػػػػدفكعات المقبكضػػػػػػػػػػػػػات فيػػػػػػػػػػػػػو يبػػػػػػػػػػػػػي ف شػػػػػػػػػػػػػيريان  حسػػػػػػػػػػػػػابيان  بيانػػػػػػػػػػػػػان 
 االنتخابيػػػػػػػػػػة لمحممػػػػػػػػػػة العائػػػػػػػػػػد المصػػػػػػػػػػرفي بالحسػػػػػػػػػػاب كشػػػػػػػػػػفان  بػػػػػػػػػػو كيرفػػػػػػػػػػؽ المنصػػػػػػػػػػـر لمشػػػػػػػػػػير
 كشػػػػػػػػػػفان  ميمتػػػػػػػػػػو انتيػػػػػػػػػػاء لػػػػػػػػػػدل يقػػػػػػػػػػدـ اف وعميػػػػػػػػػػ كمػػػػػػػػػػا المعتمػػػػػػػػػػد  المصػػػػػػػػػػرؼ عػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػادران 
 .المرش  الى ادارتو ب عماؿ كتقريران  حسابيان 

 الشامل الحسابي البيان في  :64 المادة

 بيػػػػػػػػػػػػاف تنظػػػػػػػػػػػػيـ االنتخابػػػػػػػػػػػػات  انتيػػػػػػػػػػػػاء بعػػػػػػػػػػػػد  الئحػػػػػػػػػػػػةك  مرشػػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػػػى يتكجػػػػػػػػػػػػب -4
 بالتفصػػػػػػػػػػيؿ كيتضػػػػػػػػػػمف المعتمػػػػػػػػػػد الحسػػػػػػػػػػابات مػػػػػػػػػدقؽ مػػػػػػػػػػف عميػػػػػػػػػػو مصػػػػػػػػػػادؽه  شػػػػػػػػػػامؿ حسػػػػػػػػػابي
 كتكاريخيػػػػػػػػػػػػا  مصػػػػػػػػػػػػادرىا بحسػػػػػػػػػػػػب العينيػػػػػػػػػػػػة  كالمسػػػػػػػػػػػػاىمات لمقبكضػػػػػػػػػػػػةا الػػػػػػػػػػػػكاردات مجمػػػػػػػػػػػػكع
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 بػػػػػػػػػػػػدء منػػػػػػػػػػػػذ كتكاريخيػػػػػػػػػػػػا  طبيعتيػػػػػػػػػػػػا بحسػػػػػػػػػػػػب المترتبػػػػػػػػػػػػة اك المدفكعػػػػػػػػػػػػة النفقػػػػػػػػػػػػات  كمجمػػػػػػػػػػػػكع
 .االنتخابية الحممة

 تػػػػػػػػػػاريخ مػػػػػػػػػػف يكمػػػػػػػػػػا ث ثػػػػػػػػػػيف ميمػػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػػ ؿ الييئػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػى البيػػػػػػػػػػاف ىػػػػػػػػػػذا تقػػػػػػػػػػديـ يجػػػػػػػػػػب -7
 بنػػػػػػػػػػكد لجميػػػػػػػػػػع العائػػػػػػػػػػدة لثبكتيػػػػػػػػػػةا بالكثػػػػػػػػػػائؽ مرفقػػػػػػػػػػان  ل نتخابػػػػػػػػػػات الرسػػػػػػػػػػمية النتػػػػػػػػػػائ  إعػػػػػػػػػػ ف

 شػػػػػػػػػػػػامؿ مصػػػػػػػػػػػػرفي كبكشػػػػػػػػػػػػؼ كسػػػػػػػػػػػػكاىا الصػػػػػػػػػػػػرؼ كسػػػػػػػػػػػػندات االيصػػػػػػػػػػػػاالت مثػػػػػػػػػػػػؿ الحسػػػػػػػػػػػػاب
 مػػػػػػػػف الحسػػػػػػػػاب ىػػػػػػػػذا عمػػػػػػػػى تمػػػػػػػػت التػػػػػػػػي العمميػػػػػػػػات جميػػػػػػػػع يبػػػػػػػػيف لمحممػػػػػػػػة العائػػػػػػػػد لمحسػػػػػػػػاب

 .البياف ىذا تقديـ تاريخ حتى فتحو تاريخ

 الكاتػػػػػػػػػػػب لػػػػػػػػػػػدل مصػػػػػػػػػػػدؽ المرشػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػف مكقػػػػػػػػػػػع تصػػػػػػػػػػػري  الحسػػػػػػػػػػػابي بالبيػػػػػػػػػػػاف يرفػػػػػػػػػػػؽ -8
 المرفػػػػػػػػػؽ الحسػػػػػػػػػاب اف مسػػػػػػػػػؤكليتو كعمػػػػػػػػػى التصػػػػػػػػػري  ىػػػػػػػػػذا بمكجػػػػػػػػػب المرشػػػػػػػػػ  يقػػػػػػػػػر  . ؿالعػػػػػػػػػد

 اك المدفكعػػػػػػػػػػػػػػػة كالنفقػػػػػػػػػػػػػػػات المحصػػػػػػػػػػػػػػػمة الػػػػػػػػػػػػػػػكاردات كامػػػػػػػػػػػػػػػؿ كيتضػػػػػػػػػػػػػػػمف كشػػػػػػػػػػػػػػػامؿ صػػػػػػػػػػػػػػػحي 
 نفقػػػػػػػػػػات ايػػػػػػػػػػة تكجػػػػػػػػػػد ال بانػػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػػراحة يقػػػػػػػػػػر كمػػػػػػػػػػا االنتخابيػػػػػػػػػػة  الحممػػػػػػػػػػة الجػػػػػػػػػػؿ المترتبػػػػػػػػػػة
 فيةمصػػػػػػػػػػػػر  حسػػػػػػػػػػػابات مػػػػػػػػػػػػف اك نقػػػػػػػػػػػدا دفعيػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػرل امػػػػػػػػػػػكاؿ اك عينيػػػػػػػػػػػػة اك نقديػػػػػػػػػػػة اخػػػػػػػػػػػرل
 .ثالثيف اشخاص بكاسطة اك اخرل

 ام كاردات الحسػػػػػػػػػػػػابي البيػػػػػػػػػػػػاف يتضػػػػػػػػػػػػمف لػػػػػػػػػػػػـ اذا عمػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػدقؽ الحسػػػػػػػػػػػػابات المعتمػػػػػػػػػػػػد  -9
 شيادة بذلؾ. ينظـ اف انتخابية  نفقات اك

 التحقيقػػػػػػػػػات كبػػػػػػػػػاجراء كبتدقيقػػػػػػػػػو مرشػػػػػػػػػ  لكػػػػػػػػػؿ الحسػػػػػػػػػابي البيػػػػػػػػػاف بدراسػػػػػػػػػة الييئػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػكـ -:
ػػػػػػػػػف الغػػػػػػػػػرض  ليػػػػػػػػػذا سػػػػػػػػػتعانةاال كليػػػػػػػػػا عناصػػػػػػػػػره  بعػػػػػػػػػض بصػػػػػػػػػحة اك بصػػػػػػػػػحتو المتعمقػػػػػػػػػة  بمى

 مكافقػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػد العدليػػػػػػػػػة  الضػػػػػػػػػابطة افػػػػػػػػػراد فػػػػػػػػػييـ بمػػػػػػػػػف كغيػػػػػػػػػرىـ الخبػػػػػػػػػراء مػػػػػػػػػف مناسػػػػػػػػػبان  تػػػػػػػػػراه
 . المختصة العامة النيابة

 يكمػػػػػػػػػػان  ث ثػػػػػػػػػػيف ميمػػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػػ ؿ اعػػػػػػػػػػ ه الحسػػػػػػػػػػابي البيػػػػػػػػػػاف صػػػػػػػػػػحة فػػػػػػػػػػي الييئػػػػػػػػػػة تفصػػػػػػػػػػؿ -;
 اىيػػػػػػػػػةالكج مبػػػػػػػػػدأ مراعػػػػػػػػػاة بعػػػػػػػػػد كامػػػػػػػػػا  عميػػػػػػػػػو المكافقػػػػػػػػػة امػػػػػػػػػا فتقػػػػػػػػػرر تقديمػػػػػػػػػو  تػػػػػػػػػاريخ مػػػػػػػػػف

. جزئيػػػػػػػػػػا اك كميػػػػػػػػػػا تصػػػػػػػػػػحيحو اك تعديمػػػػػػػػػػو تطمػػػػػػػػػػب اك عميػػػػػػػػػػو المكافقػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػدـ الػػػػػػػػػػدفاع  كحػػػػػػػػػػؽ
 .الدستكرم المجمس الحسابي بالبياف كمرفقا معم  قرارىا الييئة تكدع
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 مػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػرار صػػػػػػػػػدكر مػػػػػػػػػف دكف الحسػػػػػػػػػابي البيػػػػػػػػػاف تقػػػػػػػػػديـ عمػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػير ميمػػػػػػػػػة انقضػػػػػػػػػت اذا
 .حكمان  عميو مكافىقان  البياف ىذا يعتبر بش نو الييئة

 انػػػػػػػػػػػػػو اك صػػػػػػػػػػػػػحي  غيػػػػػػػػػػػػػر انػػػػػػػػػػػػػو ليػػػػػػػػػػػػػا تبػػػػػػػػػػػػػي ف اذا الحسػػػػػػػػػػػػػابي البيػػػػػػػػػػػػػاف الييئػػػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػػػرفض ->
 ىػػػػػػػػػػذه فػػػػػػػػػػي أنػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػى االنفػػػػػػػػػػاؽ  لسػػػػػػػػػػقؼ تجػػػػػػػػػػاكزان  تعديمػػػػػػػػػػو  اك تصػػػػػػػػػػحيحو بعػػػػػػػػػػد يتضػػػػػػػػػػمف 
 الدسػػػػػػػػػتكرم المجمػػػػػػػػػس كرئاسػػػػػػػػػة النػػػػػػػػػكاب مجمػػػػػػػػػس رئاسػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػ ن  الييئػػػػػػػػػة تعمػػػػػػػػػـ الحػػػػػػػػػاالت

 .االمر بيذا

 البيػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػي عنيػػػػػػػػػا المصػػػػػػػػػٌرح نتخابيػػػػػػػػػةاال النفقػػػػػػػػػات احػػػػػػػػػدل قيمػػػػػػػػػة اف لمييئػػػػػػػػػة تبػػػػػػػػػي ف اذا -=
 النفقػػػػػػػػة  تمػػػػػػػػؾ لمثػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػادة كالمعتمػػػػػػػػدة الرائجػػػػػػػػة القيمػػػػػػػػة مػػػػػػػػف اقػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػي كمرفقاتػػػػػػػػو الحسػػػػػػػػابي

 بالمقارنػػػػػػػػػة الفػػػػػػػػػرؽ بتخمػػػػػػػػػيف  الػػػػػػػػػدفاع  كحػػػػػػػػػؽ الكجاىيػػػػػػػػػة مبػػػػػػػػػدأ مراعػػػػػػػػػاة بعػػػػػػػػػد الييئػػػػػػػػػة  تقػػػػػػػػػكـ
 خاضػػػػػػػػػػعان  الفػػػػػػػػػػرؽ ىػػػػػػػػػػذا كيعتبػػػػػػػػػػر. النفقػػػػػػػػػػات ضػػػػػػػػػػمف حكمػػػػػػػػػػان  كبقيػػػػػػػػػػده عديػػػػػػػػػػدة  مصػػػػػػػػػػادر مػػػػػػػػػػع
 .القانكف ىذا في عميو المنصكص ؽاالنفا لسقؼ

 كجميػػػػػػػػػع المباشػػػػػػػػػرة غيػػػػػػػػػر اك المباشػػػػػػػػػرة المنػػػػػػػػػافع عمػػػػػػػػػى أعػػػػػػػػػ ه = الفقػػػػػػػػػرة أحكػػػػػػػػػاـ تطبػػػػػػػػػؽ -<
 .المرش  منيا استفاد التي كالخدمات العينية التقديمات

  الجزائية والمالحقة الشكاوى في  :65 المادة

 اذا لمختصػػػػػػػػػػػةا العامػػػػػػػػػػػة النيابػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػى الفصػػػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػػػذا أحكػػػػػػػػػػػاـ مخالفػػػػػػػػػػػة الييئػػػػػػػػػػػة تحيػػػػػػػػػػػؿ -4
 . الجزائي الجـر كصؼ عمييا ينطبؽ المخالفة ىذه اف ليا تبي ف
 الفقػػػػػػػػػرة ألحكػػػػػػػػػاـ كفقػػػػػػػػػان  مخالفػػػػػػػػػة ارتكػػػػػػػػػاب عمػػػػػػػػػى قصػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػف يقػػػػػػػػػدـ مػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػؿ يعاقىػػػػػػػػػب -7

 مميػػػػػػػػػػكف خمسػػػػػػػػػػيف بػػػػػػػػػػيف تتػػػػػػػػػػراكح كبغرامػػػػػػػػػػة اشػػػػػػػػػػير سػػػػػػػػػػتة اقصػػػػػػػػػػاىا لمػػػػػػػػػػدة بػػػػػػػػػػالحبس االكلػػػػػػػػػػى
 دكف كذلػػػػػػػػػػػؾ لعقػػػػػػػػػػػكبتيفا ىػػػػػػػػػػػاتيف باحػػػػػػػػػػػدل اك لبنانيػػػػػػػػػػػة ليػػػػػػػػػػػرة مميػػػػػػػػػػػكف كمائػػػػػػػػػػػة لبنانيػػػػػػػػػػػة ليػػػػػػػػػػػرة

 قػػػػػػػػػػػػانكف فػػػػػػػػػػػػي عمييػػػػػػػػػػػػا منصػػػػػػػػػػػػكص جزائيػػػػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػػػػرائـ تتنػػػػػػػػػػػػاكؿ التػػػػػػػػػػػػي بالعقكبػػػػػػػػػػػػات المسػػػػػػػػػػػػاس
 . الخاصة الجزائية القكانيف كفي العقكبات

 مػػػػػػػػػف 7; المػػػػػػػػػادة فػػػػػػػػػي الييػػػػػػػػػا المشػػػػػػػػػار المحظػػػػػػػػػكرة االنتخابيػػػػػػػػػة النفقػػػػػػػػػات صػػػػػػػػػرؼ يعتبػػػػػػػػػر -8
 .  العقكبات قانكف في عميو المنصكص الرشكة جـر بمثابة القانكف ىذا
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 الشػػػػػػػػػػخص عمػػػػػػػػػػى اعػػػػػػػػػػ ه الثانيػػػػػػػػػػة الفقػػػػػػػػػػرة فػػػػػػػػػػي عمييػػػػػػػػػػا المنصػػػػػػػػػػكص العقكبػػػػػػػػػػات تطبػػػػػػػػػػؽ -9
 . العقكبات قانكف مف 741 لممادة كفقا المعنكم

 بػػػػػػػػػػػػػالجرائـ المتعمقػػػػػػػػػػػػػة المدنيػػػػػػػػػػػػػة كالػػػػػػػػػػػػػدعكل العامػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػدعكل الػػػػػػػػػػػػػزمف بمػػػػػػػػػػػػػركر تسػػػػػػػػػػػػػقط -:
 اعػػػػػػػػػ ف تػػػػػػػػػاريخ مػػػػػػػػػف اشػػػػػػػػػير سػػػػػػػػػتة بميمػػػػػػػػػة أعػػػػػػػػػ ه الثانيػػػػػػػػػة الفقػػػػػػػػػرة فػػػػػػػػػي عمييػػػػػػػػػا المنصػػػػػػػػػكص

 .اباتاالنتخ نتائ 
 بقػػػػػػػػػػػػػػػكة تتمتػػػػػػػػػػػػػػػع االنتخابيػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػالطعكف الصػػػػػػػػػػػػػػػادرة الدسػػػػػػػػػػػػػػػتكرم المجمػػػػػػػػػػػػػػػس قػػػػػػػػػػػػػػػرارات اف-;

 الدكلػػػػػػػػػػػة ادارات كلجميػػػػػػػػػػع كافػػػػػػػػػػة كاالداريػػػػػػػػػػة العدليػػػػػػػػػػة لممحػػػػػػػػػػاكـ الممزمػػػػػػػػػػة المحكمػػػػػػػػػػة القضػػػػػػػػػػية
 المذككر. القرار عمى الجزائية كالم حقة الشككل مصير يتقرر بحيث

 الحسابي بالبيان الخاصة العقوبات في  :66 المادة

 عميػػػػػػػػػو المنصػػػػػػػػػكص الشػػػػػػػػػامؿ الحسػػػػػػػػػابي البيػػػػػػػػػاف يقػػػػػػػػػدـ لػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػذم المرشػػػػػػػػػ  يعاقػػػػػػػػػب -4
بغرامػػػػػػػػة ماليػػػػػػػػة قػػػػػػػػدرىا مميػػػػػػػػكف ليػػػػػػػػرة لبنانيػػػػػػػػة عػػػػػػػػف   القػػػػػػػػانكف ىػػػػػػػػذا مػػػػػػػػف 9; المػػػػػػػػادة فػػػػػػػػي

 كؿ يكـ ت خير. تفرض ىذه الغرامة مف قبؿ الكزارة بناءن عمى طمب الييئة.

مػػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػػكازم الػػػػػػػػػػػػذم تجػػػػػػػػػػػاكز سػػػػػػػػػػػػقؼ االنفػػػػػػػػػػػػاؽ االنتخػػػػػػػػػػػابي بغرا يعاقػػػػػػػػػػػب المرشػػػػػػػػػػػػ   -7
ث ثػػػػػػػػػة اضػػػػػػػػػعاؼ قيمػػػػػػػػػة التجػػػػػػػػػاكز لصػػػػػػػػػال  الخزينػػػػػػػػػة كييحػػػػػػػػػاؿ الممػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػؿ الييئػػػػػػػػػة 

 إلى المجمس الدستكرم.

  الغرامة في :67 المادة

غرامة مالية قدرىا ت كالذم لـ يقدـ البياف الحسابي بالذم لـ يفز في االنتخابا يعاقب المرش  
 عمى تقرير صادر عف الييئة. بناءن  يـك ت خير تفرضيا الكزارة مميكف ليرة لبنانية عف كؿ

ؽ االنتخابي بغرامة كما يعاقب المرش  الذم لـ يفز في االنتخابات كالذم تجاكز سقؼ االنفا
 ضعاؼ قيمة التجاكز.تكازم ث ثة أ
 االنتخابيين واالعالن االعالم في: السادس الفصل

 المصطمحات في  :68 المادة

 سػػػػػػػػػػكاء القػػػػػػػػػػانكف ىػػػػػػػػػػذا تطبيػػػػػػػػػػؽ اجػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف تسػػػػػػػػػػتخدـ حػػػػػػػػػػيف أدنػػػػػػػػػػاه  الػػػػػػػػػػكاردة لمعبػػػػػػػػػارات 
 :اآلتية المعاني الجمع  اك المفرد بصيغة
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 :االنتخابي االعالم

 كالمنػػػػػػػػػػػػػاظرات كالمقػػػػػػػػػػػػػاب ت كالتصػػػػػػػػػػػػػاري  كالتحاليػػػػػػػػػػػػػؿ كاالخبػػػػػػػػػػػػػار اع ميػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػادة كػػػػػػػػػػػػػؿ
 باالنتخابػػػػػػػػػػػػػات تتعمػػػػػػػػػػػػػؽ كالمقػػػػػػػػػػػػػاءات  الصػػػػػػػػػػػػػحفية كالمػػػػػػػػػػػػػؤتمرات كالتحقيقػػػػػػػػػػػػػات كالحػػػػػػػػػػػػػكارات

 البػػػػػػػػػػػػػرام  ضػػػػػػػػػػػػػمف مقابػػػػػػػػػػػػػؿ دكف بثيػػػػػػػػػػػػػا مكيجػػػػػػػػػػػػػر  مباشػػػػػػػػػػػػػرة  اكغيػػػػػػػػػػػػػر مباشػػػػػػػػػػػػػرة بصػػػػػػػػػػػػػكرة
 .اع مية لمؤسسة االستثنائية اك العادية

 :االنتخابية الدعاية

 كمكاقفيػػػػػػػػػػػػا االنتخابيػػػػػػػػػػػػة كحم تيػػػػػػػػػػػػا المرشػػػػػػػػػػػػحة الجيػػػػػػػػػػػػات ببػػػػػػػػػػػػرام  تتعمػػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػػادة كػػػػػػػػػػػػؿ
 أك االعػػػػػػػػػػػ ـ مؤسسػػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػػتكديكىات فػػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػػجمة كتكػػػػػػػػػػػكف  كالسياسػػػػػػػػػػػية  االنتخابيػػػػػػػػػػػة
 بثيػػػػػػػػػػػا عبػػػػػػػػػػػر النػػػػػػػػػػػاخبيف الػػػػػػػػػػػى بيػػػػػػػػػػػا تتكجػػػػػػػػػػػو اف المرشػػػػػػػػػػػحة الجيػػػػػػػػػػػة كترغػػػػػػػػػػػب خارجيػػػػػػػػػػػا 
 الغايػػػػػػػػػػػة لتمػػػػػػػػػػػؾ المخصصػػػػػػػػػػػة االعػػػػػػػػػػػ ـ مؤسسػػػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػػػرام  ضػػػػػػػػػػػمف الخػػػػػػػػػػػاص لحسػػػػػػػػػػػابيا

 .مادم بدؿ كمقابؿ

 :االنتخابي االعالن

 مػػػػػػػالي بػػػػػػػدؿ مقابػػػػػػػؿ نشػػػػػػػرىا اك بثيػػػػػػػا يػػػػػػػتـ مرشػػػػػػػحة لجيػػػػػػػة تركيجيػػػػػػػة نشػػػػػػػرة اك مػػػػػػػادة كػػػػػػػؿ
 مؤسسػػػػػػػػػػػات لػػػػػػػػػػػدل التجاريػػػػػػػػػػػة ل ع نػػػػػػػػػػػات المخصصػػػػػػػػػػػة كالمسػػػػػػػػػػػاحات الكقفػػػػػػػػػػػات ضػػػػػػػػػػػمف
 .كاالع ف االع ـ

 :االنتخابية المواد

 .االنتخابي كاالع ف االنتخابية كالدعاية االنتخابي االع ـ ىي

 :االعالم وسائل

 اك مطبكعػػػػػػػػػػػػػة اك مسػػػػػػػػػػػػػمكعة اك مرئيػػػػػػػػػػػػػة خاصػػػػػػػػػػػػػة اك رسػػػػػػػػػػػػػمية اع ميػػػػػػػػػػػػػة كسػػػػػػػػػػػػػيمة كػػػػػػػػػػػػػؿ
 .تقنيتيا كانت ميما الكتركنية اك مقركءة
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 االنتخابي البرنامج شرح في  :69 المادة

 شػػػػػػػػػرح الجػػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػػركعة المختمفػػػػػػػػػة النشػػػػػػػػػاطات تنظػػػػػػػػػيـ مرشػػػػػػػػػ  اك ئحػػػػػػػػػةال لكػػػػػػػػػؿ يعػػػػػػػػػكد
 مػػػػػػػػػػػػػػع يتعػػػػػػػػػػػػػػارض ال بمػػػػػػػػػػػػػػا المناسػػػػػػػػػػػػػػبيف كالطريقػػػػػػػػػػػػػػة باالسػػػػػػػػػػػػػػمكب االنتخػػػػػػػػػػػػػػابي البرنػػػػػػػػػػػػػػام 

 . كاالنظمة القكانيف

  االنتخابية الدعاية فترة في :71 المادة

 ىػػػػػػػػػػػػذا فػػػػػػػػػػػي المحػػػػػػػػػػػػددة االنتخابيػػػػػػػػػػػة الحممػػػػػػػػػػػػة فتػػػػػػػػػػػرة اثنػػػػػػػػػػػػاء االنتخابيػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػػكاد تخضػػػػػػػػػػػع
 مػػػػػػػػػػف تبػػػػػػػػػػدأ كالتػػػػػػػػػػي كاالعػػػػػػػػػػ ف االعػػػػػػػػػػ ـ كسػػػػػػػػػائؿ مختمػػػػػػػػػػؼ عمػػػػػػػػػػى تبػػػػػػػػػػث التػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػانكف
 الػػػػػػػػػػكاردة لألحكػػػػػػػػػػاـ االقتػػػػػػػػػػراع  صػػػػػػػػػػناديؽ اقفػػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػػػدل كتنتيػػػػػػػػػػي الترشػػػػػػػػػػي  تقػػػػػػػػػػديـ تػػػػػػػػػاريخ

 . الفصؿ ىذا في

 المدفوع االنتخابي االعالن في :77 المادة

 االعػػػػػػػػػػ ـ كسػػػػػػػػػػائؿ فػػػػػػػػػػي االجػػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػػدفكع االنتخػػػػػػػػػػابي كبػػػػػػػػػػاالع ف بالدعايػػػػػػػػػػة يسػػػػػػػػػػم  -أ
 :اآلتية ل حكاـ فقاك  كاالع ف 

 الدعايػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي المشػػػػػػػػػػاركة فػػػػػػػػػػي ترغػػػػػػػػػػب التػػػػػػػػػػي كاالعػػػػػػػػػػ ف االعػػػػػػػػػػ ـ كسػػػػػػػػػػائؿ عمػػػػػػػػػػى-4
 مػػػػػػػػػػف االقػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػى ايػػػػػػػػػػاـ عشػػػػػػػػػرة قبػػػػػػػػػؿ الييئػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف تتقػػػػػػػػػدـ اف االنتخػػػػػػػػػابي  كاالعػػػػػػػػػ ف

 المشػػػػػػػػػاركة فػػػػػػػػػي رغبتيػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػف فيػػػػػػػػػو تعمػػػػػػػػػف بتصػػػػػػػػػري  االنتخابيػػػػػػػػػة الحممػػػػػػػػػة فتػػػػػػػػػرة بدايػػػػػػػػػة
 أك لمدعايػػػػػػػػػػػة تخصيصػػػػػػػػػػػيا فػػػػػػػػػػػي ترغػػػػػػػػػػػب التػػػػػػػػػػػي كالمسػػػػػػػػػػػاحات اسػػػػػػػػػػػعارىا ب ئحػػػػػػػػػػػة مرفقػػػػػػػػػػػان 
 .االنتخابي االع ف

 قػػػػػػػػػػدمتيا التػػػػػػػػػػي كالمسػػػػػػػػػػاحات االسػػػػػػػػػػعار ب ئحػػػػػػػػػػة كاالعػػػػػػػػػػ ف االعػػػػػػػػػػ ـ كسػػػػػػػػػػائؿ تمتػػػػػػػػػػـز-7
  مرشػػػػػػػػػػػ  اك الئحػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف مطمػػػػػػػػػػػكب انتخػػػػػػػػػػػابي اعػػػػػػػػػػػ ف ام تػػػػػػػػػػػرفض اف ليػػػػػػػػػػػا يحػػػػػػػػػػػؽ كال

 .بيا يمتـز

 ضػػػػػػػػػػػمف بتصػػػػػػػػػػريحيا تتقػػػػػػػػػػدـ لػػػػػػػػػػػـ التػػػػػػػػػػي كاالعػػػػػػػػػػ ف االعػػػػػػػػػػػ ـ كسػػػػػػػػػػائؿ عمػػػػػػػػػػى يمنػػػػػػػػػػع-8
 باالنتخابػػػػػػػػػػػػات يتعمػػػػػػػػػػػػؽ دعػػػػػػػػػػػػائي اك اع نػػػػػػػػػػػػي نشػػػػػػػػػػػػاط بػػػػػػػػػػػػام القيػػػػػػػػػػػػاـ ةالمحػػػػػػػػػػػػدد الميمػػػػػػػػػػػػة

 .االنتخابية الحممة فترة كامؿ خ ؿ كذلؾ
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 اك بثيػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػدل صػػػػػػػػػػػراحة تكضػػػػػػػػػػػ  اف كاالعػػػػػػػػػػػ ف االعػػػػػػػػػػػ ـ كسػػػػػػػػػػػائؿ عمػػػػػػػػػػػى يجػػػػػػػػػػػب -9
 تحػػػػػػػػػػػػػدد كاف االجػػػػػػػػػػػػػر  مدفكعػػػػػػػػػػػػػة االع نػػػػػػػػػػػػػات ىػػػػػػػػػػػػػذه اف انتخابيػػػػػػػػػػػػػة  الع نػػػػػػػػػػػػػات نشػػػػػػػػػػػػرىا
 .نشرىا اك بثيا طمبت التي الجية

 لقػػػػػػػػػػػاء اك المجانيػػػػػػػػػػػة االع نػػػػػػػػػػػات قبػػػػػػػػػػػكؿ كاالعػػػػػػػػػػػ ف االعػػػػػػػػػػػ ـ كسػػػػػػػػػػػائؿ ىعمػػػػػػػػػػػ يمنػػػػػػػػػػػع-:
 .اقبمي مف المقدمة االسعار الئحة في كارد ىك عما يختمؼ بدؿ

 اشػػػػػػػػػػػػرطة عػػػػػػػػػػػػف نسػػػػػػػػػػػػخة بتسػػػػػػػػػػػػميـ القػػػػػػػػػػػػانكني ككيميػػػػػػػػػػػػا اك المرشػػػػػػػػػػػػحة الجيػػػػػػػػػػػػة تمتػػػػػػػػػػػػـز -;
 الييئػػػػػػػػة مػػػػػػػػف كػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػى خطػػػػػػػػي حجػػػػػػػػز بطمػػػػػػػػب مرفقػػػػػػػػة االنتخػػػػػػػػابييف كاالعػػػػػػػػ ف الدعايػػػػػػػػة

 ايػػػػػػػػػاـ ث ثػػػػػػػػػة قبػػػػػػػػػؿ كذلػػػػػػػػػؾ نشػػػػػػػػػرىا اك بثيػػػػػػػػػا اجػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف كاالعػػػػػػػػػ ف ـاالعػػػػػػػػػ  كمؤسسػػػػػػػػػات
 .ليا نشر اك بث الكؿ المحدد التاريخ مف االقؿ عمى

 يتضػػػػػػػػػمف لمييئػػػػػػػػػة الحقػػػػػػػػػان  اسػػػػػػػػػبكعيان  تقريػػػػػػػػػران  اعػػػػػػػػػ ف اك اعػػػػػػػػػ ـ مؤسسػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػؿ تقػػػػػػػػػدـ ->
 خػػػػػػػػػػػػػػ ؿ نشػػػػػػػػػػػػػػرىا اك بثيػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػـ التػػػػػػػػػػػػػػي االنتخابيػػػػػػػػػػػػػػة كاالع نػػػػػػػػػػػػػػات بالػػػػػػػػػػػػػػدعايات بيانػػػػػػػػػػػػػػان 
 .عنيا المستكفى كالبدؿ منيا كؿ نشر اك بث اقيتمك  مع المنصـر االسبكع

 كاحػػػػػػػػػػػدة اعػػػػػػػػػػػ ف اك اعػػػػػػػػػػػ ـ مؤسسػػػػػػػػػػػة تخصػػػػػػػػػػػيص مرشػػػػػػػػػػػحة جيػػػػػػػػػػػة اليػػػػػػػػػػػة يجػػػػػػػػػػػكز ال-=
 فئػػػػػػػػػة لكػػػػػػػػػؿ بالنسػػػػػػػػػبة االع نػػػػػػػػػي اك الػػػػػػػػػدعائي انفاقيػػػػػػػػػا مجمػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف% 1: مػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػاكثر

 .االع ف اك االع ـ مؤسسات مف

 اك اع ميػػػػػػػػػػػػػػػة كسػػػػػػػػػػػػػػػيمة لكػػػػػػػػػػػػػػػؿ المحػػػػػػػػػػػػػػػددة القصػػػػػػػػػػػػػػػكل المسػػػػػػػػػػػػػػػاحة الييئػػػػػػػػػػػػػػػة تحػػػػػػػػػػػػػػػدد -ب
 اك بػػػػػػػػػػػػالمكائ  تتعمػػػػػػػػػػػػؽ اع نيػػػػػػػػػػػػة اك اع ميػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػرام  نشػػػػػػػػػػػػر اك بػػػػػػػػػػػػث ألجػػػػػػػػػػػػؿ اع نيػػػػػػػػػػػػة
 .المساحات ىذه نشر اك بث اكقات تحدد كما المرشحيف

 كتكزيعيػػػػػػػػػػػػػػػا القصػػػػػػػػػػػػػػػكل االع ميػػػػػػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػػػػػػاحات تحديػػػػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػػػػي الييئػػػػػػػػػػػػػػػة تراعػػػػػػػػػػػػػػػي -ج
 االع مػػػػػػػػػػػي الظيػػػػػػػػػػػكر فػػػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػػػاكاة فػػػػػػػػػػػي المرشػػػػػػػػػػػحيف كحػػػػػػػػػػػؽ االنصػػػػػػػػػػػاؼ مقتضػػػػػػػػػػػيات
 المعػػػػػػػػػػػػػػػػايير كفػػػػػػػػػػػػػػػػؽ المشػػػػػػػػػػػػػػػػركعة االنتخابيػػػػػػػػػػػػػػػػة نافسػػػػػػػػػػػػػػػػةكالم القػػػػػػػػػػػػػػػػانكف حػػػػػػػػػػػػػػػػدكد ضػػػػػػػػػػػػػػػػمف

 .اع ه عمييا المنصكص
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 االعالم وسائل عمى الهيئة رقابة في :77 المادة

 المتعمقػػػػػػػػػػػة باالحكػػػػػػػػػػػاـ لبنػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػي االعػػػػػػػػػػػ ـ كسػػػػػػػػػػػائؿ التػػػػػػػػػػػزاـ مػػػػػػػػػػػف الييئػػػػػػػػػػػة تتحقػػػػػػػػػػػؽ -4
 المتخػػػػػػػػػػػػذة كالقػػػػػػػػػػػػرارات القػػػػػػػػػػػػانكف ىػػػػػػػػػػػػذا فػػػػػػػػػػػػي عمييػػػػػػػػػػػػا المنصػػػػػػػػػػػػكص االنتخابيػػػػػػػػػػػػة بالدعايػػػػػػػػػػػػة

 .حكاـاال ليذه تطبيقان 

 كالتيػػػػػػػػػػػارات االراء مختمػػػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػػػف التعبيػػػػػػػػػػػر حريػػػػػػػػػػػة احتػػػػػػػػػػػراـ عمػػػػػػػػػػػى الييئػػػػػػػػػػػة تسػػػػػػػػػػػير -7
 عػػػػػػػػػف كذلػػػػػػػػػؾ االنتخابيػػػػػػػػػة  الحممػػػػػػػػػة فتػػػػػػػػػرة اثنػػػػػػػػػاء االعػػػػػػػػػ ـ كسػػػػػػػػػائؿ بػػػػػػػػػرام  فػػػػػػػػػي الفكريػػػػػػػػػة
 العدالػػػػػػػػة تػػػػػػػػ ميف يضػػػػػػػػمف بمػػػػػػػػا الكسػػػػػػػػائؿ  ىػػػػػػػػذه الػػػػػػػػى ممزمػػػػػػػػة تكصػػػػػػػػيات اصػػػػػػػػدار طريػػػػػػػػؽ
 .ئ المكا كبيف المرشحيف بيف المعاممة في كالحياد كالتكازف

 السياسػػػػػػػػػػػػػية االخباريػػػػػػػػػػػػػة البػػػػػػػػػػػػػرام  جميػػػػػػػػػػػػػع عمػػػػػػػػػػػػػى اعػػػػػػػػػػػػػ ه االكلػػػػػػػػػػػػػى الفقػػػػػػػػػػػػػرة تطبػػػػػػػػػػػػػؽ -8
 السياسػػػػػػػػػػػػػػػية المناقشػػػػػػػػػػػػػػػات كبػػػػػػػػػػػػػػػرام  االخبػػػػػػػػػػػػػػػار نشػػػػػػػػػػػػػػػرات ذلػػػػػػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػػػػػػي بمػػػػػػػػػػػػػػػا كالعامػػػػػػػػػػػػػػػة

 المباشػػػػػػػػػػػػػػػػػر كالنقػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػػػػػػػػتديرة كالطػػػػػػػػػػػػػػػػػاكالت كالحػػػػػػػػػػػػػػػػػكارات كالمقػػػػػػػػػػػػػػػػػاءات كالمقػػػػػػػػػػػػػػػػػاب ت
 .مجانية تبقى كالتي االنتخابية لمميرجانات

 بػػػػػػػػػػػػػػيف االع مػػػػػػػػػػػػػػي الظيػػػػػػػػػػػػػػكر فػػػػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػػػػكازف تػػػػػػػػػػػػػػؤمف اف الييئػػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػػى يترتػػػػػػػػػػػػػػب -9
 لػػػػػػػػػػػػػػػدل االعػػػػػػػػػػػػػػػ ـ  كسػػػػػػػػػػػػػػػيمة تمػػػػػػػػػػػػػػػـز بحيػػػػػػػػػػػػػػػث كمرشػػػػػػػػػػػػػػػحيف لػػػػػػػػػػػػػػػكائ  مػػػػػػػػػػػػػػػف المتنافسػػػػػػػػػػػػػػػيف
 منافسػػػػػػػػػػػػػيو استضػػػػػػػػػػػػػافة بالمقابػػػػػػػػػػػػؿ تػػػػػػػػػػػػػؤمف اف لمرشػػػػػػػػػػػػػ  اك الئحػػػػػػػػػػػػة لممثػػػػػػػػػػػػػؿ استضػػػػػػػػػػػػافتيا

 .البرنام  كنكع كالمدة التكقيت لجية مماثمة بشركط

 ظيػػػػػػػػػػػػػكر اباحتسػػػػػػػػػػػػػ يقتضػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػاف اذا مػػػػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػػػػدير صػػػػػػػػػػػػػ حية لمييئػػػػػػػػػػػػػة يعػػػػػػػػػػػػػكد  -:
 اك االع نيػػػػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػػػػاحات ضػػػػػػػػػػػػػمف الفضػػػػػػػػػػػػػائية االعػػػػػػػػػػػػػ ـ كسػػػػػػػػػػػػػائؿ فػػػػػػػػػػػػػي المرشػػػػػػػػػػػػػحيف
 ليػػػػػػػػػا يعػػػػػػػػػكد كمػػػػػػػػػا مرشػػػػػػػػػ  اك الئحػػػػػػػػػة لكػػػػػػػػػؿ الييئػػػػػػػػػة قبػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف المخصصػػػػػػػػػة االع ميػػػػػػػػػة

 .االحتساب ىذا مدل تحديد

 ال ئحػػػػػػػػػػة قبػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف تقػػػػػػػػػػدـ شػػػػػػػػػػككل أيػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي الفػػػػػػػػػػكرم التحقيػػػػػػػػػػؽ الييئػػػػػػػػػػة تتػػػػػػػػػػكلى -;
 محكمػػػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػػػى اإلحالػػػػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػػػػ ف ىػػػػػػػػػػػػاقرار  كتتخػػػػػػػػػػػػذ المتضػػػػػػػػػػػػرر المرشػػػػػػػػػػػػ  أك المتضػػػػػػػػػػػػررة
 .تقديميا تاريخ مف ساعة 79 خ ؿ المختصة المطبكعات
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 البػػػػػػػػػػػرام  لكػػػػػػػػػػػؿ مسػػػػػػػػػػػٌجؿ أرشػػػػػػػػػػػيؼ عمػػػػػػػػػػػى المحافظػػػػػػػػػػػة االعػػػػػػػػػػػ ـ كسػػػػػػػػػػػائؿ مػػػػػػػػػػػف ييطمػػػػػػػػػػػب
 انتيػػػػػػػػػػػػاء تػػػػػػػػػػػػاريخ مػػػػػػػػػػػػف أشػػػػػػػػػػػػير سػػػػػػػػػػػػتة لفتػػػػػػػػػػػػرة االنتخابيػػػػػػػػػػػػة الحممػػػػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػػػػ ؿ المعركضػػػػػػػػػػػػة
 .االنتخابات

 بػػػػػػػػيف بػػػػػػػػالتمييز تسػػػػػػػػم  التػػػػػػػػي عػػػػػػػػاييرالم االنتخابيػػػػػػػػة  العمميػػػػػػػػة بػػػػػػػػدء قبػػػػػػػػؿ الييئػػػػػػػػة  تحػػػػػػػػدد->
 مػػػػػػػػػا تتحقػػػػػػػػػؽ اف كقػػػػػػػػػت كػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػي ليػػػػػػػػػا كيحػػػػػػػػػؽ االنتخػػػػػػػػػابي  كاالعػػػػػػػػػ ف االنتخػػػػػػػػػابي االعػػػػػػػػػ ـ

 غيػػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػػتتران  انتخابيػػػػػػػػػػان  اع نػػػػػػػػػػان  االعػػػػػػػػػػ ـ  سػػػػػػػػػػتار تحػػػػػػػػػػت يخفػػػػػػػػػػي  برنػػػػػػػػػػام  أم كػػػػػػػػػػاف اذا
 .االمر ليذا حد لكضع القانكنية التدابير جميع تتخذ كاف مشركع

 الرسمي االعالم وسائل موجبات في :73 المادة

 دكف الرسػػػػػػػػػػػػػػػػمية االعػػػػػػػػػػػػػػػػ ـ كسػػػػػػػػػػػػػػػػائؿ يسػػػػػػػػػػػػػػػػتعمؿ اف لممرشػػػػػػػػػػػػػػػػ  اك ل ئحػػػػػػػػػػػػػػػػة يحػػػػػػػػػػػػػػػػؽ -4
 كلمقكاعػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػانكف ىػػػػػػػػػػذا الحكػػػػػػػػػػاـ كفقػػػػػػػػػػان  االنتخابيػػػػػػػػػػة البػػػػػػػػػػرام  عػػػػػػػػػػرض الجػػػػػػػػػػؿ مقابػػػػػػػػػػؿ

 .  الييئة تضعيا التي

 خطػػػػػػػػي بطمػػػػػػػػب الحػػػػػػػػؽ ىػػػػػػػػذا اسػػػػػػػػتعماؿ فػػػػػػػػي يرغػػػػػػػػب مرشػػػػػػػػ  اك الئحػػػػػػػػة كػػػػػػػػؿ تتقػػػػػػػػدـ -7
  كالمػػػػػػػػػكائ  المرشػػػػػػػػػحيف باسػػػػػػػػػماء قائمػػػػػػػػػة  ئػػػػػػػػػةاليي تضػػػػػػػػػع. الييئػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػى الخصػػػػػػػػػكص بيػػػػػػػػػذا

 .                     الرسمية االع ـ كسائؿ باستعماؿ كليا ليـ المرخص

 اكقػػػػػػػػػػػات تكزيػػػػػػػػػػع كشػػػػػػػػػػركط مكاعيػػػػػػػػػػػد فيػػػػػػػػػػو تحػػػػػػػػػػدد خاصػػػػػػػػػػػا برنامجػػػػػػػػػػا الييئػػػػػػػػػػة تضػػػػػػػػػػع -8
 بػػػػػػػػػث مكاعيػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػكفر بضػػػػػػػػػركرة التقيػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػع كالمرشػػػػػػػػػحيف المػػػػػػػػػكائ  مختمػػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػػيف البػػػػػػػػػث

 مختمػػػػػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػػػػػيف الفػػػػػػػػػػػػرص فػػػػػػػػػػػػي كالتكػػػػػػػػػػػػافؤ مسػػػػػػػػػػػػاكاةال تحقيػػػػػػػػػػػػؽ يضػػػػػػػػػػػػمف بمػػػػػػػػػػػػا متكازنػػػػػػػػػػػػة
 .المكائ  مختمؼ كبيف المرشحيف

 العمميػػػػػػػػػػػػػػػة مراحػػػػػػػػػػػػػػؿ جميػػػػػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػػػػػي الحيػػػػػػػػػػػػػػػاد مكقػػػػػػػػػػػػػػؼ الرسػػػػػػػػػػػػػػمي االعػػػػػػػػػػػػػػ ـ يمتػػػػػػػػػػػػػػـز -9
 نشػػػػػػػػػػػػاط بػػػػػػػػػػػام القيػػػػػػػػػػػػاـ مكظفيػػػػػػػػػػػو اك اجيزتػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػف الم اك لػػػػػػػػػػػػو يجػػػػػػػػػػػكز كال االنتخابيػػػػػػػػػػػة

 اك آخػػػػػػػػػػر مرشػػػػػػػػػػ  حسػػػػػػػػػػاب عمػػػػػػػػػػى الئحػػػػػػػػػػة اك مرشػػػػػػػػػػحا يػػػػػػػػػػدعـ بانػػػػػػػػػػو يفسػػػػػػػػػػر اف يمكػػػػػػػػػػف
 .لاخر  الئحة
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 الخاص االعالم وسائل موجبات في :74 المادة

 أم ت ييػػػػػػػػػػػػدىا اعػػػػػػػػػػػػ ف الخػػػػػػػػػػػاص االعػػػػػػػػػػػػ ـ كسػػػػػػػػػػػائؿ مػػػػػػػػػػػػف كسػػػػػػػػػػػيمة اليػػػػػػػػػػػػة يجػػػػػػػػػػػكز ال -4
 كسػػػػػػػػػائؿ عمػػػػػػػػػى يترتػػػػػػػػػب االسػػػػػػػػػتق لية  مبػػػػػػػػػدأ مراعػػػػػػػػػاة مػػػػػػػػػع. انتخابيػػػػػػػػػة الئحػػػػػػػػػة اك مرشػػػػػػػػػ 

 بػػػػػػػػػػػيف الكاضػػػػػػػػػػػ  التفريػػػػػػػػػػػؽ االنتخابيػػػػػػػػػػػة الحممػػػػػػػػػػػة فتػػػػػػػػػػػرة خػػػػػػػػػػػ ؿ الييػػػػػػػػػػػا المشػػػػػػػػػػػار االعػػػػػػػػػػػ ـ
 فػػػػػػػػي كذلػػػػػػػػؾ اخػػػػػػػػرل جيػػػػػػػػة مػػػػػػػػف كالتعميقػػػػػػػػات اآلراء كبػػػػػػػػيف جيػػػػػػػػة مػػػػػػػػف ائؽكالحقػػػػػػػػ الكقػػػػػػػػائع
 .السياسية برامجيا اك االخبارية نشراتيا مختمؼ

 الخػػػػػػػػػػػػػاص االعػػػػػػػػػػػػػ ـ كسػػػػػػػػػػػػػائؿ عمػػػػػػػػػػػػػى يترتػػػػػػػػػػػػب االنتخابيػػػػػػػػػػػػػة الحممػػػػػػػػػػػػػة فتػػػػػػػػػػػػػرة اثنػػػػػػػػػػػػاء - 7
 :اآلتية بالمكجبات التقيد كالمرشحيف المكائ  كعمى

 اك المػػػػػػػػػكائ  مػػػػػػػػػف مبػػػػػػػػػ  جػػػػػػػػػري الت كعػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػذـ اك القػػػػػػػػػدح اك التشػػػػػػػػػيير عػػػػػػػػػف االمتنػػػػػػػػػاع -
 .المرشحيف مف
 اك المذىبيػػػػػػػػػػة اك الطائفيػػػػػػػػػػة لمنعػػػػػػػػػػرات اثػػػػػػػػػػارة يتضػػػػػػػػػػمف مػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػث عػػػػػػػػػػف االمتنػػػػػػػػػػاع -

 ت ييػػػػػػػػػػػػػػػدا اك الشػػػػػػػػػػػػػػػغب اك العنػػػػػػػػػػػػػػػؼ اعمػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ارتكػػػػػػػػػػػػػػػاب عمػػػػػػػػػػػػػػػى تحريضػػػػػػػػػػػػػػػا اك العرقيػػػػػػػػػػػػػػػة
 .التخريبية االعماؿ اك الجريمة اك ل رىاب

 الضػػػػػػػػغط ؿكسػػػػػػػػائ مػػػػػػػػف كسػػػػػػػػيمة يشػػػػػػػػكؿ اف شػػػػػػػػ نو مػػػػػػػػف مػػػػػػػػا كػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػث عػػػػػػػػف االمتنػػػػػػػػاع -
 بمكاسػػػػػػػػػػػػب الكعػػػػػػػػػػػػد اك بالمغريػػػػػػػػػػػػات التمػػػػػػػػػػػػكي  اك التكفيػػػػػػػػػػػػر اك التخػػػػػػػػػػػػكيف اك التخكيػػػػػػػػػػػػؼ اك

 .معنكية اك مادية
 اك حػػػػػػػػػػػػػػػػذفيا اك تزييفيػػػػػػػػػػػػػػػػا اك حجبيػػػػػػػػػػػػػػػػا اك المعمكمػػػػػػػػػػػػػػػػات تحريػػػػػػػػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػػػػػػػػف االمتنػػػػػػػػػػػػػػػػاع -

 .عرضيا اساءة
 المػػػػػػػػػػػػػذككرة الخركقػػػػػػػػػػػػػات تظيػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػادة أم بػػػػػػػػػػػػػث إعػػػػػػػػػػػػػادة أك نقػػػػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػػػػف االمتنػػػػػػػػػػػػػاع -

 .القانكف ىذا خرؽ مسؤكلية ؤسسةالم تحميؿ طائمة تحت أع ه

 االنتخابية التثقيفية البرامج في :75 المادة

 فتػػػػػػػػػػػػرة خػػػػػػػػػػػػ ؿ تخصػػػػػػػػػػػػص اف كالمسػػػػػػػػػػػػمكع المرئػػػػػػػػػػػػي االعػػػػػػػػػػػػ ـ كسػػػػػػػػػػػػائؿ عمػػػػػػػػػػػػى يتكجػػػػػػػػػػػػب
 بػػػػػػػػػػػرام  بػػػػػػػػػػػث الجػػػػػػػػػػػؿ االقػػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػػبكعيان  سػػػػػػػػػػػاعات ثػػػػػػػػػػػ ث االنتخابيػػػػػػػػػػػة  الحممػػػػػػػػػػػة
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 مػػػػػػػػػػػػع تنسػػػػػػػػػػػػيؽبال كالبمػػػػػػػػػػػػديات كالداخميػػػػػػػػػػػػة االعػػػػػػػػػػػػ ـ كزارتػػػػػػػػػػػػا تنتجيػػػػػػػػػػػػا انتخابيػػػػػػػػػػػػة تثقيفيػػػػػػػػػػػػة
 .المعنية االع ـ كسائؿ

  االنتخابية لالعالنات المخصصة االماكن في :76 المادة

 كػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػي االداريػػػػػػػػػػػػة  السػػػػػػػػػػػػمطة باشػػػػػػػػػػػػراؼ المختصػػػػػػػػػػػػة  المحميػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػمطة تعػػػػػػػػػػػػيف -4
 كالصػػػػػػػػػػػػػػكر االع نػػػػػػػػػػػػػات كلصػػػػػػػػػػػػػؽ لتعميػػػػػػػػػػػػػؽ المخصصػػػػػػػػػػػػػة االمػػػػػػػػػػػػػاكف بمػػػػػػػػػػػػػدة  اك مدينػػػػػػػػػػػػػة
 .االنتخابية الحممة فترة طيمة االنتخابية

 خػػػػػػػػػػػػارج المػػػػػػػػػػػػكائ  أك لممرشػػػػػػػػػػػػحيف صػػػػػػػػػػػػكر اك اعػػػػػػػػػػػػ ف أم لصػػػػػػػػػػػػؽ اك ميػػػػػػػػػػػػؽتع يمنػػػػػػػػػػػػع -7
 اف الئحػػػػػػػػػػػػػة اك مرشػػػػػػػػػػػػػ  أم عمػػػػػػػػػػػػػى يمنػػػػػػػػػػػػػع كمػػػػػػػػػػػػػا ل ع نػػػػػػػػػػػػػات  المخصصػػػػػػػػػػػػػة االمػػػػػػػػػػػػاكف

 كيقػػػػػػػػػػػػع. لغيػػػػػػػػػػػػره المخصصػػػػػػػػػػػػة االمػػػػػػػػػػػػاكف عمػػػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػػػكران  اك اع نػػػػػػػػػػػػان  يمصػػػػػػػػػػػػؽ اك يعمػػػػػػػػػػػػؽ
 . أع ه المخالفات إزالة المرش  أك ال ئحة عاتؽ عمى

 لمفقػػػػػػػػػػػػرة كفقػػػػػػػػػػػػان  المحػػػػػػػػػػػػددة االمػػػػػػػػػػػػاكف تكزيػػػػػػػػػػػػع المختصػػػػػػػػػػػػة المحميػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػمطة تتػػػػػػػػػػػػكلى -8
 طمبػػػػػػػػػات ايػػػػػػػػػداع ترتيػػػػػػػػػب حسػػػػػػػػػب كالمرشػػػػػػػػػحيف المػػػػػػػػػكائ  بػػػػػػػػػيف المػػػػػػػػػادة ىػػػػػػػػػذه مػػػػػػػػػف االكلػػػػػػػػػى
 .الترشي 

 المخصصػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكف المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتثمرة كالشػػػػػػػػػػػػػػػػػركات المحميػػػػػػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػػػػػػمطات تتعػػػػػػػػػػػػػػػػػاكف
 .المادة ىذه احكاـ تنفيذ حسف الجؿ الييئة مع ل ع نات

 المخصصػػػػػػػػػػػػة االمػػػػػػػػػػػػاكف عػػػػػػػػػػػػف لتنػػػػػػػػػػػػازؿا الئحػػػػػػػػػػػػة اليػػػػػػػػػػػػة اك مرشػػػػػػػػػػػػ  الم يجػػػػػػػػػػػػكز ال -9
 .اخرل الئحة اك آخر مرش  لمصمحة االنتخابي اع نيا اك الع نو

 المحظورات في :77 المادة

 العامػػػػػػػػػػػة كالمؤسسػػػػػػػػػػػات الحككميػػػػػػػػػػػة كالػػػػػػػػػػػدكائر العامػػػػػػػػػػػة المرافػػػػػػػػػػػؽ اسػػػػػػػػػػػتخداـ يجػػػػػػػػػػػكز ال -4
 العبػػػػػػػػػػػػػػػادة كدكر كالخاصػػػػػػػػػػػػػػػة الرسػػػػػػػػػػػػػػػمية كالمػػػػػػػػػػػػػػػدارس كالمعاىػػػػػػػػػػػػػػػد كالكميػػػػػػػػػػػػػػػات كالجامعػػػػػػػػػػػػػػات

 القيػػػػػػػػػػػػاـ اك االنتخابيػػػػػػػػػػػػة كالمقػػػػػػػػػػػػاءات االجتماعػػػػػػػػػػػػات كعقػػػػػػػػػػػػد الميرجانػػػػػػػػػػػػات اقامػػػػػػػػػػػػة الجػػػػػػػػػػػػؿ
 .االنتخابية بالدعاية
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 في ىـ كمف البمديات كاتحادات كالبمديات العامة كالمؤسسات الدكلة لمكظفي يجكز ال -7
 منشكرات تكزيع ليـ يجكز ال كما الئحة اك مرش  لمصمحة االنتخابي التركي  حكميـ

 .ضدىما اك ةالئح اك مرش  أم لمصمحة

 اك مرشػػػػػػػػػػػػػػ  لمصػػػػػػػػػػػػػػمحة اخػػػػػػػػػػػػػػرل مسػػػػػػػػػػػػػػتندات ايػػػػػػػػػػػػػػة اك منشػػػػػػػػػػػػػػكرات تكزيػػػػػػػػػػػػػػع يحظػػػػػػػػػػػػػػر -8
 أم اك االقتػػػػػػػػػػػػراع مركػػػػػػػػػػػػز ابػػػػػػػػػػػكاب عمػػػػػػػػػػػػى االنتخػػػػػػػػػػػػاب يػػػػػػػػػػػكـ طيمػػػػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػػػػدىما اك الئحػػػػػػػػػػػة
 دكف المصػػػػػػػػػػػادرة طائمػػػػػػػػػػػة تحػػػػػػػػػػػت كذلػػػػػػػػػػػؾ االقتػػػػػػػػػػػراع مركػػػػػػػػػػػز ضػػػػػػػػػػػمف يقػػػػػػػػػػػع آخػػػػػػػػػػػر مكػػػػػػػػػػػاف
 .القانكف ىذا في عمييا المنصكص العقكبات بسائر المساس

 االنتخابي الصمت فترة في :78 المادة

 إقفػػػػػػػػػػػػاؿ كلغايػػػػػػػػػػػػة االنتخابػػػػػػػػػػػػات ليػػػػػػػػػػػػكـ السػػػػػػػػػػػػابؽ لميػػػػػػػػػػػػكـ الصػػػػػػػػػػػػفر السػػػػػػػػػػػػاعة مػػػػػػػػػػػػف ابتػػػػػػػػػػػػداءن 
 أك إعػػػػػػػػػػػػ ف أم بػػػػػػػػػػػػث اإلعػػػػػػػػػػػػ ـ كسػػػػػػػػػػػػائؿ جميػػػػػػػػػػػػع عمػػػػػػػػػػػػى يحظػػػػػػػػػػػػر االقتػػػػػػػػػػػػراع  صػػػػػػػػػػػػناديؽ

 أك/ك صػػػػػػػػػكت مػػػػػػػػػف تفاديػػػػػػػػػو يصػػػػػػػػػعب مػػػػػػػػػا باسػػػػػػػػػتثناء مباشػػػػػػػػػر انتخػػػػػػػػػابي نػػػػػػػػػداء أك دعايػػػػػػػػػة
 . النتخابيةا العمميات لمجريات المباشرة التغطية لدل صكرة

 العمميػػػػػػػػػػػػة كقػػػػػػػػػػػػائع نقػػػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػػػى االع ميػػػػػػػػػػػػة التغطيػػػػػػػػػػػػة تقتصػػػػػػػػػػػػر االقتػػػػػػػػػػػػراع  يػػػػػػػػػػػػكـ فػػػػػػػػػػػػي
 .االنتخابية

 الرأي استطالعات في:   79 المادة

 الحممػػػػػػػػػػػػػػة اثنػػػػػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػػػػػرأم اسػػػػػػػػػػػػػتط ع بعمميػػػػػػػػػػػػػػات القيػػػػػػػػػػػػػاـ شػػػػػػػػػػػػػركط الييئػػػػػػػػػػػػػة تحػػػػػػػػػػػػػدد -4
 عمميػػػػػػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػػػػػػدقية لتػػػػػػػػػػػػػ ميف اتباعيػػػػػػػػػػػػػػا الكاجػػػػػػػػػػػػػػب االصػػػػػػػػػػػػػكؿ تحػػػػػػػػػػػػػػدد كمػػػػػػػػػػػػػػا االنتخابيػػػػػػػػػػػػػة
 .الحيادم كطابعيا ىتياكنزا االستط ع

 تكزيػػػػػػػػػع اك بػػػػػػػػػث اك نشػػػػػػػػػر ليػػػػػػػػػا يخضػػػػػػػػػع التػػػػػػػػػي كاالصػػػػػػػػػكؿ الشػػػػػػػػػركط الييئػػػػػػػػػة تحػػػػػػػػػدد -7
 كامػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ليػػػػػػػػػػػػػػػػا كتكػػػػػػػػػػػػػػػػكف. االنتخابيػػػػػػػػػػػػػػػػة الحممػػػػػػػػػػػػػػػػة اثنػػػػػػػػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػػػػػػػػرأم اسػػػػػػػػػػػػػػػػتط ع نتػػػػػػػػػػػػػػػػائ 

 كاالنظمػػػػػػػػػػػة لمقػػػػػػػػػػػكانيف الػػػػػػػػػػػرأم اسػػػػػػػػػػػتط ع مطابقػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف التحقػػػػػػػػػػػؽ الجػػػػػػػػػػػؿ الصػػػػػػػػػػػ حيات
 كقػػػػػػػػػؼ الجػػػػػػػػػؿ الضػػػػػػػػػركرية رالتػػػػػػػػػدابي جميػػػػػػػػػع تتخػػػػػػػػػذ اف ليػػػػػػػػػا يعػػػػػػػػػكد كمػػػػػػػػػا الييئػػػػػػػػػة كلقػػػػػػػػػرار
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 مؤسسػػػػػػػػػػػػػات بكجػػػػػػػػػػػػػو اك االعػػػػػػػػػػػػػ ـ كسػػػػػػػػػػػػػائؿ بكجػػػػػػػػػػػػػو كذلػػػػػػػػػػػػػؾ تصػػػػػػػػػػػػػحيحيا اك المخالفػػػػػػػػػػػػػات
 . آخر شخص أم بكجو اك الرأم استط عات

 اك بثيػػػػػػػػػػػػػػا اك نشػػػػػػػػػػػػػػرىا اك الػػػػػػػػػػػػػػرأم اسػػػػػػػػػػػػػػتط ع نتيجػػػػػػػػػػػػػػة اعػػػػػػػػػػػػػػ ف يرافػػػػػػػػػػػػػػؽ اف يجػػػػػػػػػػػػػػب -8
 مسػػػػػػػػػػػػػػؤكلية عمػػػػػػػػػػػػػػى كذلػػػػػػػػػػػػػػؾ  االقػػػػػػػػػػػػػػؿ   عمػػػػػػػػػػػػػػى اآلتيػػػػػػػػػػػػػػة ل مػػػػػػػػػػػػػػكر تكضػػػػػػػػػػػػػػيحا تكزيعيػػػػػػػػػػػػػػا
 : باالستط ع قامت التي المؤسسة

 .باالستط ع قامت التي الجية اسـ  -
 .كمفتو كدفعت االستط ع طمبت التي الجية اسـ -
 .ميدانيان  االستط ع اجراء تكاريخ  -
 .كتكزيعيا اختيارىا كطريقة رأييا المستطمع العينة حجـ  -
 .االستط ع في المتبعة التقنية   -
 .المطركحة ل سئمة الحرفي النص -
 .االقتضاء عند فييا الخط  ىامش كنسبة النتائ  تفسير دحدك   -
 جميػػػػػػػػػػػػع اقفػػػػػػػػػػػػاؿ كلغايػػػػػػػػػػػػة االنتخػػػػػػػػػػػػاب يػػػػػػػػػػػػكـ تسػػػػػػػػػػػػبؽ التػػػػػػػػػػػػي أيػػػػػػػػػػػػاـ العشػػػػػػػػػػػػرة خػػػػػػػػػػػػ ؿ -9

 الػػػػػػػػػػػرأم اسػػػػػػػػػػػتط عات جميػػػػػػػػػػػع تكزيػػػػػػػػػػػع اك بػػػػػػػػػػػث اك نشػػػػػػػػػػػر يحظػػػػػػػػػػػر االقتػػػػػػػػػػػراع صػػػػػػػػػػػناديؽ
 .االشكاؿ مف شكؿ ب م كذلؾ عمييا كالتعميقات

        والفرز االقتراع تلعمميا االعالم وسائل تغطية في :81 المادة

 كالفػػػػػػػػػرز االقتػػػػػػػػػراع عمميػػػػػػػػػات تغطيػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي بالمشػػػػػػػػػاركة الراغبػػػػػػػػػة االعػػػػػػػػػ ـ كسػػػػػػػػػائؿ عمػػػػػػػػػى
 كفقػػػػػػػػػػػػان  كذلػػػػػػػػػػػػؾ الغايػػػػػػػػػػػػة ليػػػػػػػػػػػػذه خطيػػػػػػػػػػػػة تصػػػػػػػػػػػػاري  عمػػػػػػػػػػػػى الييئػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف تستحصػػػػػػػػػػػػؿ اف

 السػػػػػػػػمكؾ بمدكنػػػػػػػػة كتتقيػػػػػػػػد. القػػػػػػػػانكف ىػػػػػػػػذا مػػػػػػػػف <4 المػػػػػػػػادة مػػػػػػػػف الثانيػػػػػػػػة الفقػػػػػػػػرة الحكػػػػػػػػاـ
 .  الييئة تضعيا التي

 والغرامات العقوبات في :87 المادة

 االعػػػػػػػػػػ ـ كقػػػػػػػػػػانكف المطبكعػػػػػػػػػػات كقػػػػػػػػػػانكف العقكبػػػػػػػػػػات قػػػػػػػػػػانكف احكػػػػػػػػػػاـ مراعػػػػػػػػػػاة مػػػػػػػػػػع -4
 اآلتيػػػػػػػػػػػيف االجػػػػػػػػػػػرائيف مػػػػػػػػػػػف مناسػػػػػػػػػػػبان  تػػػػػػػػػػػراه مػػػػػػػػػػػا تتخػػػػػػػػػػػذ اف لمييئػػػػػػػػػػػة كالمسػػػػػػػػػػػمكع  المرئػػػػػػػػػػػي
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 الفصػػػػػػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػػػػػػذا ألحكػػػػػػػػػػػػػاـ المخالفػػػػػػػػػػػػػػة كاالعػػػػػػػػػػػػػػ ف االعػػػػػػػػػػػػػ ـ كسػػػػػػػػػػػػػػائؿ مػػػػػػػػػػػػػػف ام بحػػػػػػػػػػػػػؽ
 :االنتخابييف كاالع ف باالع ـ المتعمؽ

 اك اعتػػػػػػػػػػػػذار ببػػػػػػػػػػػػث الزاميػػػػػػػػػػػػا أك المخالفػػػػػػػػػػػػة االعػػػػػػػػػػػػ ـ كسػػػػػػػػػػػػيمة الػػػػػػػػػػػػى تنبيػػػػػػػػػػػػو تكجيػػػػػػػػػػػػو -أ
 .الرد حؽ ممارسة مف المتضرر المرش  تمكيف الزاميا

 التػػػػػػػػػػي المختصػػػػػػػػػػة المطبكعػػػػػػػػػػات محكمػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػى المخالفػػػػػػػػػػة االعػػػػػػػػػػ ـ كسػػػػػػػػػػيمة احالػػػػػػػػػػة -ب
 :اآلتية التدابير مف مناسبا تراه ما اتخاذ الييا يعكد

 بػػػػػػػػػػػيف قيمتيػػػػػػػػػػػا تتػػػػػػػػػػػراكح المخالفػػػػػػػػػػػة االعػػػػػػػػػػػ ـ مةكسػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػى ماليػػػػػػػػػػػة غرامػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػرض •
 .لبنانية ليرة مميكف كمئة خمسيف

 ث ثػػػػػػػػػػػة تتعػػػػػػػػػػدل ال مػػػػػػػػػػدة جزئيػػػػػػػػػػان  العمػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػػف المخالفػػػػػػػػػػة االعػػػػػػػػػػ ـ كسػػػػػػػػػػيمة كقػػػػػػػػػػؼ •
 كالنػػػػػػػػػدكات كالمقػػػػػػػػػاب ت كالنشػػػػػػػػػرات البػػػػػػػػػرام  جميػػػػػػػػػع الكقػػػػػػػػػؼ ىػػػػػػػػػذا يشػػػػػػػػػمؿ بحيػػػػػػػػػث ايػػػػػػػػػاـ 

 .كاالخبارية السياسية

 كميػػػػػػػػػان  العمػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػف المخالفػػػػػػػػػة االعػػػػػػػػػ ـ كسػػػػػػػػػيمة كقػػػػػػػػػؼ المخالفػػػػػػػػػة تكػػػػػػػػػرار حػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػي •
 .اياـ ث ثة اقصاىا لمدة تامان  قفاالن إ برامجيا جميع كاقفاؿ

 اك تمقائيػػػػػػػػػػػان  المطبكعػػػػػػػػػػػات محكمػػػػػػػػػػػة امػػػػػػػػػػػاـ المخالفػػػػػػػػػػػة الكسػػػػػػػػػػػيمة العامػػػػػػػػػػػة النيابػػػػػػػػػػػة ت حػػػػػػػػػػػؽ
 الػػػػػػػػػػػى تقػػػػػػػػػػػدـ اف منيػػػػػػػػػػػا المشػػػػػػػػػػػكك االعػػػػػػػػػػػ ـ كلكسػػػػػػػػػػػيمة المتضػػػػػػػػػػػرر  طمػػػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػػػى بنػػػػػػػػػػػاء

 .تبميغيا كقت مف ساعة 79 ميمة في مذكرة المحكمة

 عمػػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػػاعة 79 ميمػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػي قرارىػػػػػػػػػػػػػا تصػػػػػػػػػػػػػدر اف المطبكعػػػػػػػػػػػػػات محكمػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػى
 امػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػرار تسػػػػػػػػػػتانؼ اف عمييػػػػػػػػػػا كالمحكػػػػػػػػػػكـ العامػػػػػػػػػػة النيابػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف كلكػػػػػػػػػػؿ االكثػػػػػػػػػػر 
 كقػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػف العامػػػػػػػػػػة لمنيابػػػػػػػػػة بالنسػػػػػػػػػبة تبػػػػػػػػػػدأ سػػػػػػػػػاعة 79 ميمػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي التمييػػػػػػػػػز محكمػػػػػػػػػة
 .تبميغو كقت مف عمييا كلممحككـ صدكره

 بكقػػػػػػػػػػؼ قػػػػػػػػػػراران  التمييػػػػػػػػػػز محكمػػػػػػػػػػة تتخػػػػػػػػػػذ لػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػرار نفيػػػػػػػػػػذت االسػػػػػػػػػػتئناؼ يكقػػػػػػػػػػؼ ال
 .اماميا الطعف تقديـ كقت مف ساعة  79 ميمة في تنفيذه
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 مػػػػػػػػػف مناسػػػػػػػػػبا تػػػػػػػػػراه مػػػػػػػػػا تتخػػػػػػػػػذ اف لمييئػػػػػػػػػة العقكبػػػػػػػػػات  قػػػػػػػػػانكف احكػػػػػػػػػاـ مراعػػػػػػػػػاة مػػػػػػػػػع -7
 شػػػػػػػػػػػخص أم أك الػػػػػػػػػػػرأم اسػػػػػػػػػػػتط عات مؤسسػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػف أم بحػػػػػػػػػػػؽ اآلتيػػػػػػػػػػػة االجػػػػػػػػػػػراءات

 :لقانكفا ىذا مف <> المادة يخالؼ آخر

 . تنبيو تكجيو-أ 

 .االع ـ كسائؿ عبر تصحي  اك اعتذار ببث االلتزاـ-ب

 تفػػػػػػػػػػرض مميكنػػػػػػػػػان  كعشػػػػػػػػػػركف كخمسػػػػػػػػػة م يػػػػػػػػػيف عشػػػػػػػػػػرة بػػػػػػػػػيف تتػػػػػػػػػػركاح ماليػػػػػػػػػة غرامػػػػػػػػػة-ج
 طمػػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػػى بنػػػػػػػػػػاء كالبمػػػػػػػػػػديات الداخميػػػػػػػػػػة كزارة عػػػػػػػػػػف يصػػػػػػػػػػدر تحصػػػػػػػػػػيؿ امػػػػػػػػػػر بمكجػػػػػػػػػػب

 .الييئة

 الصػػػػػػػػػػػػػمت ةفتػػػػػػػػػػػػػر  خػػػػػػػػػػػػػ ؿ المخالفػػػػػػػػػػػػػة كقػػػػػػػػػػػػػكع حػػػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػػػي الغرامػػػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػػػذه كتضػػػػػػػػػػػػػاعؼ
 .االنتخابي

 العطل والضرر في :87 المادة

لممتضػػػػػػػػػػػػػرر مػػػػػػػػػػػػػف إحػػػػػػػػػػػػػدل المخالفػػػػػػػػػػػػػات أعػػػػػػػػػػػػػ ه حػػػػػػػػػػػػػؽ المطالبػػػػػػػػػػػػػة بتعكيضػػػػػػػػػػػػػات عػػػػػػػػػػػػػف 
 األضرار ال حقة بو.

 الرد وحق التصحيح في   :83 المادة

 المػػػػػػػػكائ  مػػػػػػػػف تردىػػػػػػػػا التػػػػػػػػي كالػػػػػػػػردكد التصػػػػػػػػحيحات كنشػػػػػػػػر بػػػػػػػػث االعػػػػػػػػ ـ كسػػػػػػػػائؿ عمػػػػػػػػى
 كيحػػػػػػػػػػػؽ. منػػػػػػػػػػػو المشػػػػػػػػػػػكك خبػػػػػػػػػػػرال بػػػػػػػػػػػث مػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػاعة 79 ميمػػػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػػػمف كالمرشػػػػػػػػػػػحيف

 .لمقكانيف مخالفا كاف اذا الرد بث رفض االع ـ لكسائؿ
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 االقتراع اعمال في: السابع الفصل

 : الممغنطة كترونيةلالبطاقة اال  في :84 المادة

بمرسػػػػػػػػػـك يتخػػػػػػػػػذ فػػػػػػػػػي مجمػػػػػػػػػس الػػػػػػػػػكزراء  ب كثريػػػػػػػػػة الثمثػػػػػػػػػيف بنػػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػى الحككمػػػػػػػػػة 
ة الػػػػػػػػػػػػػى اعتمػػػػػػػػػػػػػاد البطاقػػػػػػػػػػػػػة االلكتركنيػػػػػػػػػػػػػة اتخػػػػػػػػػػػػػاذ االجػػػػػػػػػػػػػراءات اآليمػػػػػػػػػػػػػاقتػػػػػػػػػػػػػراح الػػػػػػػػػػػػػكزير  

فػػػػػػػػػػػػي العمميػػػػػػػػػػػػة االنتخابيػػػػػػػػػػػػة المقبمػػػػػػػػػػػػة  كأف تقتػػػػػػػػػػػػرح عمػػػػػػػػػػػػى مجمػػػػػػػػػػػػس النػػػػػػػػػػػػكاب الممغنطػػػػػػػػػػػػة 
قتضػػػػػػػػػػػػػػييا اعتمػػػػػػػػػػػػػػاد البطاقػػػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػػػدي ت ال زمػػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػػػػذا القػػػػػػػػػػػػػػانكف التػػػػػػػػػػػػػػي تالت

  .االلكتركنية الممغنطة

 االقتراع وأقالم مراكز: 85المادة 

 االقتػػػػػػػػػػػراع مراكػػػػػػػػػػػز مػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػػدد الػػػػػػػػػػى زيرالػػػػػػػػػػػك  مػػػػػػػػػػف بقػػػػػػػػػػػرار االنتخابيػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػدائرة تقس ػػػػػػػػػػـ 
 مائػػػػػػػػػة فييػػػػػػػػػا النػػػػػػػػػاخبيف عػػػػػػػػػدد يبمػػػػػػػػػ  قريػػػػػػػػػة لكػػػػػػػػػؿ يكػػػػػػػػػكف. االقػػػػػػػػػ ـ مػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػددا تتضػػػػػػػػػمف

 .كاحد اقتراع قمـ االكثر عمى كاربعمائة االقؿ عمى

 اذا الكاحػػػػػػػػػد القمػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػي ناخػػػػػػػػػب اربعمائػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف اكثػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػى العػػػػػػػػػدد ىػػػػػػػػػذا زيػػػػػػػػػادة يمكػػػػػػػػػف 
 سػػػػػػػػػػػػتمائة العػػػػػػػػػػػػدد يتعػػػػػػػػػػػػدل ال اف عمػػػػػػػػػػػػى االنتخابيػػػػػػػػػػػػة العمميػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػ مة ذلػػػػػػػػػػػػؾ اقتضػػػػػػػػػػػػت
 عشػػػػػػػػػػريف عػػػػػػػػػػف مركػػػػػػػػػز كػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػي االقتػػػػػػػػػراع اقػػػػػػػػػػ ـ عػػػػػػػػػػدد يزيػػػػػػػػػد اف يجػػػػػػػػػػكز كال ناخػػػػػػػػػب 

 . قمـ

 الػػػػػػػػػكزارة مكقػػػػػػػػػع كعمػػػػػػػػػى الرسػػػػػػػػػمية الجريػػػػػػػػػدة فػػػػػػػػػي االقػػػػػػػػػ ـ بتكزيػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػكزير قػػػػػػػػػرار ينشػػػػػػػػػر 
 الجػػػػػػػػػراء المقػػػػػػػػػرر التػػػػػػػػػاريخ مػػػػػػػػػف االقػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػى يكمػػػػػػػػػان  عشػػػػػػػػػريف قبػػػػػػػػػؿ كذلػػػػػػػػػؾ االلكتركنػػػػػػػػػي
 تػػػػػػػػػػاريخ يسػػػػػػػػػػبؽ الػػػػػػػػػػذم االسػػػػػػػػػػبكع خػػػػػػػػػػ ؿ تكزيػػػػػػػػػػعال ىػػػػػػػػػػذا تعػػػػػػػػػػديؿ يجػػػػػػػػػػكز كال االنتخابػػػػػػػػػػات

 .معمؿ كبقرار جدية السباب اال االنتخابات اجراء

 وعممها االقتراع قمم هيئة في :86 المادة 

 ككاتبػػػػػػػػان  رئيسػػػػػػػػان  اقتػػػػػػػػراع قمػػػػػػػػـ لكػػػػػػػػؿ نطاقػػػػػػػػو  فػػػػػػػػي كػػػػػػػػؿ القائمقػػػػػػػػاـ اك المحػػػػػػػػافظ يعػػػػػػػػيف -4
 ترسػػػػػػػػػػميا اسػػػػػػػػػػمية لػػػػػػػػػػكائ  عمػػػػػػػػػػى بنػػػػػػػػػػاء الدكلػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػكظفي بػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػف يكمفػػػػػػػػػػكف اكثػػػػػػػػػػر  اك

 عمػػػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػػػبكع قبػػػػػػػػػػػػؿ كال جئػػػػػػػػػػػػيف  السياسػػػػػػػػػػػػية لمشػػػػػػػػػػػػؤكف العامػػػػػػػػػػػػة لمديريػػػػػػػػػػػػةا - الػػػػػػػػػػػػكزارة



49 
 

 مركػػػػػػػػز فػػػػػػػػي انتػػػػػػػػدابيـ بمكػػػػػػػػاف اب غيػػػػػػػػـ يػػػػػػػػتـ اال عمػػػػػػػػى االنتخػػػػػػػػاب  مكعػػػػػػػػد مػػػػػػػػف االكثػػػػػػػػر
 .المذككر المكعد مف اياـ خمسة قبؿ اال القضاء أك المحافظة

 النػػػػػػػػػػػػػػاخبيف مػػػػػػػػػػػػػػف احػػػػػػػػػػػػػػدىما يختػػػػػػػػػػػػػػار اثنػػػػػػػػػػػػػػاف معاكنػػػػػػػػػػػػػػاف القمػػػػػػػػػػػػػػـ رئػػػػػػػػػػػػػػيس يسػػػػػػػػػػػػػػاعد -7
 المعػػػػػػػػػػػػاكف اآلخػػػػػػػػػػػػركف النػػػػػػػػػػػػاخبكف كيختػػػػػػػػػػػػار االقتػػػػػػػػػػػراع  قمػػػػػػػػػػػػـ افتتػػػػػػػػػػػػاح عنػػػػػػػػػػػػد ريفالحاضػػػػػػػػػػػ
 رئػػػػػػػػػػيس يسػػػػػػػػػػجؿ كالكتابػػػػػػػػػػة  القػػػػػػػػػػراءة المعاكنػػػػػػػػػػاف يعػػػػػػػػػػرؼ اف عمػػػػػػػػػػى بيػػػػػػػػػػنيـ مػػػػػػػػػػف الثػػػػػػػػػػاني
 ىػػػػػػػػػػذا فػػػػػػػػػػي عنػػػػػػػػػػو المنصػػػػػػػػػكص االقتػػػػػػػػػػراع قمػػػػػػػػػػـ محضػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي المعػػػػػػػػػػاكنيف اسػػػػػػػػػػمي القمػػػػػػػػػـ

 مػػػػػػػػػػػػػػػػكظفيف يعػػػػػػػػػػػػػػػػيف اف القائمقػػػػػػػػػػػػػػػػاـ أك كلممحػػػػػػػػػػػػػػػػافظ تكقيعيمػػػػػػػػػػػػػػػػا  اخػػػػػػػػػػػػػػػػذ مػػػػػػػػػػػػػػػػع القػػػػػػػػػػػػػػػػانكف
 .الحاجة عند ييفاحتياط

 العمميػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػدة طػػػػػػػػػكاؿ حاضػػػػػػػػػريف يككنػػػػػػػػػا أف كالكاتػػػػػػػػػب القمػػػػػػػػػـ رئػػػػػػػػػيس عمػػػػػػػػػى يتكجػػػػػػػػػب -8
 .االنتخابية

 داخػػػػػػػػػػػؿ النظػػػػػػػػػػػاـ عمػػػػػػػػػػى المحافظػػػػػػػػػػػة بسػػػػػػػػػػمطة كحػػػػػػػػػػػده االقتػػػػػػػػػػػراع قمػػػػػػػػػػـ رئػػػػػػػػػػػيس يتمتػػػػػػػػػػع -9
 اال القمػػػػػػػػػػػػػـ داخػػػػػػػػػػػػؿ الكجػػػػػػػػػػػػكد االمنيػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػكل عناصػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػف الم يجػػػػػػػػػػػػكز كال القمػػػػػػػػػػػػـ 
 .االنتخابية العممية س مة  ميفت الجؿ كحصران  مؤقتة كبصكرة منو بطمب

 اك المرشػػػػػػػػػػػػػػحيف يمنػػػػػػػػػػػػػػع اف االحػػػػػػػػػػػػػػكاؿ مػػػػػػػػػػػػػػف أم فػػػػػػػػػػػػػػي القمػػػػػػػػػػػػػػـ لػػػػػػػػػػػػػػرئيس يحػػػػػػػػػػػػػػؽ ال -: 
 االعمػػػػػػػػػػػػػاؿ عمػػػػػػػػػػػػػى الرقابػػػػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػػػػؽ ممارسػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػف المعتمػػػػػػػػػػػػػديف كالمػػػػػػػػػػػػػراقبيف منػػػػػػػػػػػػػدكبييـ

 عمػػػػػػػػػػػػػػػػى اقػػػػػػػػػػػػػػػدـ اذا اال الئحػػػػػػػػػػػػػػػة اك لمرشػػػػػػػػػػػػػػػ  منػػػػػػػػػػػػػػػدكب أم يطػػػػػػػػػػػػػػػرد اف كال االنتخابيػػػػػػػػػػػػػػػة 
 . المحضر في التنبيو ىذا يفكتدك  تنبييو مف بالرغـ بالنظاـ االخ ؿ

 محضػػػػػػػػػػران  يػػػػػػػػػػنظـ اف عميػػػػػػػػػػو يترتػػػػػػػػػػب التػػػػػػػػػػدبير ىػػػػػػػػػػذا مثػػػػػػػػػػؿ القمػػػػػػػػػػـ رئػػػػػػػػػػيس اتخػػػػػػػػػػذ اذا -; 
 ككقػػػػػػػػػػت التػػػػػػػػػػدبير ىػػػػػػػػػػذا اتخػػػػػػػػػػاذ اكجبػػػػػػػػػػت التػػػػػػػػػػي كاالسػػػػػػػػػػباب الكقػػػػػػػػػػائع فيػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػذكر بػػػػػػػػػػذلؾ

 لجنػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػكران  كيرفػػػػػػػػػع الحاضػػػػػػػػػريف المنػػػػػػػػػدكبيف سػػػػػػػػػائر معػػػػػػػػػو عميػػػػػػػػػو كيكقػػػػػػػػػع حصػػػػػػػػػكلو
 .المختصة القيد

 بمركػػػػػػػػػػز االلتحػػػػػػػػػػاؽ عػػػػػػػػػػف مشػػػػػػػػػػركع عػػػػػػػػػػذر بػػػػػػػػػػدكف تخمػػػػػػػػػػؼ  مكظػػػػػػػػػػؼ كػػػػػػػػػػؿ يعاقػػػػػػػػػػب -> 
ػػػػػػػػػػٌيف الػػػػػػػػػػذم اإلقتػػػػػػػػػػراع قمػػػػػػػػػػـ  أك كاحػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػير مػػػػػػػػػػدة بػػػػػػػػػػالحبس كاتبػػػػػػػػػػان  أك رئيسػػػػػػػػػػان  فيػػػػػػػػػػو عي
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 الطبيػػػػػػػػػػة التقػػػػػػػػػػارير تعتمػػػػػػػػػػد الحالػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػذه كفػػػػػػػػػػي. لبنانيػػػػػػػػػػة ليػػػػػػػػػػرة مميػػػػػػػػػػكف قػػػػػػػػػػدرىا بغرامػػػػػػػػػػة
 .فقط الرسمية الطبية المجنة مف المقدمة

 بالمكجبػػػػػػػػػػػػػات أخػػػػػػػػػػػػػؿ   إذا تبػػػػػػػػػػػػػو كا أك اإلقتػػػػػػػػػػػػػراع قمػػػػػػػػػػػػػـ رئػػػػػػػػػػػػػيس مػػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػػؿ يعاقػػػػػػػػػػػػػب -= 
 مػػػػػػػػف بػػػػػػػػالحبس القػػػػػػػػانكف ىػػػػػػػػذا فػػػػػػػػي لػػػػػػػػو المحػػػػػػػػددة األصػػػػػػػػكؿ يتبػػػػػػػػع كلػػػػػػػػـ عميػػػػػػػػو المفركضػػػػػػػػة

 ليػػػػػػػػرة م يػػػػػػػػيف ث ثػػػػػػػػة إلػػػػػػػى مميػػػػػػػػكف مػػػػػػػػف بالغرامػػػػػػػػة أك سػػػػػػػنكات ثػػػػػػػػ ث إلػػػػػػػػى أشػػػػػػػػير ث ثػػػػػػػة
 المػػػػػػػػػػكظفيف قػػػػػػػػػػانكف مػػػػػػػػػػف 4; المػػػػػػػػػػادة ألحكػػػػػػػػػػاـ كخ فػػػػػػػػػػان  الحالػػػػػػػػػػة  ىػػػػػػػػػػذه كفػػػػػػػػػػي. لبنانيػػػػػػػػػػة

 تتحػػػػػػػػػػػػػػرؾ  <:<4/;/47 تػػػػػػػػػػػػػػاريخ <:/ 447 ـرقػػػػػػػػػػػػػػ االشػػػػػػػػػػػػػػتراعي بالمرسػػػػػػػػػػػػػػكـ الصػػػػػػػػػػػػػػادر
 إلدعػػػػػػػػػػاء بنػػػػػػػػػػاءن  أك المرشػػػػػػػػػػ   قبػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف الشخصػػػػػػػػػػي باإلدعػػػػػػػػػػاء العػػػػػػػػػػاـ الحػػػػػػػػػػؽ دعػػػػػػػػػػكل
 كال المختصػػػػػػػػػػػػة  القيػػػػػػػػػػػػد لجنػػػػػػػػػػػػة رئػػػػػػػػػػػػيس مػػػػػػػػػػػػف طمػػػػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػػػػى بنػػػػػػػػػػػػاءن  أك العامػػػػػػػػػػػػة النيابػػػػػػػػػػػػة
 .المكظؼ ىذا إلييا ينتمي التي اإلدارة مكافقة إلى الم حقة تحتاج

 االقتراع مواعيد في :87 المادة

 فػػػػػػػػي كتنتيػػػػػػػػي صػػػػػػػػباحان  السػػػػػػػػابعة السػػػػػػػػاعة فػػػػػػػػي لبنػػػػػػػػاف كػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي االقتػػػػػػػػراع عمميػػػػػػػػات أتبػػػػػػػػد
 .أحد يكـ دائمان  يككف  كاحدان  يكمان  كتستمر عشرة التاسعة الساعة

 االقالم موظفي اقتراع في :88 المادة

 لممػػػػػػػػػػػكظفيف مخصصػػػػػػػػػػػة اقتػػػػػػػػػػػراع عمميػػػػػػػػػػػة انتخابيػػػػػػػػػػػة  دائػػػػػػػػػػػرة كػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػكزارة تػػػػػػػػػػػنظـ
 . االنتخابات يكـ يسبؽ الذم الخميس يكـ كذلؾ االق ـ  الدارة المنتدبيف

 التػػػػػػػػػػػػي األكراؽ عػػػػػػػػػػػػدد احتسػػػػػػػػػػػػاب بعػػػػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػػػػكظفيف القػػػػػػػػػػػػ ـ العائػػػػػػػػػػػػدة الصػػػػػػػػػػػػناديؽ تقفػػػػػػػػػػػؿ
 الػػػػػػػػػػػػى األمنيػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػكل بمكاكبػػػػػػػػػػػػة مقفمػػػػػػػػػػػػة  فػػػػػػػػػػػػكران  كترسػػػػػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػػػػػندكؽ  كػػػػػػػػػػػػؿ يتضػػػػػػػػػػػػمنيا
 ترسػػػػػػػػػؿ االحػػػػػػػػػد  يػػػػػػػػػكـ االقتػػػػػػػػػراع عمميػػػػػػػػػة نيايػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي. فركعػػػػػػػػػو احػػػػػػػػػد اك لبنػػػػػػػػػاف مصػػػػػػػػػرؼ

 الػػػػػػػى نتائجيػػػػػػػا كضػػػػػػػـ قبميػػػػػػػا مػػػػػػػف لفرزىػػػػػػػا المختصػػػػػػػة قيػػػػػػػدال لجنػػػػػػػة الػػػػػػػى الصػػػػػػػناديؽ ىػػػػػػػذه
 عمييػػػػػػػػػػا المنصػػػػػػػػػػكص القكاعػػػػػػػػػػد العمميػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػذه فػػػػػػػػػػي كتراعػػػػػػػػػػى الصػػػػػػػػػػناديؽ  بػػػػػػػػػػاقي نتػػػػػػػػػػائ 

 .القانكف ىذا مف عشر الحادم الفصؿ في
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 الشطب لوائح في :89 المادة

 إسػػػػػػػػػػػػػتنادان  كال جئػػػػػػػػػػػػػيف السياسػػػػػػػػػػػػػية لمشػػػػػػػػػػػػػؤكف العامػػػػػػػػػػػػػة المديريػػػػػػػػػػػػػة -الػػػػػػػػػػػػػكزارة تصػػػػػػػػػػػػػدر -4
 عمػػػػػػػػػى اإلقتػػػػػػػػػراع أقػػػػػػػػػ ـ جميػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػي تعتمػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػطب  لػػػػػػػػػكائ  تخابيػػػػػػػػػة االن القػػػػػػػػػكائـ إلػػػػػػػػػى

 إلػػػػػػػػػػػػى باإلضػػػػػػػػػػػػافة شػػػػػػػػػػػػطب  الئحػػػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػػػؿ تتضػػػػػػػػػػػػمف. كخارجيػػػػػػػػػػػػا المبنانيػػػػػػػػػػػػة األراضػػػػػػػػػػػػي
 جػػػػػػػػػػػكاز كرقػػػػػػػػػػػـ اليكيػػػػػػػػػػػة  بطاقػػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػػـ االنتخابيػػػػػػػػػػػة  القائمػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػكاردة المعمكمػػػػػػػػػػػات

 خانػػػػػػػػػػات ثػػػػػػػػػػ ث ككػػػػػػػػػػذلؾ المػػػػػػػػػػكائ   ىػػػػػػػػػػذه كضػػػػػػػػػػع بتػػػػػػػػػػاريخ تكفرىمػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػفر
 المكمػػػػػػػػػػػػػؼ القمػػػػػػػػػػػػػـ عضػػػػػػػػػػػػػك لتكقيػػػػػػػػػػػػػع كالثانيػػػػػػػػػػػػػة الناخػػػػػػػػػػػػػب  تكقيػػػػػػػػػػػػػعل األكلػػػػػػػػػػػػػى تخصػػػػػػػػػػػػػص
 عمميػػػػػػػػػػػػػة ترافػػػػػػػػػػػػػؽ أف يمكػػػػػػػػػػػػػف التػػػػػػػػػػػػػي لمم حظػػػػػػػػػػػػػات كالثالثػػػػػػػػػػػػػة االقتػػػػػػػػػػػػػراع مػػػػػػػػػػػػػف بالتثبػػػػػػػػػػػػػت
 .االقتراع

 بعضػػػػػػػػػػػػيا مرتبطػػػػػػػػػػػػة قمػػػػػػػػػػػػـ لكػػػػػػػػػػػػؿ العائػػػػػػػػػػػػدة الشػػػػػػػػػػػػطب الئحػػػػػػػػػػػػة كارؽأ جميػػػػػػػػػػػػع تكػػػػػػػػػػػػكف -7
 .الكزارة بختـ عمييا كمؤشران  كمرقمة ببعض

 الشػػػػػػػػػػػػطب الئحػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي مقيػػػػػػػػػػػػدا اسػػػػػػػػػػػػمو فكػػػػػػػػػػػػا اذا اال يقتػػػػػػػػػػػػرع اف الحػػػػػػػػػػػػد يجػػػػػػػػػػػػكز ال -8
 قػػػػػػػػػرار عمػػػػػػػػػى المختصػػػػػػػػػة القيػػػػػػػػػد لجنػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف استحصػػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػاف اذا اك لمقمػػػػػػػػػـ العائػػػػػػػػػدة

 .الكزارة مراجعة بعد آذار شير مف كالعشريف الخامس قبؿ اسمو بقيد

 المندوبين في  :91 المادة

 الػػػػػػػػػػػػدائرة مػػػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػػػاخبيف عنػػػػػػػػػػػػو نتػػػػػػػػػػػػدبي اف الئحػػػػػػػػػػػػة مرشػػػػػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػػػػػمف لكػػػػػػػػػػػػؿ يحػػػػػػػػػػػػؽ -4
 قمػػػػػػػػػـ لكػػػػػػػػػؿ األكثػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػى ثابػػػػػػػػػت منػػػػػػػػػدكب بمعػػػػػػػػػدؿ االقتػػػػػػػػػراع مػػػػػػػػػـق لػػػػػػػػػدخكؿ االنتخابيػػػػػػػػػة

 فػػػػػػػػي االقػػػػػػػػ ـ جميػػػػػػػػع لػػػػػػػػدخكؿ متجػػػػػػػػكليف منػػػػػػػػدكبيف تختػػػػػػػػار اف ليػػػػػػػػا يحػػػػػػػػؽ كمػػػػػػػػا. اقتػػػػػػػػراع
 لكػػػػػػػػػؿ كاحػػػػػػػػػد منػػػػػػػػػدكب بمعػػػػػػػػػدؿ كذلػػػػػػػػػؾ االخيػػػػػػػػػرة ىػػػػػػػػػذه فػػػػػػػػػي النػػػػػػػػػاخبيف بػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػدائرة
 اقتػػػػػػػػػراع أقػػػػػػػػ ـ ثػػػػػػػػ ث لكػػػػػػػػػؿ كاحػػػػػػػػد كمنػػػػػػػػدكب القػػػػػػػػػرل فػػػػػػػػي قتػػػػػػػػراعالا أقػػػػػػػػػ ـمػػػػػػػػف  قممػػػػػػػػيف

 .المدف في

 صػػػػػػػػػػػػػكؿأل كفقػػػػػػػػػػػػان  لممنػػػػػػػػػػػػدكبيف خاصػػػػػػػػػػػػة تصػػػػػػػػػػػػاري  القائمقػػػػػػػػػػػػاـ اك المحػػػػػػػػػػػػافظ يعطػػػػػػػػػػػػي -7
 .الكزارة تحددىا
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 األمن حفظ في :97 المادة

 كفػػػػػػػػػي اإلقتػػػػػػػػػراع مراكػػػػػػػػػز مػػػػػػػػػداخؿ عمػػػػػػػػػى النظػػػػػػػػػاـ حفػػػػػػػػػظ بػػػػػػػػػاألمف المكمفػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػكل تػػػػػػػػػؤمف
 الصػػػػػػػػػػػػػكت مكبػػػػػػػػػػػػػرات سػػػػػػػػػػػػػيما كال دعػػػػػػػػػػػػػائي أك إنتخػػػػػػػػػػػػػابي نشػػػػػػػػػػػػػاط أم كييمنػػػػػػػػػػػػػع محيطيػػػػػػػػػػػػػا 
 مركػػػػػػػػػػز محػػػػػػػػػػيط ضػػػػػػػػػػمف السػػػػػػػػػػيارة كالمكاكػػػػػػػػػػب الحزبيػػػػػػػػػػة ـكاألعػػػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػػػاخبة كالمكسػػػػػػػػػػيقى

 .االقتراع

 االقتراع أقالم مستمزمات في :97 المادة

 مػػػػػػػػػػف االنتخابيػػػػػػػػػػة العمميػػػػػػػػػػة تقتضػػػػػػػػػػيو بمػػػػػػػػػػا االقتػػػػػػػػػػراع اقػػػػػػػػػػ ـ بتزكيػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػكزارة تقػػػػػػػػػػكـ -4
 اقتػػػػػػػػػػػراع بصػػػػػػػػػػػندكؽ قمػػػػػػػػػػػـ كػػػػػػػػػػػؿ بتزكيػػػػػػػػػػػد تقػػػػػػػػػػػكـ كمػػػػػػػػػػػا كمطبكعػػػػػػػػػػػات  كقرطاسػػػػػػػػػػػية لػػػػػػػػػػػكاـز
 . كاحدة فكىة ذات شفافة صمبة مادة مف مصنكع

 الرسػػػػػػػػػػػػمية االقتػػػػػػػػػػػػراع اكراؽ مػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػدد االقػػػػػػػػػػػػ ـ رؤسػػػػػػػػػػػػاء بتزكيػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػكزارة تقػػػػػػػػػػػػكـ -7
 النػػػػػػػػػػػاخبيف عػػػػػػػػػػػدد تمامػػػػػػػػػػػان  تعػػػػػػػػػػػادؿ المميػػػػػػػػػػػكرة كظركفيػػػػػػػػػػػا قبميػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػمفان  المطبكعػػػػػػػػػػػة
 كظركفػػػػػػػػػػػػان  الرسػػػػػػػػػػػػمية االقتػػػػػػػػػػػػراع أكراؽ مػػػػػػػػػػػػف إضػػػػػػػػػػػػافيان  عػػػػػػػػػػػػددان  تسػػػػػػػػػػػػمميـ كمػػػػػػػػػػػػا المقيػػػػػػػػػػػػديف 

 .يفالمقيد الناخبيف عدد مف% 71 بنسبة مميكرة غير

 .اكثر اك كاحد معزؿ االقتراع لقمـ يككف  -8

 طائمػػػػػػػػػػة تحػػػػػػػػػػت المعػػػػػػػػػػزؿ كجػػػػػػػػػػكد مػػػػػػػػػػف دكف انتخابيػػػػػػػػػػة عمميػػػػػػػػػػة ام اجػػػػػػػػػػراء يحظػػػػػػػػػػر   -9
 .المعني القمـ في العممية بط ف

 االقتراع أوراق في :93 مادةال

 فػػػػػػػػػػػػي عمييػػػػػػػػػػػػا المنصػػػػػػػػػػػػكص الرسػػػػػػػػػػػػمية االقتػػػػػػػػػػػػراع اكراؽ بكاسػػػػػػػػػػػػطة االقتػػػػػػػػػػػػراع يجػػػػػػػػػػػػرم -4
 صػػػػػػػػػغرل دائػػػػػػػػػرة لكػػػػػػػػػؿ بالنسػػػػػػػػػبة مسػػػػػػػػػبقان  الػػػػػػػػػكزارة تضػػػػػػػػػعيا كالتػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػانكف ىػػػػػػػػػذا أحكػػػػػػػػػاـ
 . االقتراع اق ـ مكظفي مىع االنتخابية المكاد مع كتكزعيا

 كمػػػػػػػػػػػػػا كاعضػػػػػػػػػػػػػائيا المػػػػػػػػػػػػػكائ  جميػػػػػػػػػػػػػع اسػػػػػػػػػػػػػماء الرسػػػػػػػػػػػػػمية االقتػػػػػػػػػػػػػراع اكراؽ تتضػػػػػػػػػػػػػمف -7
 لػػػػػػػػػكف: السػػػػػػػػػيما الػػػػػػػػػكزارة تعػػػػػػػػػده الػػػػػػػػػذم االنمػػػػػػػػػكذج فػػػػػػػػػي المحػػػػػػػػػددة المكاصػػػػػػػػػفات  تتضػػػػػػػػػمف
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 لكػػػػػػػػؿ الث ثػػػػػػػػي االسػػػػػػػػـ منيػػػػػػػػا  كاحػػػػػػػػدة لكػػػػػػػػؿ مخصػػػػػػػػص غفػػػػػػػػار  كمربػػػػػػػػع كاسػػػػػػػػميا ال ئحػػػػػػػػة
أك الػػػػػػػػػدائرة التػػػػػػػػػي ال تتػػػػػػػػػ لؼ مػػػػػػػػػف دكائػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػغرل  الػػػػػػػػػدائرة الصػػػػػػػػػغرلك  كمذىبػػػػػػػػػو مرشػػػػػػػػػ 

 كالػػػػػػػى لػػػػػػػو شمسػػػػػػػية صػػػػػػػكرة مرشػػػػػػػ  كػػػػػػػؿ اسػػػػػػػـ جانػػػػػػػب الػػػػػػػى تكضػػػػػػػع. التػػػػػػػي يترشػػػػػػػ  عنيػػػػػػػا
 ضػػػػػػػػػػمف مػػػػػػػػػػف االدالء فػػػػػػػػػػي حقػػػػػػػػػػو الناخػػػػػػػػػػب لممارسػػػػػػػػػػة يخصػػػػػػػػػػص فػػػػػػػػػػارغ مربػػػػػػػػػػع جانبيػػػػػػػػػػا
 .القانكف ىذا الحكاـ ان كفق التفضيمي بصكتو ال ئحة 

 لػػػػػػػػػػػػػػػو يجػػػػػػػػػػػػػػػكز كال سػػػػػػػػػػػػػػػكاىا مػػػػػػػػػػػػػػػف دكف حصػػػػػػػػػػػػػػػران  االكراؽ بيػػػػػػػػػػػػػػػذه الناخػػػػػػػػػػػػػػػب يقتػػػػػػػػػػػػػػػرع -8
 . االقتراع حؽ ممارسة الجؿ اخرل اكراؽ اية استعماؿ

 التحضيرية االجراءات في :94 المادة

 مػػػػػػػػػػػع كيت كػػػػػػػػػػػد الصػػػػػػػػػػػندكؽ القمػػػػػػػػػػػـ رئػػػػػػػػػػػيس يفػػػػػػػػػػػت  االقتػػػػػػػػػػػراع  بعمميػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػركع قبػػػػػػػػػػػؿ -4
 تعميمػػػػػػػات بحسػػػػػػػب محكمػػػػػػػان  إقفػػػػػػػاالن  يقفمػػػػػػػو ثػػػػػػػـ فػػػػػػػارغ  أنػػػػػػػو مػػػػػػػف كالمنػػػػػػػدكبيف القمػػػػػػػـ ىيئػػػػػػػة
 .الكزارة

 نسػػػػػػػػػػػػخة اقتػػػػػػػػػػػػراع قمػػػػػػػػػػػػـ كػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػدخؿ عمػػػػػػػػػػػػى تنشػػػػػػػػػػػػر االنتخابيػػػػػػػػػػػػة  العمميػػػػػػػػػػػػة طيمػػػػػػػػػػػػة -7
 القاضػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػكزير قػػػػػػػػػرار عػػػػػػػػػف كنسػػػػػػػػػخة لػػػػػػػػػو العائػػػػػػػػػدة االنتخابيػػػػػػػػػة القائمػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػف رسػػػػػػػػػمية
 باسػػػػػػػػػػماء كالئحػػػػػػػػػػة االنتخػػػػػػػػػػاب قػػػػػػػػػػانكف عػػػػػػػػػػف نسػػػػػػػػػػخة كتكضػػػػػػػػػػع. كتحديػػػػػػػػػػده القمػػػػػػػػػػـ بانشػػػػػػػػػػاء
 الممصػػػػػػػػػػػػقات الػػػػػػػػػػػػى إضػػػػػػػػػػػػافة القمػػػػػػػػػػػػـ غرفػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي طاكلػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػى المرشػػػػػػػػػػػػحيف منػػػػػػػػػػػػدكبي
 لمنػػػػػػػػػػػػاخبيف يمكػػػػػػػػػػػػف بحيػػػػػػػػػػػػث االنتخابيػػػػػػػػػػػػة العمميػػػػػػػػػػػػة مجػػػػػػػػػػػػرل عػػػػػػػػػػػػف التكضػػػػػػػػػػػػيحية كالمػػػػػػػػػػػػكاد

 . عمييا يطمعكا اف ىؤالء كلمندكبي كلممرشحيف

 كػػػػػػػؿ انتيائيػػػػػػػا  كحتػػػػػػػى االنتخابيػػػػػػػة العمميػػػػػػػة بػػػػػػػدء قبػػػػػػػؿ قمػػػػػػػـ  كػػػػػػػؿ داخػػػػػػػؿ مػػػػػػػف تػػػػػػػزاؿ -8
 المػػػػػػػػػػػػػػكاد خػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػاف نػػػػػػػػػػػػػكع أم مػػػػػػػػػػػػػف رشػػػػػػػػػػػػػػعا اك كتابػػػػػػػػػػػػػة اك رمػػػػػػػػػػػػػز اك صػػػػػػػػػػػػػكرة

 .القمـ رئيس مسؤكلية عمى كذلؾ الكزارة  تكفرىا التي التكضيحية

 أف مػػػػػػػػػػػف يتحقػػػػػػػػػػػؽ أف اإلقتػػػػػػػػػػػراع عمميػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػركع قبػػػػػػػػػػػؿ القمػػػػػػػػػػػـ رئػػػػػػػػػػػيس عمػػػػػػػػػػػى -9
 .المقيديف الناخبيف عدد تمامان  يعادؿ االقتراع أكراؽ عدد
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 فػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػاس إلػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػيتر  قػػػػػػػػػاىرة قػػػػػػػػػكة بسػػػػػػػػػبب االقتػػػػػػػػػراع أكراؽ بعػػػػػػػػػدد نقػػػػػػػػػص كقػػػػػػػػع إذا
 ىػػػػػػػػػػػػػذه يسػػػػػػػػػػػػػتبدؿ أف القمػػػػػػػػػػػػػـ رئػػػػػػػػػػػػػيس فعمػػػػػػػػػػػػػى آخػػػػػػػػػػػػػر  سػػػػػػػػػػػػػبب ألم أك اإلقتػػػػػػػػػػػػػراع صػػػػػػػػػػػػػحة
 القمػػػػػػػػػػـ بخػػػػػػػػػػاتـ يميرىػػػػػػػػػػا أف يجػػػػػػػػػػب كالتػػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػػتمميا التػػػػػػػػػػي االضػػػػػػػػػػافية بػػػػػػػػػػاألكراؽ األكراؽ
 االقتػػػػػػػػػراع أكراؽ أمػػػػػػػػػا. المحضػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي اإلبػػػػػػػػػداؿ ىػػػػػػػػػذا سػػػػػػػػػبب إلػػػػػػػػػى كيشػػػػػػػػػار التػػػػػػػػػاريخ مػػػػػػػػػع

 .المحضر إلى فتضـ تستعمؿ لـ التي االضافية

يسػػػػػػػػػػػػػػػػم  لممنػػػػػػػػػػػػػػػػدكبيف الثػػػػػػػػػػػػػػػػابتيف كالمتجػػػػػػػػػػػػػػػػكليف إسػػػػػػػػػػػػػػػػتعماؿ الحكاسػػػػػػػػػػػػػػػػيب كاألجيػػػػػػػػػػػػػػػػزة  -:
 المكحية اإللكتركنية كاليكاتؼ النقالة داخؿ األق ـ.

 االقتراع عممية في :95 المادة

 مػػػػػػػػػػف بالتثبػػػػػػػػػػت القمػػػػػػػػػػـ رئػػػػػػػػػػيس يقػػػػػػػػػػكـ االقتػػػػػػػػػػراع  قمػػػػػػػػػػـ إلػػػػػػػػػػى الناخػػػػػػػػػػب دخػػػػػػػػػػكؿ عنػػػػػػػػػػد -4
. الصػػػػػػػػػػال  العػػػػػػػػػػادم نػػػػػػػػػػانيالمب سػػػػػػػػػػفره جػػػػػػػػػػكاز أك ىكيتػػػػػػػػػػو بطاقػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػتنادان  ىكيتػػػػػػػػػػو 
 السػػػػػػػػفر جػػػػػػػػكاز أك اليكيػػػػػػػػة بطاقػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف الكقكعػػػػػػػػات فػػػػػػػػي مػػػػػػػػادم اخػػػػػػػػت ؼ كجػػػػػػػػكد كعنػػػػػػػػد
 بػػػػػػػػرقـ أك اليكيػػػػػػػػة بطاقػػػػػػػػة بػػػػػػػػرقـ يعتػػػػػػػػد أخػػػػػػػػرل  جيػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الشػػػػػػػػطب كلػػػػػػػػكائ  جيػػػػػػػػة مػػػػػػػػف
 .السفر جكاز

 العائػػػػػػػػدة الشػػػػػػػػطب لػػػػػػػػكائ  فػػػػػػػػي كارد الناخػػػػػػػػب إسػػػػػػػػـ أف مػػػػػػػػف القمػػػػػػػػـ ىيئػػػػػػػػة تثبػػػػػػػػت بعػػػػػػػػد -7
 مػػػػػػػػػػػع يكقػػػػػػػػػػػع اف بعػػػػػػػػػػػد كذلػػػػػػػػػػػؾ االقتػػػػػػػػػػػراع بكرقػػػػػػػػػػػة اخػػػػػػػػػػػبالن القمػػػػػػػػػػػـ رئػػػػػػػػػػػيس يػػػػػػػػػػػزٌكد لمقمػػػػػػػػػػػـ 
 الرسػػػػػػػػػػمي بالخػػػػػػػػػػاتـ مميػػػػػػػػػػكر كبظػػػػػػػػػػرؼ الكرقػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف الخمفػػػػػػػػػػي الجانػػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػػى الكاتػػػػػػػػػػب

 حقػػػػػػػػو لممارسػػػػػػػػة المعػػػػػػػػزؿ كراء الػػػػػػػػى الزاميػػػػػػػػان  التكجػػػػػػػػو اليػػػػػػػػو كيطمػػػػػػػػب عميػػػػػػػػو تكقيعػػػػػػػػو بعػػػػػػػػد
 .االقتراع مف منعو طائمة تحت كذلؾ بحرية  االنتخابي

 ىػػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػػف =< لممػػػػػػػػػػػػادة كفقػػػػػػػػػػػػان  المرشػػػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػػػـ كا ال ئحػػػػػػػػػػػػةالناخػػػػػػػػػػػػب  يختػػػػػػػػػػػػار اف -8
 . القانكف

كرقػػػػػػػػة اقتػػػػػػػػراع  سػػػػػػػػكل يحمػػػػػػػػؿ ال انػػػػػػػػو لرئيسػػػػػػػػيا كيبػػػػػػػػيف القمػػػػػػػػـ ىيئػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الناخػػػػػػػػب يتقػػػػػػػػدـ
 الكرقػػػػػػػػػػة يمػػػػػػػػػػس اف دكف ذلػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػف القمػػػػػػػػػػـ رئػػػػػػػػػػيس فيتحقػػػػػػػػػػؽ  كاحػػػػػػػػػػدة مختكمػػػػػػػػػػة مطكيػػػػػػػػػػة

 .  االقتراع صندكؽ في بيده يضعيا باف لو كي ذف
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 المعػػػػػػػػػزؿ فػػػػػػػػي بنفسػػػػػػػػػو اختمػػػػػػػػى قػػػػػػػػػد الناخػػػػػػػػب اف مػػػػػػػػػف يت كػػػػػػػػد اف القمػػػػػػػػػـ رئػػػػػػػػيس عمػػػػػػػػى -9
 االقتػػػػػػػػػراع كرقػػػػػػػػػة إشػػػػػػػػػيار الناخػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػى كيمنػػػػػػػػػع. االقتػػػػػػػػػراع مػػػػػػػػػف منعػػػػػػػػػو طائمػػػػػػػػػة تحػػػػػػػػػت

 .المعزؿ مف خركجو عند

 خاصػػػػػػػػػة اشػػػػػػػػػارة كبكضػػػػػػػػػع الشػػػػػػػػػطب لػػػػػػػػػكائ  عمػػػػػػػػػى بتكقيعػػػػػػػػػو الناخػػػػػػػػػب اقتػػػػػػػػػراع يثبػػػػػػػػػت -:
 االشػػػػػػػػارة ىػػػػػػػػذه تكػػػػػػػػكف اف عمػػػػػػػػى االقػػػػػػػػ ـ لجميػػػػػػػػع الػػػػػػػػكزارة مكادىػػػػػػػػا تػػػػػػػػكفر اصػػػػػػػػبعو عمػػػػػػػػى
 ناخػػػػػػػػػػب أم كيمنػػػػػػػػػػع   االقػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػاعة 79 بعػػػػػػػػػػد اال يػػػػػػػػػػزكؿ ال الػػػػػػػػػذم النػػػػػػػػػػكع مػػػػػػػػػف
 .مجددا االقتراع مف اصبعو عمى االشارة ىذه حام  يككف

 ناخػػػػػػػػػػػب أم يمنػػػػػػػػػػػع اف المسػػػػػػػػػػػؤكلية  طائمػػػػػػػػػػػة تحػػػػػػػػػػػت القمػػػػػػػػػػػـ  رئػػػػػػػػػػػيس عمػػػػػػػػػػػى يتكجػػػػػػػػػػػب -;
 .المادة ىذه مف الرابعة الفقرة احكاـ يراع لـ اذا بصكتو االدالء مف

 .االقتراع حؽ بممارسة غيره دان أح يككؿ أف لمناخب يحؽ ال->

  الخاصة الحاجات ذوي اقتراع في :96 المادة

 حقػػػػػػػػػػػػكؽ قػػػػػػػػػػػػانكف ألحكػػػػػػػػػػػػاـ كفقػػػػػػػػػػػػا الخاصػػػػػػػػػػػػة الحاجػػػػػػػػػػػػات ذكم مػػػػػػػػػػػػف لمناخػػػػػػػػػػػػب يحػػػػػػػػػػػػؽ -4
 كرقػػػػػػػػػػة ككضػػػػػػػػػػع اختيػػػػػػػػػػاره تػػػػػػػػػػدكيف عػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػاجزان  تجعمػػػػػػػػػػو بعاىػػػػػػػػػػة كالمصػػػػػػػػػػاب المعػػػػػػػػػػكقيف 
 رآخػػػػػػػػػ بناخػػػػػػػػػب يسػػػػػػػػػتعيف اف االقتػػػػػػػػػراع صػػػػػػػػػندكؽ فػػػػػػػػػي كادخالػػػػػػػػػو الظػػػػػػػػػرؼ فػػػػػػػػػي االقتػػػػػػػػػراع
 ىػػػػػػػػػذه الػػػػػػػػػى كيشػػػػػػػػػار. القمػػػػػػػػػـ ىيئػػػػػػػػػة اشػػػػػػػػػراؼ تحػػػػػػػػػت ذلػػػػػػػػػؾ عمػػػػػػػػػى ليعاكنػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػك يختػػػػػػػػػاره
 .الشطب لكائ  في لمم حظات المخصصة الخانة في الكاقعة

 تنظػػػػػػػػػػػػػػػيـ عنػػػػػػػػػػػػػػػد المعػػػػػػػػػػػػػػػكقيف االشػػػػػػػػػػػػػػػخاص حاجػػػػػػػػػػػػػػػات باالعتبػػػػػػػػػػػػػػػار الػػػػػػػػػػػػػػػكزارة ت خػػػػػػػػػػػػػػػذ -7
 حقيػػػػػػػػػـ بممارسػػػػػػػػػة ليػػػػػػػػػـ تسػػػػػػػػػم  التػػػػػػػػػي االجػػػػػػػػػراءات ليػػػػػػػػػـ كتسػػػػػػػػػيؿ االنتخابيػػػػػػػػػة العمميػػػػػػػػػات
 عقبات. كفدمف  باالقتراع

 جمعيػػػػػػػػػػػػػػػات رأم اسػػػػػػػػػػػػػػتط ع بعػػػػػػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػػػػػػادة ىػػػػػػػػػػػػػػػذه تطبيػػػػػػػػػػػػػػؽ دقػػػػػػػػػػػػػػائؽ الػػػػػػػػػػػػػػكزارة تضػػػػػػػػػػػػػػع
 .المعكقيف
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 االقتراع عممية اختتام في  :97 المادة

 لػػػػػػػػـ مػػػػػػػػا مسػػػػػػػػاء  السػػػػػػػػابعة السػػػػػػػػاعة بحمػػػػػػػػكؿ االقتػػػػػػػػراع عمميػػػػػػػػة ختػػػػػػػػاـ القمػػػػػػػػـ رئػػػػػػػػيس يعمػػػػػػػػف
 بعػػػػػػػػد  ب صػػػػػػػػكاتيـ يػػػػػػػػدلكا لػػػػػػػػـ االقتػػػػػػػػراع مركػػػػػػػػز باحػػػػػػػػة فػػػػػػػػي حاضػػػػػػػػريف نػػػػػػػػاخبيف ثمػػػػػػػػة يكػػػػػػػػف
 ىػػػػػػػػذه الػػػػػػػػى كيشػػػػػػػػار االقتػػػػػػػػراع مػػػػػػػػف تمكيػػػػػػػػنيـ لحػػػػػػػػيف المػػػػػػػػدة تمديػػػػػػػػد الػػػػػػػػى ييصػػػػػػػػار ذو حينئػػػػػػػػ
 .المحضر في الكاقعة

 االنتخابي النظام في:  الثامن الفصل

 التفضيمي والصوت لالئحة االقتراع في :98 المادة

 لػػػػػػػػو كيحػػػػػػػػؽ المتنافسػػػػػػػػة  المػػػػػػػػكائ  بػػػػػػػػيف مػػػػػػػػف كاحػػػػػػػػدة  ئحػػػػػػػػةل يقتػػػػػػػػرع اف ناخػػػػػػػػب لكػػػػػػػػؿ -4
 مػػػػػػػػػػف دائرة االنتخابيػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػغرلالػػػػػػػػػػاحػػػػػػػػػػد لمرشػػػػػػػػػػ و مػػػػػػػػػػف ك  تفضػػػػػػػػػػيميو  بصػػػػػػػػػػكتو  االقتػػػػػػػػػػراع

 . اختارىا قد يككف التي ال ئحة ضمف

  صػػػػػػػػػػػحيحان  اقتراعػػػػػػػػػػػو يبقػػػػػػػػػػػى تفضػػػػػػػػػػػيمي بصػػػػػػػػػػػكت الناخػػػػػػػػػػػب يقتػػػػػػػػػػػرع لػػػػػػػػػػػـ حػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػي -7
ضػػػػػػػػمف  كاحػػػػػػػػد تفضػػػػػػػػيمي صػػػػػػػػكت كثر مػػػػػػػػف بػػػػػػػػ ادلػػػػػػػػىأمػػػػػػػػا إذا  ال ئحػػػػػػػػة. فقػػػػػػػػط كتحتسػػػػػػػػب
 .لكحدىا ال ئحة كتحتسب تفضيمي صكت أم يحتسب ف  ال ئحة 

ضػػػػػػػػػػمف الئحػػػػػػػػػػة  تفضػػػػػػػػػػيمي بصػػػػػػػػػػكت كادلػػػػػػػػػػى ل ئحػػػػػػػػػػة الناخػػػػػػػػػػب اقتػػػػػػػػػػرع حػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػي -8
 فػػػػػػػػػػػ   اي ينتمػػػػػػػػػػػي إلييػػػػػػػػػػػغيػػػػػػػػػػػر التػػػػػػػػػػػ دائػػػػػػػػػػػرة صػػػػػػػػػػػغرل ضػػػػػػػػػػػمف الئحػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػفأك  أخػػػػػػػػػػػرل
 .لكحدىا ال ئحة كتحتسب تفضيمي صكت أم ييحتسب

 ضػػػػػػػػػػمف بصػػػػػػػػػػكتو تفضػػػػػػػػػػيمي كادلػػػػػػػػػػى الئحػػػػػػػػػػة مأل الناخػػػػػػػػػػب يقتػػػػػػػػػػرع لػػػػػػػػػػـ حػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػي -9
 .ضيميالتف تكالصك  ال ئحة فتحتسب كاحدة الئحة

  النسبي النظام في   :99 المادة

 الحاصػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػف انط قػػػػػػػػػػػػان  الئحػػػػػػػػػػػػة لكػػػػػػػػػػػػؿ العائػػػػػػػػػػػػدة المقاعػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػدد تحديػػػػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػػػػتـ -4
 .االنتخابي
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 فػػػػػػػػػي المقتػػػػػػػػػرعيف عػػػػػػػػػدد قسػػػػػػػػػمة الػػػػػػػػػى يصػػػػػػػػػار االنتخػػػػػػػػػابي  الحاصػػػػػػػػػؿ تحديػػػػػػػػػد الجػػػػػػػػػؿ -7
 . فييا المقاعد عدد عمى كبرل انتخابية دائرة كؿ

 المقاعػػػػػػػػد احتسػػػػػػػػاب مػػػػػػػػف االنتخػػػػػػػػابي صػػػػػػػػؿالحا تنػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػـ التػػػػػػػػي المػػػػػػػػكائ  اخػػػػػػػػراج يػػػػػػػػتـ -8
 ىػػػػػػػػذه نالتيػػػػػػػػا التػػػػػػػػي االصػػػػػػػػكات حسػػػػػػػػـ بعػػػػػػػػد االنتخػػػػػػػػابي الحاصػػػػػػػػؿ تحديػػػػػػػػد مجػػػػػػػػددا كيعػػػػػػػػاد
 .المكائ 

 مػػػػػػػػػػػف األكبػػػػػػػػػػػر الكسػػػػػػػػػػػر نالػػػػػػػػػػػت التػػػػػػػػػػػي المؤىمػػػػػػػػػػػة لمػػػػػػػػػػػكائ  المتبقيػػػػػػػػػػػة المقاعػػػػػػػػػػػد تمػػػػػػػػػػػن  -9
 العمميػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػذه تتكػػػػػػػػػرر اف عمػػػػػػػػػى بالتراتبيػػػػػػػػػة االكلػػػػػػػػػى القسػػػػػػػػػمة مػػػػػػػػػف المتبقيػػػػػػػػػة االصػػػػػػػػػكات

 .كافة المتبقية المقاعد تكزيع حتى اعيني بالطريقة

 ييصػػػػػػػػار مػػػػػػػػؤىمتيف  الئحتػػػػػػػػيف بػػػػػػػػيف األكبػػػػػػػػر الكسػػػػػػػػر كتعػػػػػػػػادؿ كاحػػػػػػػػد مقعػػػػػػػػد بقػػػػػػػػاء حػػػػػػػػاؿ كفػػػػػػػػي
 مػػػػػػػػػف األكبػػػػػػػػػر العػػػػػػػػػدد عمػػػػػػػػػى حصػػػػػػػػػمت قػػػػػػػػػد كانػػػػػػػػػت التػػػػػػػػػي ال ئحػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػى المقعػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػن  الػػػػػػػػػى

 المقعػػػػػػػػػػد عنػػػػػػػػػػدىا فييمػػػػػػػػػػن  ذاتيػػػػػػػػػػا المقاعػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػى فال ئحتػػػػػػػػػػي حيػػػػػػػػػػازة حالػػػػػػػػػػة كفػػػػػػػػػػي. المقاعػػػػػػػػػػد
 األصػػػػػػػػكات مػػػػػػػػف األعمػػػػػػػػى النسػػػػػػػػبة المئكيػػػػػػػػة أكالن  حػػػػػػػػؿ   الػػػػػػػػذم مرشػػػػػػػػحيا  ؿنػػػػػػػػا التػػػػػػػػي ل ئحػػػػػػػػة

 لمرشػػػػػػػػػػحي التفضػػػػػػػػػػيمية االصػػػػػػػػػػكاتمػػػػػػػػػػف  النسػػػػػػػػػػبة المئكيػػػػػػػػػػة تعػػػػػػػػػػادؿ حػػػػػػػػػػاؿ كفػػػػػػػػػػي. التفضػػػػػػػػػػيمية
 الػػػػػػػػػذم مرشػػػػػػػػػحيا  نػػػػػػػػػاؿ التػػػػػػػػػي ل ئحػػػػػػػػػة المقعػػػػػػػػػد فييمػػػػػػػػػن  ال ئحتػػػػػػػػػيف  فػػػػػػػػػي االكلػػػػػػػػػى المرتبػػػػػػػػػة

 .دكاليؾ كىكذا. التفضيمية األصكات مف األعمى النسبة المئكية ثانيان  حؿٌ 

 أسػػػػػػػماء ترتيػػػػػػػب يػػػػػػػتـ مؤىمػػػػػػػة  الئحػػػػػػػة كػػػػػػػؿ نالتػػػػػػػو الػػػػػػػذم المقاعػػػػػػػد عػػػػػػػدد تحديػػػػػػػد بعػػػػػػػد -:
 مرشػػػػػػػ  كػػػػػػػؿ نالػػػػػػػو لمػػػػػػػا كفقػػػػػػػان  االدنػػػػػػػى الػػػػػػػى االعمػػػػػػػى مػػػػػػػف فػػػػػػػي قائمػػػػػػػة كاحػػػػػػػدة المرشػػػػػػػحيف

فػػػػػػػػػػي دائرتػػػػػػػػػػو الصػػػػػػػػػػغرل أك فػػػػػػػػػػي دائرتػػػػػػػػػػو  تفضػػػػػػػػػػيميةال صػػػػػػػػػػكاتلأل النسػػػػػػػػػػبة المئكيػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف
 التي ال تت لؼ مف دكائر صغرل.

ة المئكيػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف األصػػػػػػػػػػكات التفضػػػػػػػػػػيمية لكػػػػػػػػػػؿ مرشػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػػاس تحتسػػػػػػػػػػب النسػػػػػػػػػػب
التػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػازت كات التفضػػػػػػػػػػػػيمية قسػػػػػػػػػػػػمة أصػػػػػػػػػػػػكاتو التفضػػػػػػػػػػػػيمية عمػػػػػػػػػػػػى مجمػػػػػػػػػػػػكع األصػػػػػػػػػػػػ

التػػػػػػػػػي ال تتػػػػػػػػػ لؼ مػػػػػػػػػف  الػػػػػػػػػدائرةفػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػدائرة الصػػػػػػػػػغرل أك فػػػػػػػػػي عمييػػػػػػػػا المػػػػػػػػػكائ  المؤىمػػػػػػػػػة 
 دكائر صغرل.
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ػػػػػػػػػػػحيف  بػػػػػػػػػػػيف التفضػػػػػػػػػػػيمية األصػػػػػػػػػػػكات مػػػػػػػػػػػف النسػػػػػػػػػػػبة المئكيػػػػػػػػػػػة تعػػػػػػػػػػػادؿ حػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػي  مرشى
ذا سػػػػػػػػػػنان   األكبػػػػػػػػػػر المرشػػػػػػػػػػ  الترتيػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػدـيت  الػػػػػػػػػػى ييمجػػػػػػػػػػ  الًسػػػػػػػػػػفٌ  فػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػاككا كا 

 .العميا القيد لجنة قبؿ مف القرعة

 رأس مػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػدءان  الفػػػػػػػػػػػػائزيف المرشػػػػػػػػػػػػحيف عمػػػػػػػػػػػػى المقاعػػػػػػػػػػػػد تكزيػػػػػػػػػػػػع عمميػػػػػػػػػػػػة تجػػػػػػػػػػػػرم -;
 المقعػػػػػػػػػػػد فيعطػػػػػػػػػػػى المػػػػػػػػػػػكائ   فػػػػػػػػػػػي المرشػػػػػػػػػػػحيف جميػػػػػػػػػػػع تضػػػػػػػػػػػـ التػػػػػػػػػػػي الكاحػػػػػػػػػػػدة القائمػػػػػػػػػػػة

 التفضػػػػػػػػػيمية االصػػػػػػػػػكات مػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػى نسػػػػػػػػػبة مئكيػػػػػػػػػةأع عمػػػػػػػػػى حصػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػذم لممرشػػػػػػػػػ  األكؿ
 الم كذلػػػػػػػػػؾ القائمػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي الثانيػػػػػػػػػة المرتبػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػاحب لممرشػػػػػػػػػ  الثػػػػػػػػػاني المقعػػػػػػػػػد كيمػػػػػػػػػن 
 الػػػػػػػػػدائرة مقاعػػػػػػػػػد كامػػػػػػػػػؿ تكزيػػػػػػػػػع حتػػػػػػػػػى الثالػػػػػػػػػث لممقعػػػػػػػػػد بالنسػػػػػػػػػبة كىكػػػػػػػػػذا انتمػػػػػػػػػى  الئحػػػػػػػػػة

 .المؤىمة المكائ  لباقي المنتميف لممرشحيف

 :اآلتياف طافالشر  المكائ  عمى المقاعد تكزيع في يراعى ->

ك/أك فػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػدائرة  لممقاعػػػػػػػػػػػد الطػػػػػػػػػػػائفي لمتكزيػػػػػػػػػػػع كفقػػػػػػػػػػػان  شػػػػػػػػػػػاغران  المقعػػػػػػػػػػػد يكػػػػػػػػػػػكف اف  -
 الػػػػػػػػػػػدائرة ضػػػػػػػػػػػمف ك/أك الػػػػػػػػػػػدائرة الصػػػػػػػػػػػغرل مػػػػػػػػػػػذىب حصػػػػػػػػػػػة اكتمػػػػػػػػػػػاؿ بعػػػػػػػػػػػد اذالصػػػػػػػػػػػغرل 
ك/أك الػػػػػػػػػدائرة  المػػػػػػػػػذىب ىػػػػػػػػػذا مرشػػػػػػػػػحي بػػػػػػػػػاقي المنافسػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف حكمػػػػػػػػػان  يخػػػػػػػػػرج االنتخابيػػػػػػػػػة
 .المقاعد مف حصتو استكفى يككف اف بعد الصغرل

 بمغػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػاذا المقاعػػػػػػػػػد  مػػػػػػػػػف المحػػػػػػػػػدد نصػػػػػػػػػيبيا اسػػػػػػػػػتكفت قػػػػػػػػػد ال ئحػػػػػػػػػة تكػػػػػػػػػكف ال اف -
 يػػػػػػػػػتـ المقاعػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف حصػػػػػػػػػتيا اسػػػػػػػػػتكفت الئحػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػى ينتمػػػػػػػػػي امرشػػػػػػػػػحن  التكزيػػػػػػػػػع عمميػػػػػػػػػة
 .يميو الذم المرش  الى المرش  ىذا تجاكز

عالن الفرز أعمال في: التاسع الفصل  النتائج وا 

 القتراعا اقالم داخل الفرز اعمال في :711 المادة

 القمػػػػػػػػػـ داخػػػػػػػػؿ بالبقػػػػػػػػػاء ييسػػػػػػػػم  كال االقتػػػػػػػػػراع بػػػػػػػػاب ييقفػػػػػػػػػؿ االقتػػػػػػػػراع  عمميػػػػػػػػػة ختػػػػػػػػاـ بعػػػػػػػػد 
 كالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػراقبيف المتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػكليف أك/ك الثػػػػػػػػػػػػػػػػػػابتيف المػػػػػػػػػػػػػػػػػػكائ  كمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكبي القمػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ لييئػػػػػػػػػػػػػػػػػػة إال

 الييئػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػف تصػػػػػػػػػػػػػري  عمػػػػػػػػػػػػػى الحػػػػػػػػػػػػػائزيف االعػػػػػػػػػػػػػ ـ كسػػػػػػػػػػػػػائؿ كممثمػػػػػػػػػػػػػي المعتمػػػػػػػػػػػػػديف
 .االقتراع أق ـ داخؿ كالتصكير بالتغطية
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 فػػػػػػػػػػػاذا يتضػػػػػػػػػػػمنيا  التػػػػػػػػػػػي األكراؽ كتحصػػػػػػػػػػػى االقتػػػػػػػػػػػراع صػػػػػػػػػػػندكؽ القمػػػػػػػػػػػـ سرئػػػػػػػػػػػي يفػػػػػػػػػػػت 
 الشػػػػػػػػػطب لػػػػػػػػػكائ  فػػػػػػػػػي المقترعػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػماء عػػػػػػػػػدد عػػػػػػػػػف يػػػػػػػػػنقص اك يزيػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػددىا كػػػػػػػػػاف
 . المحضر في ذلؾ الى يشار

 تػػػػػػػػػـ الئحػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػؿ اسػػػػػػػػػـ عػػػػػػػػػاؿو  بصػػػػػػػػػكت يقػػػػػػػػػرأ حػػػػػػػػػدة  عمػػػػػػػػػى كرقػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػرئيس يفػػػػػػػػػت 
 عمػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػؿح الػػػػػػػػػػذم المرشػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػـ ثػػػػػػػػػػـ كمػػػػػػػػػػف النػػػػػػػػػػاخبيف قبػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف ليػػػػػػػػػػا االقتػػػػػػػػػػراع

 لممرشػػػػػػػػػػحيف الفعميػػػػػػػػػػة الرقابػػػػػػػػػػة تحػػػػػػػػػػت كذلػػػػػػػػػػؾ الئحػػػػػػػػػػة  كػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػي التفضػػػػػػػػػػيمية االصػػػػػػػػػػكات
 .كجكدىـ حاؿ في المعتمديف كالمراقبيف مندكبييـ  اك

 االقتراع اقالم تجهيز في  :717 المادة

 تمفزيكنيػػػػػػػػػػػػة كأجيػػػػػػػػػػػػزة خاصػػػػػػػػػػػػة بكػػػػػػػػػػػػاميرات االقتػػػػػػػػػػػػراع أقػػػػػػػػػػػػ ـ تجيػػػػػػػػػػػػز أف الػػػػػػػػػػػػكزارة عمػػػػػػػػػػػػى
 بظيػػػػػػػػػكر يسػػػػػػػػػم  بشػػػػػػػػػكؿ االقتػػػػػػػػػراع كرقػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى الكػػػػػػػػػاميرا جيػػػػػػػػػاز تسػػػػػػػػػميط يػػػػػػػػػتـ بحيػػػػػػػػػث

 االقتػػػػػػػػػػػراع قمػػػػػػػػػػػـ ىيئػػػػػػػػػػػة ألعضػػػػػػػػػػػاء يتػػػػػػػػػػػي  ممػػػػػػػػػػػا التمفزيػػػػػػػػػػػكف  شاشػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػى مضػػػػػػػػػػػمكنيا
 عمػػػػػػػػػػػػػػى بسػػػػػػػػػػػػػػيكلة االطػػػػػػػػػػػػػػ ع مػػػػػػػػػػػػػػف المعتمػػػػػػػػػػػػػػديف  كالمػػػػػػػػػػػػػػراقبيف المرشػػػػػػػػػػػػػػحيف كمنػػػػػػػػػػػػػػدكبي

 .األصكات فرز عممية أثناء فييا الكاردة كاألسماء المكائ 

 الباطمة االوراق في:    717 المادة

تمػػػػػػػػؾ الػػػػػػػػكاردة فػػػػػػػػي  غيػػػػػػػػر اضػػػػػػػػافية ع مػػػػػػػػة ايػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى تشػػػػػػػػتمؿ كرقػػػػػػػػة كػػػػػػػػؿ باطمػػػػػػػػة تعػػػػػػػػد
 أحكاـ ىذا القانكف  كما تعد باطمة كؿ كرقة اقتراع غير رسمية.

 ىيئػػػػػػػػػػة تكقعيػػػػػػػػػػا اف بعػػػػػػػػػػد المحضػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػى الباطمػػػػػػػػػػة االكراؽ ضػػػػػػػػػػـ القمػػػػػػػػػػـ رئػػػػػػػػػػيس عمػػػػػػػػػػى
عمػػػػػػػػػى أف يحسػػػػػػػػػـ عػػػػػػػػػددىا مػػػػػػػػػف  لمضػػػػػػػػػـ الداعيػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػباب فيػػػػػػػػػو كتػػػػػػػػػذكر االقتػػػػػػػػػراع قمػػػػػػػػػـ

 يف.مجمكع عدد المقترع

 البيضاء االوراق في:   713 المادة

 التفضػػػػػػػػػػػػػيمية كل صػػػػػػػػػػػػػكات ل ئحػػػػػػػػػػػػػة اقتػػػػػػػػػػػػػراع ام تتضػػػػػػػػػػػػػمف لػػػػػػػػػػػػػـ التػػػػػػػػػػػػػي االكراؽ تعتبػػػػػػػػػػػػػر
 .المحتسبيف المقترعيف اصكات عدد ضمف مف تحتسب بيضاء اكراقان 
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 القمم نتيجة اعالن في   :714 المادة

 قتػػػػػػػػػػػػةالمؤ  النتيجػػػػػػػػػػػػة الرسػػػػػػػػػػػػمية االقتػػػػػػػػػػػػراع اكراؽ فػػػػػػػػػػػػرز إثػػػػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػرئيس يعمػػػػػػػػػػػػف -4
 بػػػػػػػػػاب عمػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػذه النتيجػػػػػػػػػة يتضػػػػػػػػػمف الػػػػػػػػػذم اإلعػػػػػػػػػ ف فػػػػػػػػػكران  كيمصػػػػػػػػػؽ عمييػػػػػػػػػا  كيكقػػػػػػػػػع
 األصػػػػػػػػػػؿ طبػػػػػػػػػػؽ صػػػػػػػػػػكرة منػػػػػػػػػػدكبييـ أك المرشػػػػػػػػػػحيف مػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػ ن  كيعطػػػػػػػػػػي االقتػػػػػػػػػػراع  قمػػػػػػػػػػـ
 .لطمبيـ بناءن  اإلع ف ىذا عف

 االصػػػػػػػػػكات كعػػػػػػػػػدد الئحػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػؿ نالتيػػػػػػػػػا التػػػػػػػػػي االصػػػػػػػػػكات عػػػػػػػػػدد االعػػػػػػػػػ ف يتضػػػػػػػػػمف -7
 .مرش  كؿ ناليا التي التفضيمية

 االقتراع قمم محضر في   :715 مادةال

 محضػػػػػػػػػػران  القمػػػػػػػػػػـ رئػػػػػػػػػػيس يػػػػػػػػػػنظـ القمػػػػػػػػػػـ  فػػػػػػػػػػي ل قتػػػػػػػػػػراع المؤقتػػػػػػػػػػة النتيجػػػػػػػػػػة اعػػػػػػػػػػ ف عنػػػػػػػػػد
 .صفحاتو جميع القمـ ىيئة أعضاء يكقع نسختيف  عمى باألعماؿ

 عمييػػػػػػػػا كقػػػػػػػػع التػػػػػػػػي الشػػػػػػػػطب لػػػػػػػػكائ  خػػػػػػػػاص ممػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػي يضػػػػػػػػع أف القمػػػػػػػػـ رئػػػػػػػػيس عمػػػػػػػػى
 ككرقػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػابقان  المػػػػػػػػػػػذككر ألعمػػػػػػػػػػػاؿا كمحضػػػػػػػػػػػر االقتػػػػػػػػػػػراع  أكراؽ كجميػػػػػػػػػػػع النػػػػػػػػػػػاخبكف 

 .كالمرشحيف المكائ  أصكات فرز

 مركػػػػػػػػػز إلػػػػػػػػػى كمسػػػػػػػػػاعده القمػػػػػػػػػـ رئػػػػػػػػػيس كينقمػػػػػػػػػو األحمػػػػػػػػػر بالشػػػػػػػػػمع المغمػػػػػػػػػؼ ىػػػػػػػػػذا يخػػػػػػػػػتـ
 التػػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػػتندات مػػػػػػػػػػع تسػػػػػػػػػػميمو إلػػػػػػػػػػى يصػػػػػػػػػػار حيػػػػػػػػػػث أمنيػػػػػػػػػػة بمكاكبػػػػػػػػػػة القيػػػػػػػػػػد لجنػػػػػػػػػػة

 بعػػػػػػػػػػػد فيمػػػػػػػػػػػا فتحػػػػػػػػػػػو فتتػػػػػػػػػػػكلى ينتدبػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػف أك القيػػػػػػػػػػػد لجنػػػػػػػػػػػة رئػػػػػػػػػػػيس إلػػػػػػػػػػػى يتضػػػػػػػػػػػمنيا
 .المرشحيف ثميمم بحضكر

 غيػػػػػػػػػػػػر أك مفتكحػػػػػػػػػػػػان  المغمػػػػػػػػػػػػؼ كصػػػػػػػػػػػػؿ إذا مسػػػػػػػػػػػػؤكليف كالكاتػػػػػػػػػػػػب القمػػػػػػػػػػػػـ رئػػػػػػػػػػػػيس كيعتبػػػػػػػػػػػػر
 .ل ع ف مطابؽ

 القيد لجان لدى الفرز أعمال في :716 المادة

 ضػػػػػػػػػػػػػمف الداخمػػػػػػػػػػػػػة االقػػػػػػػػػػػػػ ـ محاضػػػػػػػػػػػػػر جميػػػػػػػػػػػػػع المختصػػػػػػػػػػػػػة القيػػػػػػػػػػػػػد لجنػػػػػػػػػػػػػة تتمقػػػػػػػػػػػػػى -4
 ليػػػػػػػػػػػذه يكضػػػػػػػػػػع محضػػػػػػػػػػر بمكجػػػػػػػػػػب القمػػػػػػػػػػـ رئػػػػػػػػػػػيس بكاسػػػػػػػػػػطة التسػػػػػػػػػػميـ يجػػػػػػػػػػرم. نطاقيػػػػػػػػػػا
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 كبيػػػػػػػػران  كعػػػػػػػػاءن  سػػػػػػػػيما كال القيػػػػػػػػد لجنػػػػػػػػة لعمػػػػػػػػؿ الضػػػػػػػػركرية المػػػػػػػػكاـز الػػػػػػػػكزارة تػػػػػػػػكفر. غايػػػػػػػػةال
 لعػػػػػػػػػػػػػػرض كبيػػػػػػػػػػػػػػرة كشاشػػػػػػػػػػػػػػة ان مبرمجػػػػػػػػػػػػػػ ان كحاسػػػػػػػػػػػػػػكب االقتػػػػػػػػػػػػػػراع  اكراؽ السػػػػػػػػػػػػػػتيعاب شػػػػػػػػػػػػػػفافان 
 االنتخابيػػػػػػػػػػة العمميػػػػػػػػػػة مكننػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػؤمف اخػػػػػػػػػػرل تجييػػػػػػػػػػزات ايػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػى باالضػػػػػػػػػػافة النتػػػػػػػػػػائ  

 .سميـ شكؿ في

 ال زمػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػرارات كتتخػػػػػػػػػػذ كالمسػػػػػػػػػػتندات المحاضػػػػػػػػػػر بدراسػػػػػػػػػػة القيػػػػػػػػػػد لجػػػػػػػػػػاف تقػػػػػػػػػػكـ -7
 .بش نيا

 يتػػػػػػػػػكلى الػػػػػػػػػذم المبػػػػػػػػػرم  الحاسػػػػػػػػػكب عبػػػػػػػػػر قمػػػػػػػػػـ لكػػػػػػػػػؿ االصػػػػػػػػػكات تعػػػػػػػػػداد عمميػػػػػػػػػة تبػػػػػػػػػدأ
 .آليان  العد عممية

 نتػػػػػػػػػػػائ  بػػػػػػػػػػػيف االصػػػػػػػػػػػكات عػػػػػػػػػػػدد فػػػػػػػػػػػي اخػػػػػػػػػػػت ؼ ىنالػػػػػػػػػػػؾ كػػػػػػػػػػػاف إذا يػػػػػػػػػػػدكيان  العػػػػػػػػػػػد يعػػػػػػػػػػػاد
 .المبرم  الحاسكب كنتائ  االقتراع قمـ محاضر

 كجمعيػػػػػػػػا مرشػػػػػػػػ  ككػػػػػػػػؿ الئحػػػػػػػػة كػػػػػػػػؿ نالتيػػػػػػػػا التػػػػػػػػي االصػػػػػػػػكات عػػػػػػػػدد مػػػػػػػػف التحقػػػػػػػػؽ بعػػػػػػػػد 
 عمػػػػػػػػىلجنػػػػػػػػة القيػػػػػػػػد  تنظميػػػػػػػػا كمحاضػػػػػػػػر لجػػػػػػػػداكؿ كفقػػػػػػػػان  االصػػػػػػػػكات جمػػػػػػػػع نتيجػػػػػػػػة ترفػػػػػػػػع

 فػػػػػػػػػي العميػػػػػػػػػا القيػػػػػػػػػد لجنػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػى اعضػػػػػػػػػائيا جميػػػػػػػػػع قبػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف تكقيعيػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػد نسػػػػػػػػػختيف
 .الكبرل االنتخابية الدائرة

 يػػػػػػػػػػػػػػػةالداخم كزارة فػػػػػػػػػػػػػػػي كال جئػػػػػػػػػػػػػػػيف السياسػػػػػػػػػػػػػػػية لمشػػػػػػػػػػػػػػػؤكف العامػػػػػػػػػػػػػػػة المديريػػػػػػػػػػػػػػػة تسػػػػػػػػػػػػػػػمي
 كالمسػػػػػػػػػػػػػػػػػتندات االقتػػػػػػػػػػػػػػػػراع كأكراؽ األقػػػػػػػػػػػػػػػػ ـ مغمفػػػػػػػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػػػػػػػت ـ مكظفػػػػػػػػػػػػػػػػان  كالبمػػػػػػػػػػػػػػػػديات

 كيكقػػػػػػػػع مغمػػػػػػػؼ  كػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي عمميػػػػػػػا مػػػػػػػف القيػػػػػػػػد لجنػػػػػػػة انتيػػػػػػػاء بعػػػػػػػػد تباعػػػػػػػان  بيػػػػػػػا المرفقػػػػػػػة
 .كمستنداتو مغمؼ كؿ است ـ بياف عمى المذككر المكظؼ

 النهائية النتائج اعالن في    :717  المادة

 مػػػػػػػػػػف إلييػػػػػػػػػػا المرفكعػػػػػػػػػػة االرقػػػػػػػػػػاـ االنتخابيػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػدائرة يفػػػػػػػػػػ العميػػػػػػػػػػا القيػػػػػػػػػػد لجنػػػػػػػػػػة تتمقػػػػػػػػػػى
 .المعنية االنتخابية الدائرة في القيد لجاف
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 تصػػػػػػػػػحي  ليػػػػػػػػػا كيعػػػػػػػػػكد كالمحاضػػػػػػػػػر الجػػػػػػػػػداكؿ فػػػػػػػػػي بالتػػػػػػػػػدقيؽ العميػػػػػػػػػا القيػػػػػػػػػد لجنػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػكـ
 فػػػػػػػػػػػي النتيجػػػػػػػػػػػة كتصػػػػػػػػػػػح  كجكدىػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػي فقػػػػػػػػػػػط كالحسػػػػػػػػػػػابية الماديػػػػػػػػػػػة األخطػػػػػػػػػػػاء

 .ذلؾ ضكء

 بكاسػػػػػػػػػػػػػطة االبتدائيػػػػػػػػػػػػػة القيػػػػػػػػػػػػػد لجػػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػكاردة األصػػػػػػػػػػػػػكات جمػػػػػػػػػػػػػع تتػػػػػػػػػػػػػكلى ثػػػػػػػػػػػػػـ
 الػػػػػػػػػػػدائرة فػػػػػػػػػػػي النيائيػػػػػػػػػػػة النتيجػػػػػػػػػػػة كتػػػػػػػػػػػدكف الغايػػػػػػػػػػػة ليػػػػػػػػػػػذه المبػػػػػػػػػػػرم  اآللػػػػػػػػػػػي الحاسػػػػػػػػػػػكب
 عمػػػػػػػػػى كتكقػػػػػػػػػع تفقيطيػػػػػػػػػا  مػػػػػػػػػع كاألحػػػػػػػػػرؼ باألرقػػػػػػػػػاـ النيػػػػػػػػػائي الجػػػػػػػػػدكؿ عمػػػػػػػػػى اإلنتخابيػػػػػػػػػة
 .أعضائيا بكامؿ النيائي العاـ الجدكؿ كعمى المحضر

 المقاعػػػػػػػػػػػػد بعػػػػػػػػػػػػدد النيائيػػػػػػػػػػػػة النتػػػػػػػػػػػػائ  منػػػػػػػػػػػػدكبييـ  أك المرشػػػػػػػػػػػػحيف أمػػػػػػػػػػػػاـ عندئػػػػػػػػػػػػذ  تعمػػػػػػػػػػػػف
 .الفائزيف المرشحيف كاسماء الئحة كؿ نالتيا التي

 المحضػػػػػػػػػػػػر خصػػػػػػػػػػػػو فيمػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػؿ القائمقػػػػػػػػػػػػاـ أك المحػػػػػػػػػػػػافظ العميػػػػػػػػػػػػا القيػػػػػػػػػػػػد لجنػػػػػػػػػػػػة تسػػػػػػػػػػػػمـ
 يكقعػػػػػػػػػػػػػو كالتسػػػػػػػػػػػػػميـ بالتسػػػػػػػػػػػػػمـ محضػػػػػػػػػػػػػران  كتػػػػػػػػػػػػػنظـ لمنتػػػػػػػػػػػػػائ  العػػػػػػػػػػػػػاـ كالجػػػػػػػػػػػػػدكؿ النيػػػػػػػػػػػػػائي
 رئػػػػػػػػػػػيس يسػػػػػػػػػػػميو الػػػػػػػػػػػذم العميػػػػػػػػػػػا القيػػػػػػػػػػػد لجنػػػػػػػػػػػة أعضػػػػػػػػػػػاء كأحػػػػػػػػػػػد القائمقػػػػػػػػػػػاـ أك المحػػػػػػػػػػػافظ

 .المجنة

 كزارة إلػػػػػػػػى فػػػػػػػػكران  بػػػػػػػػو الممحػػػػػػػػؽ العػػػػػػػػاـ كالجػػػػػػػػدكؿ النيػػػػػػػػائي المحضػػػػػػػػر مػػػػػػػػع النتػػػػػػػػائ  ترسػػػػػػػػؿ
 كأسػػػػػػػػػػػػػماء الرسػػػػػػػػػػػػػمية النيائيػػػػػػػػػػػػػة النتػػػػػػػػػػػػػائ  إعػػػػػػػػػػػػػ ف تتػػػػػػػػػػػػػكلى التػػػػػػػػػػػػػي كالبمػػػػػػػػػػػػػديات الداخميػػػػػػػػػػػػػة
 النػػػػػػػػكاب مجمػػػػػػػػس رئػػػػػػػػيس إلػػػػػػػػى فػػػػػػػػكران  النتيجػػػػػػػػة ىػػػػػػػػذه الػػػػػػػػكزير كيبمػػػػػػػػ  الفػػػػػػػػائزيف  المرشػػػػػػػػحيف

لى  .كرمالدست المجمس رئيس كا 

 االقتراع أوراق حفظ في  :718 المادة

 تشػػػػػػػػػػير رـز ضػػػػػػػػػػمف االقتػػػػػػػػػػراع أكراؽ سػػػػػػػػػػرية  بصػػػػػػػػػػكرة لبنػػػػػػػػػػاف  مصػػػػػػػػػػرؼ لػػػػػػػػػػدل تحفػػػػػػػػػػظ 
 النتػػػػػػػػائ   إعػػػػػػػػ ف تػػػػػػػػاريخ مػػػػػػػػف أشػػػػػػػػير ث ثػػػػػػػػة لمػػػػػػػػدة كذلػػػػػػػػؾ منيػػػػػػػػا  الػػػػػػػػكاردة األقػػػػػػػػ ـ إلػػػػػػػػى
 مػػػػػػػػا األصػػػػػػػػكؿ كفػػػػػػػػؽ محضػػػػػػػػر بمكجػػػػػػػػب كالبمػػػػػػػػديات الداخميػػػػػػػػة كزارة قبػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف تتمػػػػػػػػؼ ثػػػػػػػػـ
 .الدستكرم المجمس أماـ طعف أك ةمراجع مكضكع تكف لـ
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 األخرى النشاطات وبعض مجمس النواب عضوية بين الجمع جواز عدم في: العاشر الفصل

 الخاصة التمانع حاالت في   :719 المادة

 عضػػػػػػػػػػػػػػكية اك كرئاسػػػػػػػػػػػػػػة النػػػػػػػػػػػػػػكاب مجمػػػػػػػػػػػػػػس عضػػػػػػػػػػػػػػكية بػػػػػػػػػػػػػػيف الجمػػػػػػػػػػػػػػع يجػػػػػػػػػػػػػػكز ال  -4
 اك لعػػػػػػػػػاـا الحػػػػػػػػػؽ مؤسسػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػف مؤسسػػػػػػػػػة ايػػػػػػػػػة اك عامػػػػػػػػػة مؤسسػػػػػػػػػة ايػػػػػػػػػة ادارة مجمػػػػػػػػػس
 شػػػػػػػػػػركة اك بمػػػػػػػػػػديات اتحػػػػػػػػػػاد اك بمديػػػػػػػػػػة اك عامػػػػػػػػػػة مؤسسػػػػػػػػػػة اك عامػػػػػػػػػػة ادارة فػػػػػػػػػػي كظيفػػػػػػػػػػة

 .عاـ رأسماؿ ذات شركة اك مختمط اقتصاد شركة اك امتياز ذات
 دينيػػػػػػػػػػػػة كظيفػػػػػػػػػػػػة كايػػػػػػػػػػػػة النػػػػػػػػػػػػكاب مجمػػػػػػػػػػػػس عضػػػػػػػػػػػػكية بػػػػػػػػػػػػيف الجمػػػػػػػػػػػػع يجػػػػػػػػػػػػكز ال كمػػػػػػػػػػػػا  

 . الدكلة خزينة مف ما تعكيضا اك راتبا صاحبيا يتقاضى
 لػػػػػػػػـ اذا كظيفتػػػػػػػػو مػػػػػػػػف حكمػػػػػػػػان  منفصػػػػػػػػ ن  يعتبػػػػػػػػر  ىػػػػػػػػؤالء مػػػػػػػػف ئبػػػػػػػػان نا ينتخػػػػػػػػب مػػػػػػػػف كػػػػػػػػؿ 

 . انتخابو نتيجة اع ف يمي شير خ ؿ النكاب مجمس عضكية رفضو يبم 
 عػػػػػػػػػػػػف القانكنيػػػػػػػػػػػػة كالككالػػػػػػػػػػػػة النػػػػػػػػػػػػكاب مجمػػػػػػػػػػػػس عضػػػػػػػػػػػػكية بػػػػػػػػػػػػيف الجمػػػػػػػػػػػػع يجػػػػػػػػػػػػكز ال -7

 اك البمػػػػػػػػػػػػػػػػػػديات عػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اك العامػػػػػػػػػػػػػػػػػة مؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتيا اك مصػػػػػػػػػػػػػػػػػالحيا احػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل اك الدكلػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 الفقػػػػػػػػػػػػػرة فػػػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػػػذككرة الشػػػػػػػػػػػػػركات اك المؤسسػػػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػػػف أم اك البمػػػػػػػػػػػػػديات اتحػػػػػػػػػػػػػادات

 .المادة ىذه مف االكلى
 .حكمان  ساقطة ككالتو تعتبر الكك ء ىؤالء مف نائبان  ينتخب مف كؿ

 المحظرة المهنية النشاطات في  :771 المادة

 المؤسسػػػػػػػػػػػػات أك الدكلػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف التػػػػػػػػػػػػزاـ أك امتيػػػػػػػػػػػػاز أك احتكػػػػػػػػػػػػار أم النائػػػػػػػػػػػػب يعطػػػػػػػػػػػػى ال
 .الكاحد الشخص بمثابة كأكالده زكجو كيعتبر البمديات  أك العامة

 المبنانية األراضي عمى المقيمين غير المبنانيين اقتراع في: عشر الحادي الفصل

 باالقتراع المقيم غير حق في   :777 المادة

 االقتػػػػػػػػراع حػػػػػػػػؽ يمػػػػػػػػارس أف المبنانيػػػػػػػػة األراضػػػػػػػػي عمػػػػػػػػى مقػػػػػػػػيـ غيػػػػػػػػر لبنػػػػػػػػاني لكػػػػػػػػؿ يحػػػػػػػػؽ
 اخػػػػػػػػػػػػػرل امػػػػػػػػػػػػػاكف فػػػػػػػػػػػػػي اك القنصػػػػػػػػػػػػػميات كا السػػػػػػػػػػػػػفارات فػػػػػػػػػػػػػي  انتخابيػػػػػػػػػػػػػة مراكػػػػػػػػػػػػػز فػػػػػػػػػػػػػي

 الخارجيػػػػػػػػػػػػػة كزارة مػػػػػػػػػػػػػع كبالتنسػػػػػػػػػػػػػيؽ القػػػػػػػػػػػػػانكف ىػػػػػػػػػػػػػذا ألحكػػػػػػػػػػػػػاـ كفقػػػػػػػػػػػػػان  الػػػػػػػػػػػػػكزارة تحػػػػػػػػػػػػػددىا
 كأف الشخصػػػػػػػػػػػية األحػػػػػػػػػػػكاؿ سػػػػػػػػػػػج ت فػػػػػػػػػػػي كاردان  اسػػػػػػػػػػػمو يكػػػػػػػػػػػكف أف شػػػػػػػػػػػرط كالمغتػػػػػػػػػػػربيف 
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 المػػػػػػػػادة باحكػػػػػػػػاـ عمػػػػػػػػ  االقتػػػػػػػػراع فػػػػػػػػي حقػػػػػػػػو دكف يحػػػػػػػػكؿ قػػػػػػػػانكني مػػػػػػػػانع ثمػػػػػػػػة يكػػػػػػػػكف ال
 .القانكف ىذا مف الرابعة

 في المرشحين عن غير المقيمين   :777 مادةال

 تحػػػػػػػػػػٌددإف المقاعػػػػػػػػػػد المخصصػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي مجمػػػػػػػػػػس النػػػػػػػػػػكاب لغيػػػػػػػػػػر المقيمػػػػػػػػػػيف ىػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػتة  
 –مػػػػػػػػػػػػػػكزعيف كالتػػػػػػػػػػػػػػالي: مػػػػػػػػػػػػػػاركني حييف كالمسػػػػػػػػػػػػػػمميف  يبػػػػػػػػػػػػػػيف المسػػػػػػػػػػػػػػ بالتسػػػػػػػػػػػػػػاكم مػػػػػػػػػػػػػػا

درزم  كبالتسػػػػػػػػػػػػػػاكم بػػػػػػػػػػػػػػيف القػػػػػػػػػػػػػػارات –شػػػػػػػػػػػػػػيعي  –سػػػػػػػػػػػػػػني  –كػػػػػػػػػػػػػػاثكليكي  -ارثكذكسػػػػػػػػػػػػػػي
 الست.

 مقترعينال تسجيل في   :773 المادة

 السػػػػػػػػػػػػػػفارات بكاسػػػػػػػػػػػػػػطة كالمغتػػػػػػػػػػػػػػربيف الخارجيػػػػػػػػػػػػػػة كزارة مػػػػػػػػػػػػػػع بالتنسػػػػػػػػػػػػػػيؽ الػػػػػػػػػػػػػػكزارة تػػػػػػػػػػػػػػدعك
 الشػػػػػػػػػػػػػركط فػػػػػػػػػػػػػييـ فراتتػػػػػػػػػػػػػك  الػػػػػػػػػػػػػذيف المبنػػػػػػػػػػػػػانييف الخػػػػػػػػػػػػػارج  فػػػػػػػػػػػػػي المبنانيػػػػػػػػػػػػػة كالقنصػػػػػػػػػػػػػميات

 بتسػػػػػػػػػػجيؿ كذلػػػػػػػػػػؾ الخػػػػػػػػػػارج فػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػاإلقتراع رغبػػػػػػػػػػتيـ عػػػػػػػػػػف ل عػػػػػػػػػػ ف أعػػػػػػػػػػ ه  المػػػػػػػػػػذككرة
 كفقػػػػػػػػػػػػا مثبػػػػػػػػػػػػتك  مكقٌػػػػػػػػػػػػع كتػػػػػػػػػػػػاب بمكجػػػػػػػػػػػػب أك الشخصػػػػػػػػػػػػي حضػػػػػػػػػػػػكرىـ عبػػػػػػػػػػػػر أسػػػػػػػػػػػػمائيـ
 أك بمكجب التسجيؿ اإللكتركني في حاؿ إعتماده. لألصكؿ

 تسػػػػػػػػػػػػػػػجيؿ قكاعػػػػػػػػػػػػػػػد كالمغتػػػػػػػػػػػػػػػربيف الخارجيػػػػػػػػػػػػػػػة كزارة مػػػػػػػػػػػػػػػع بالتعػػػػػػػػػػػػػػػاكف الػػػػػػػػػػػػػػػكزارة تضػػػػػػػػػػػػػػػع 
 مػػػػػػػػػػػػع يختاركنيػػػػػػػػػػػػا التػػػػػػػػػػػػي القنصػػػػػػػػػػػػميات أك السػػػػػػػػػػػػفارات فػػػػػػػػػػػػي المقيمػػػػػػػػػػػػيف غيػػػػػػػػػػػػر النػػػػػػػػػػػػاخبيف

 كرقػػػػػػػػػػػػـ كمػػػػػػػػػػػػذىبيـ سػػػػػػػػػػػػجميـ كرقػػػػػػػػػػػػـ بيػػػػػػػػػػػػكيتيـ المتعمقػػػػػػػػػػػػة المطمكبػػػػػػػػػػػػةكافػػػػػػػػػػػػة  المعمكمػػػػػػػػػػػػات
 .فرهاتك  حاؿ في العادم المبناني سفرىـ ازجك 

 تشػػػػػػػػػػػػريف شػػػػػػػػػػػػير مػػػػػػػػػػػػف العشػػػػػػػػػػػػريف لمتسػػػػػػػػػػػػجيؿ المعطػػػػػػػػػػػػاة الميمػػػػػػػػػػػػة تتجػػػػػػػػػػػػاكز ال أف يجػػػػػػػػػػػػب
 حػػػػػػػػػؽ بعػػػػػػػػػدىا يسػػػػػػػػػقط النيابيػػػػػػػػػة  االنتخابػػػػػػػػػات مكعػػػػػػػػػد تسػػػػػػػػػبؽ التػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػنة مػػػػػػػػػف الثػػػػػػػػػاني

 المديريػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػى تباعػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػكائـ ىػػػػػػػػػذه إرسػػػػػػػػػاؿ السػػػػػػػػػفارات كعمػػػػػػػػػى الخػػػػػػػػػارج  فػػػػػػػػػي االقتػػػػػػػػػراع
 العشػػػػػػػػػػػريف قبػػػػػػػػػػػؿ كالمغتػػػػػػػػػػػربيف الخارجيػػػػػػػػػػػة كزارة بكاسػػػػػػػػػػػطة خصػػػػػػػػػػػيةالش ل حػػػػػػػػػػػكاؿ العامػػػػػػػػػػػة

 .االكؿ كانكف مف
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 المستقمة االنتخابية القوائم في  :774 المادة

 مػػػػػػػػػػػف بالتثبػػػػػػػػػػػت الشخصػػػػػػػػػػػية لألحػػػػػػػػػػػكاؿ العامػػػػػػػػػػػة المديريػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي المختصػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػدكائر تقػػػػػػػػػػػكـ
 قػػػػػػػػػػػكائـ لمتسػػػػػػػػػػػجيؿ  المعطػػػػػػػػػػػاة الميمػػػػػػػػػػػة انتيػػػػػػػػػػػاء بعػػػػػػػػػػػد كتػػػػػػػػػػػنظـ  السػػػػػػػػػػػجؿ فػػػػػػػػػػػي االسػػػػػػػػػػػـ كركد

 الشػػػػػػػػػػػركط فػػػػػػػػػػػييـ فراسػػػػػػػػػػػتتك  الػػػػػػػػػػػذيف ب سػػػػػػػػػػػماء قنصػػػػػػػػػػػمية أك سػػػػػػػػػػػفارة لكػػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػػتقمةم إنتخابيػػػػػػػػػػػة
 عػػػػػػػػػػػف الكاحػػػػػػػػػػػد االنتخػػػػػػػػػػػابي المركػػػػػػػػػػػز فػػػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػػػجميف عػػػػػػػػػػػدد يقػػػػػػػػػػػؿ ال أف عمػػػػػػػػػػػىالقانكنيػػػػػػػػػػػة  

 إقػػػػػػػػػػػػػامتيـ محػػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػػي االقتػػػػػػػػػػػػػراع إمكػػػػػػػػػػػػػانيـ دكف تحػػػػػػػػػػػػػكؿ إشػػػػػػػػػػػػػارة كتضػػػػػػػػػػػػػع ناخبػػػػػػػػػػػػػان  711
 .الخارج في التسجيؿ مكاف ذكر الى إضافة األصمي

 وتنقيحها المستقمة االنتخابية القوائم عن الناالع في  :775 المادة

 بكاسػػػػػػػػػػػطة ترسػػػػػػػػػػؿ  أف سػػػػػػػػػػنة  كػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػباط مػػػػػػػػػػف االكؿ قبػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػكزارة  عمػػػػػػػػػػى -4
 الخػػػػػػػػػػػػػػارج  فػػػػػػػػػػػػػػي لبنػػػػػػػػػػػػػػاف كقنصػػػػػػػػػػػػػػميات سػػػػػػػػػػػػػػفارات إلػػػػػػػػػػػػػػى كالمغتػػػػػػػػػػػػػػربيف  الخارجيػػػػػػػػػػػػػػة كزارة

 بػػػػػػػػػػػاالقتراع رغبػػػػػػػػػػػتيـ ابػػػػػػػػػػػدكا الػػػػػػػػػػػذيف االشػػػػػػػػػػػخاص باسػػػػػػػػػػػماء األكليػػػػػػػػػػػة االنتخابيػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػكائـ
 مدمجػػػػػػػػػػػة أقػػػػػػػػػػػراص بشػػػػػػػػػػػكؿ كذلػػػػػػػػػػػؾ القػػػػػػػػػػػانكف ىػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػف حكػػػػػػػػػػػاـأل كفقػػػػػػػػػػػا الخػػػػػػػػػػػارج فػػػػػػػػػػػي

(CD.) 

 بكػػػػػػػػػػػػػػؿ أعػػػػػػػػػػػػػػ ه القػػػػػػػػػػػػػػكائـ كتعٌمػػػػػػػػػػػػػػـ تنشػػػػػػػػػػػػػػر أف كالمغتػػػػػػػػػػػػػػربيف الخارجيػػػػػػػػػػػػػػة كزارة عمػػػػػػػػػػػػػػى -7
 عنػػػػػػػػػػػػػػد كتنقيحيػػػػػػػػػػػػػػا عمييػػػػػػػػػػػػػػا االطػػػػػػػػػػػػػػ ع إلػػػػػػػػػػػػػػى النػػػػػػػػػػػػػػاخبيف كتػػػػػػػػػػػػػػدعك الممكنػػػػػػػػػػػػػػة الكسػػػػػػػػػػػػػػائؿ
 مقراتيػػػػػػػػا فػػػػػػػي القػػػػػػػكائـ ىػػػػػػػػذه مػػػػػػػف نسػػػػػػػخ بتػػػػػػػػكفير كقنصػػػػػػػمية سػػػػػػػفارة كػػػػػػػػؿ تقػػػػػػػكـ. االقتضػػػػػػػاء

 .تكفره حاؿ في االلكتركني مكقعيا في كتنشرىا

 امػػػػػػػػػػاـ االنتخابيػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػكائـ عمػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػاعتراض يتقػػػػػػػػػػدـ أف مصػػػػػػػػػػمحة ذم لكػػػػػػػػػػؿ يحػػػػػػػػػػؽ -8
 أك السػػػػػػػػػػػػفارة تقػػػػػػػػػػػػكـ. المطمكبػػػػػػػػػػػػة كالمسػػػػػػػػػػػػتندات بالكثػػػػػػػػػػػػائؽ مرفقػػػػػػػػػػػػان  القنصػػػػػػػػػػػػمية اك السػػػػػػػػػػػػفارة

 كالمغتػػػػػػػػػػػربيف الخارجيػػػػػػػػػػػة كزارة عبػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػكزارة الػػػػػػػػػػػى كارسػػػػػػػػػػػاليا بيػػػػػػػػػػػا بالتػػػػػػػػػػػدقيؽ القنصػػػػػػػػػػػمية
 القػػػػػػػػػكائـ تنقػػػػػػػػػي  عمميػػػػػػػػػات عمػػػػػػػػػى تطٌبػػػػػػػػػؽ. سػػػػػػػػػنة كػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػباط مػػػػػػػػػف العشػػػػػػػػػريف قبػػػػػػػػػؿ

 فػػػػػػػػػػػي عمييػػػػػػػػػػا المنصػػػػػػػػػػكص كاإلجػػػػػػػػػػػراءات األصػػػػػػػػػػكؿ كفػػػػػػػػػػؽ كشػػػػػػػػػػػطبيا القيػػػػػػػػػػكد كتصػػػػػػػػػػحي 
 .القانكف ىذا مف الرابع الفصؿ
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 االقتراع اقالم تحديد في  : 776 المادة

 يحػػػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػػػذيف النػػػػػػػػػػاخبيف عػػػػػػػػػػدد كالمغتػػػػػػػػػػربيف  الخارجيػػػػػػػػػػة كزارة بكاسػػػػػػػػػػطة الػػػػػػػػػػكزارة  ترسػػػػػػػػػػؿ
 كػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػى يجػػػػػػػػب بحيػػػػػػػػث قنصػػػػػػػػمية  اك سػػػػػػػػفارة كػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي االقتػػػػػػػػراع حػػػػػػػػؽ رسػػػػػػػػةمما ليػػػػػػػػـ

 عػػػػػػػػػػدد تجػػػػػػػػػػاكز حػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػي كاحػػػػػػػػػػد قمػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػف أكثػػػػػػػػػػر أك ل قتػػػػػػػػػػراع قمػػػػػػػػػػـ تحديػػػػػػػػػػد منيػػػػػػػػػػا
 . ناخب االربعماية المركز في المسجميف

 كزيػػػػػػػػر اقتػػػػػػػراح عمػػػػػػػى بنػػػػػػػاء الػػػػػػػػكزراء مجمػػػػػػػس فػػػػػػػي يتخػػػػػػػذ بمرسػػػػػػػػكـ االقتػػػػػػػراع اقػػػػػػػ ـ تحػػػػػػػدد
 قبػػػػػػػػػػؿ كذلػػػػػػػػػػؾ كالمغتػػػػػػػػػػربيف الخارجيػػػػػػػػػػة كزيػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػع التنسػػػػػػػػػػيؽ بعػػػػػػػػػػد كالبمػػػػػػػػػػديات الداخميػػػػػػػػػػة
 يجػػػػػػػػػػكز كال االنتخابػػػػػػػػػػات الجػػػػػػػػػػراء المقػػػػػػػػػػرر التػػػػػػػػػػاريخ مػػػػػػػػػػف االقػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػى يكمػػػػػػػػػػان  عشػػػػػػػػػػريف
 اال االنتخابػػػػػػػػػػات اجػػػػػػػػػػراء تػػػػػػػػػػاريخ يسػػػػػػػػػػبؽ الػػػػػػػػػػذم االسػػػػػػػػػػبكع خػػػػػػػػػػ ؿ التكزيػػػػػػػػػػع ىػػػػػػػػػػذا تعػػػػػػػػػػديؿ
 . معمؿ كبمرسكـ جدية السباب

 قػػػػػػػػػػػػعالمك  كعمػػػػػػػػػػػػى الرسػػػػػػػػػػػػمية الجريػػػػػػػػػػػػدة فػػػػػػػػػػػػي االقتػػػػػػػػػػػػراع اقػػػػػػػػػػػػ ـ تحديػػػػػػػػػػػػد مرسػػػػػػػػػػػػكـ ينشػػػػػػػػػػػػر
 .كالمغتربيف الخارجية ككزارة كالبمديات الداخمية كزارة مف لكؿ االلكتركني

 االقتراع قمم هيئة في   :777 المادة

 الخارجيػػػػػػػػػػػػػػة كزارة بكاسػػػػػػػػػػػػػػطة الػػػػػػػػػػػػػػكزارة  مػػػػػػػػػػػػػػع بالتنسػػػػػػػػػػػػػػيؽ القنصػػػػػػػػػػػػػػؿ أك السػػػػػػػػػػػػػػفير  يعػػػػػػػػػػػػػػيف
 بػػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػػف ككاتػػػػػػػػػػػب رئػػػػػػػػػػػيس عػػػػػػػػػػػف تقػػػػػػػػػػػؿ ال أف عمػػػػػػػػػػػى قمػػػػػػػػػػػـ كػػػػػػػػػػػؿ ىيئػػػػػػػػػػػة كالمغتػػػػػػػػػػػربيف 
 عنػػػػػػػػػػػػػػػد المتعاقػػػػػػػػػػػػػػػديف مػػػػػػػػػػػػػػػف أك القنصػػػػػػػػػػػػػػػمية  أك لسػػػػػػػػػػػػػػػفارةا فػػػػػػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػػػػػػامميف المػػػػػػػػػػػػػػػكظفيف
 ذات المبنانيػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػكانيف كافػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػييـ كتطبػػػػػػػػػػؽ لبنػػػػػػػػػػانييف يككنػػػػػػػػػػكا أف شػػػػػػػػػػرط الضػػػػػػػػػػركرة

 .منيـ كؿ ص حيات يحدد اف عمى الصمة 

 بعػػػػػػػػػػػد كذلػػػػػػػػػػػؾ االقتػػػػػػػػػػػراع إجػػػػػػػػػػػراءات خػػػػػػػػػػػ ؿ المرشػػػػػػػػػػػحيف عػػػػػػػػػػػف منػػػػػػػػػػػدكبيف كجػػػػػػػػػػػكد يجػػػػػػػػػػػكز
 .القنصمية اك السفارة عف صادرة تصاري  عمى حصكليـ
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 االقتراع عممية في   :778 المادة
 عمػػػػػػػػى أسػػػػػػػػاس النظػػػػػػػػاـ النسػػػػػػػػبي كدائػػػػػػػػرة انتخابيػػػػػػػػة كاحػػػػػػػػدة الخػػػػػػػػارج فػػػػػػػػي االقتػػػػػػػػراع يجػػػػػػػػرم
  لبنػػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػػي ل نتخابػػػػػػػػػػػػات المعػػػػػػػػػػػػيف المكعػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػف األكثػػػػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػػػػى يكمػػػػػػػػػػػػا :4 قبػػػػػػػػػػػػؿ
 .بخاتميا كمميكرة الكزارة تعتمدىا ان أكراؽ اقتراع مطبكعة سمف بكاسطة
 العاشػػػػػػػػػػرة السػػػػػػػػػػاعة كحتػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػباحان  السػػػػػػػػػػابعة لسػػػػػػػػػػاعةا مػػػػػػػػػػف االقتػػػػػػػػػػراع صػػػػػػػػػػناديؽ تفػػػػػػػػػػت 
 .لي ن 

 ىكيتػػػػػػػػو  مػػػػػػػػف بالتثبػػػػػػػػت القمػػػػػػػػـ رئػػػػػػػػيس يقػػػػػػػػكـ االقتػػػػػػػػراع  قمػػػػػػػػـ إلػػػػػػػػى الناخػػػػػػػػب دخػػػػػػػػكؿ عنػػػػػػػػد
 ككركد الصػػػػػػػػػػػػال  العػػػػػػػػػػػػادم المبنػػػػػػػػػػػػاني سػػػػػػػػػػػػفره جػػػػػػػػػػػػكاز أك ىكيتػػػػػػػػػػػػو بطاقػػػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػػػتنادان 
المشػػػػػػػػػػػار ك   ةالقائمػػػػػػػػػػػة اإلنتخابيػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػػتقمة المشػػػػػػػػػػػار إلييػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػاد عمػػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػمو

 .ىذا القانكف ا فياليي
 السػػػػػػػػػفر جػػػػػػػػػكاز أك اليكيػػػػػػػػػة بطاقػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػيف الكقكعػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػادم اخػػػػػػػػػت ؼ كجػػػػػػػػػكد عنػػػػػػػػػد
 بطاقػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػرقـ يعتػػػػػػػػػػد أخػػػػػػػػػػرل  جيػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػفكالقػػػػػػػػػػكائـ اإلنتخابيػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػتقمة  جيػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف
 .السفر جكاز برقـ أك اليكية

القائمػػػػػػػػػػػػة اإلنتخابيػػػػػػػػػػػػة  فػػػػػػػػػػػػي كارد الناخػػػػػػػػػػػػب إسػػػػػػػػػػػػـ أف مػػػػػػػػػػػػف القمػػػػػػػػػػػػـ ىيئػػػػػػػػػػػػة تثبػػػػػػػػػػػػت بعػػػػػػػػػػػػد 
 كبظػػػػػػػػػػػرؼ االقتػػػػػػػػػػػراع بكرقػػػػػػػػػػػة الناخػػػػػػػػػػػب القمػػػػػػػػػػػـ رئػػػػػػػػػػػيس يػػػػػػػػػػػزٌكد لمقمػػػػػػػػػػػـ  العائػػػػػػػػػػػدة المسػػػػػػػػػػػتقمة

 .عميو تكقيعو بعد الرسمي بالخاتـ مميكر
 المبنانيػػػػػػػػػػة األراضػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػى المقيمػػػػػػػػػػيف غيػػػػػػػػػػر المبنػػػػػػػػػػانييف اقتػػػػػػػػػػراع عمميػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػى تطب ػػػػػػػػػػؽ

 ال كالتػػػػػػػػػػػي لبنػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػي المقيمػػػػػػػػػػػيف المبنػػػػػػػػػػػانييف اقتػػػػػػػػػػػراع ترعػػػػػػػػػػػى التػػػػػػػػػػػي العامػػػػػػػػػػػة األحكػػػػػػػػػػػاـ
 .فالقانك  ىذا أحكاـ مع تتعارض

 
 وتوزيعها احصاء األوراق في   :779 المادة
 اإلقتػػػػػػػػػػػراع صػػػػػػػػػػػناديؽ أك صػػػػػػػػػػػندكؽ القمػػػػػػػػػػػـ ىيئػػػػػػػػػػػة تفػػػػػػػػػػػت  االقتػػػػػػػػػػػراع عمميػػػػػػػػػػػة ختػػػػػػػػػػػاـ بعػػػػػػػػػػػد

 تعػػػػػػػػػػػػػػذر حػػػػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػػػػي ينتدبانػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػف أك شخصػػػػػػػػػػػػػػيان  القنصػػػػػػػػػػػػػػؿ أك السػػػػػػػػػػػػػػفير بحضػػػػػػػػػػػػػػكر
 .حضكرىما
 االعػػػػػػػػػػػػ ـ ككسػػػػػػػػػػػػائؿ كالمػػػػػػػػػػػػراقبيف المنػػػػػػػػػػػدكبيف بحضػػػػػػػػػػػػكر األكراؽ  القمػػػػػػػػػػػػـ ىيئػػػػػػػػػػػػة تحصػػػػػػػػػػػي

 كبيػػػػػػػػػر مغمػػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػػي دائرةلمػػػػػػػػػ العائػػػػػػػػػدة األكراؽ كتضػػػػػػػػػع كجػػػػػػػػػكدىـ  اؿحػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػي المعتمػػػػػػػػػديف
 .االحمر بالشمع كيختـ القمـ اسـ عميو يدكف خاص
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  االنتخابية المستندات وباقي المغمفات إيداع في :771 المادة
 عػػػػػػػػػػػدد بيػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػع نسػػػػػػػػػػػختيف عمػػػػػػػػػػػى االنتخابيػػػػػػػػػػػة بالعمميػػػػػػػػػػػة امحضػػػػػػػػػػػرن كػػػػػػػػػػػؿ قمػػػػػػػػػػػـ  يػػػػػػػػػػػنظـ

 ىيئػػػػػػػػػة قبػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػفىػػػػػػػػػذا المحضػػػػػػػػػر  يكقٌػػػػػػػػػع .راعاالقتػػػػػػػػػ أكراؽ كعػػػػػػػػػدد كالمقتػػػػػػػػػرعيف النػػػػػػػػػاخبيف
 نسػػػػػػػػػخة تبقػػػػػػػػػىك  كجػػػػػػػػػكدىـ  حػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػي الحاضػػػػػػػػػريف المعتمػػػػػػػػػديف المنػػػػػػػػػدكبيف كمػػػػػػػػػف القمػػػػػػػػػـ
 النسػػػػػػػػػػػػخة كترسػػػػػػػػػػػػؿ القنصػػػػػػػػػػػػؿ  اك السػػػػػػػػػػػػفير بعيػػػػػػػػػػػػدة القنصػػػػػػػػػػػػمية اك السػػػػػػػػػػػػفارة فػػػػػػػػػػػػيعنػػػػػػػػػػػػو 
 كبػػػػػػػػػػػػاقي االقتػػػػػػػػػػػػراع كراؽأل العائػػػػػػػػػػػػدة الكبيػػػػػػػػػػػػرة الخاصػػػػػػػػػػػػة المغمفػػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػػػكرا الثانيػػػػػػػػػػػػة

 . كالمغتربيف الخارجية كزارة عبر لبناف مصرؼ ىال االنتخابية المستندات
 فػػػػػػػػي النيابيػػػػػػػػة االنتخابػػػػػػػػات الجػػػػػػػػراء المحػػػػػػػػدد االحػػػػػػػػد يػػػػػػػػكـ االقتػػػػػػػػراع عمميػػػػػػػػة نيايػػػػػػػػة فػػػػػػػػي 

 لجنػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػى االنتخابيػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػتندات بػػػػػػػػػػاقي مػػػػػػػػػػع المػػػػػػػػػػذككرة المغمفػػػػػػػػػػات ترسػػػػػػػػػػؿ لبنػػػػػػػػػػاف 
 ىػػػػػػػػػذه فػػػػػػػػي كتراعػػػػػػػػى كتكثيػػػػػػػػؽ نتائجيػػػػػػػػػا  قبميػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف لفرزىػػػػػػػػا العميػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي بيػػػػػػػػركت القيػػػػػػػػد

 سػػػػػػػػػ مة النقػػػػػػػػػؿ بخصػػػػػػػػػكص القػػػػػػػػػانكف ىػػػػػػػػػذا فػػػػػػػػػي عمييػػػػػػػػػا المنصػػػػػػػػػكص القكاعػػػػػػػػػد مميػػػػػػػػػةالع
 مراقبة الفرز.ك 

 في الشغور في دائرة المبنانيين المقيمين في الخارج :777المادة 
 المقيمػػػػػػػػػػيف المبنػػػػػػػػػػانييف دائػػػػػػػػػػرة فػػػػػػػػػػي النػػػػػػػػػػكاب مجمػػػػػػػػػػس مقاعػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف مقعػػػػػػػػػػد أم شػػػػػػػػػػغر اذا

  آخػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػبب ألم أك النيابػػػػػػػػػػة ابطػػػػػػػػػػاؿ أك االسػػػػػػػػػػتقالة اك الكفػػػػػػػػػػاة بسػػػػػػػػػػبب الخػػػػػػػػػػارج فػػػػػػػػػػي
لمػػػػػػػػػؿء المقعػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػاغر عمػػػػػػػػػى األسػػػػػػػػػس ذاتيػػػػػػػػػا المعتمػػػػػػػػػدة الفرعيػػػػػػػػػة تجػػػػػػػػػرم االنتخابػػػػػػػػػات 
 النتخاب المقيميف. 

 األخيػػػػػػػػػػػرة أشػػػػػػػػػػػير السػػػػػػػػػػػتة فػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػغكر حصػػػػػػػػػػػؿ اذا خمػػػػػػػػػػؼ انتخػػػػػػػػػػػاب الػػػػػػػػػػػى يصػػػػػػػػػػار ال
 .المجمس كالية انتياء قبؿ
 
 المخصصة لغير المقيمين ةالمقاعد الست في :777 المادة

ر المقيمػػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػدد أعضػػػػػػػػػػاء مجمػػػػػػػػػػس النػػػػػػػػػػكاب ليصػػػػػػػػػػب  يضػػػػػػػػػػاؼ سػػػػػػػػػػتة مقاعػػػػػػػػػػد لغيػػػػػػػػػػ
عضػػػػػػػػػػػكنا فػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػدكرة االنتخابيػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػكؼ تمػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػدكرة االنتخابيػػػػػػػػػػػة األكلػػػػػػػػػػػى  489

 التي ستجرم كفؽ ىذا القانكف.
مػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػدد أعضػػػػػػػػػػاء مجمػػػػػػػػػػس النػػػػػػػػػػكاب الػػػػػػػػػػػ سػػػػػػػػػػتة مقاعػػػػػػػػػػد  فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػدكرة ال حقػػػػػػػػػػة  يخفػػػػػػػػػػض

مػػػػػػػػػػف  447مػػػػػػػػػػف نفػػػػػػػػػػس الطكائػػػػػػػػػػؼ التػػػػػػػػػػي خصصػػػػػػػػػػت لغيػػػػػػػػػػر المقيمػػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػادة  =47
 الكزراء بناء عمى اقتراح الكزير.ىذا القانكف  كذلؾ بمرسـك يتخذ في مجمس 
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 : في تطبيق أحكام هذا الفصل 773المادة 
 كالمغتػػػػػػػػػػػػػػربيف الخارجيػػػػػػػػػػػػػػة ككزارة كالبمػػػػػػػػػػػػػػديات الداخميػػػػػػػػػػػػػػة كزارة مػػػػػػػػػػػػػػف مشػػػػػػػػػػػػػػتركة لجنػػػػػػػػػػػػػػة تنشػػػػػػػػػػػػػػ 
 ىػػػػػػػػػذا احكػػػػػػػػػاـ دقػػػػػػػػػائؽ تطبيػػػػػػػػػؽ ميمتيػػػػػػػػػا تكػػػػػػػػػكف الػػػػػػػػػكزيريف عػػػػػػػػػف يصػػػػػػػػػدر قػػػػػػػػػرار عمػػػػػػػػػى بنػػػػػػػػػاء
 .ؿالفص

 
 القانون تطبيق دقائق في  :774 المادة
ب كثريػػػػػػػػػػػة  الػػػػػػػػػػػكزراء مجمػػػػػػػػػػػس فػػػػػػػػػػػي تتخػػػػػػػػػػػذ بمراسػػػػػػػػػػػيـ القػػػػػػػػػػػانكف ىػػػػػػػػػػػذا تطبيػػػػػػػػػػػؽ دقػػػػػػػػػػػائؽ تحػػػػػػػػػػػدد
 .كالبمديات الداخمية كزير اقتراح عمى بناءالثمثيف 

 
 المخالفة النصوص الغاء في   :775 المادة
 :7رقػػػػػػػػػػـ القػػػػػػػػػػانكف سػػػػػػػػػػيما ال القػػػػػػػػػػانكف  ىػػػػػػػػػػذا الحكػػػػػػػػػػاـ المخالفػػػػػػػػػػة النصػػػػػػػػػػكص جميػػػػػػػػػػع تمغػػػػػػػػػػى

 النيابيػػػػػػػػػػػػػػػة باالنتخابػػػػػػػػػػػػػػػات المتعمقػػػػػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػػػػػكاد احكػػػػػػػػػػػػػػػاـ باسػػػػػػػػػػػػػػػتثناء   =711-41-= تػػػػػػػػػػػػػػػاريخ
كثػػػػػػػػػػػرم األ نتخػػػػػػػػػػػابفػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػا يخػػػػػػػػػػػص الحػػػػػػػػػػػاالت التػػػػػػػػػػػي يطبػػػػػػػػػػػؽ فييػػػػػػػػػػػا نظػػػػػػػػػػػاـ اإل الفرعيػػػػػػػػػػػة

 كاالنتخابات البمدية كاالختيارية.
 

 نفاذ القانون في   :776 المادة
عجاؿ إصداره كفقان لمفقرة األكلى مف مع است يعمؿ بيذا القانكف فكر نشره في الجريدة الرسمية

  ./ مف الدستكر;:المادة /
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 ملحق بقانون انتخاب أعضاء مجلس النواب -1-رقم جدول 

 الدائرة الصغرى الكبرى الدائرة
عدد 
 المقاعد

 علوي درزي شٌعً سنً
مجموع 
 المسلمٌن

 مارونً
روم 

 كاثولٌك
روم 

 أرثوذكس
 انجٌلً

أرمن 
 كاثولٌك

أرمن 
 كسأرثوذ

 أقلٌات
مجوع 

 المسٌحٌٌن

 8 1 3 1   1 1 1 0         8 الصٌفً  -المدور-الرمٌل-األشرفٌة بٌروت األولى

 بٌروت الثانٌة
مٌناء -دار المرٌسة-رأس بٌروت

-المزرعة-زقاق البالط-الحصن
 الباشورة -المرفأ-المصٌطبة 

11 6 2 1   9     1 1       2 

                

 الجنوب األولى

 2       2 2 صٌدا 
  

          
 

 3 جزٌن
     

2 1 
     

3 

 2 5 المجموع
   

2 2 1 
     

3 

 الجنوب الثانٌة

   4     4   4 صور 
 

          
 

 3 قرى صٌدا )الزهرانً(
 

2 
  

2 
 

1 
     

1 

 1           1   6     6   7 المجموع

 الجنوب الثالثة

 0               3     3   3 بنت جبٌل

 0               3     3   3 النبطٌة

 1         1     4   1 2 1 5 مرجعٌون وحاصبٌا

 1 0 0 0 0 1 0 0 10 0 1 8 1 11 المجموع

                

 5   1     1 2 1 2     1 1 7 زحلة البقاع األولى

 2         1   1 4   1 1 2 6 البقاع الغربً-راشٌا البقاع الثانٌة

 2           1 1 8     6 2 10 الهرمل-بعلبك البقاع الثالثة

  

 3         2   1 4 1     3 7 عكار الشمال األولى

 الشمال الثانٌة

 5 8 طرابلس 
  

1 6 1 
 

1 
    

2 

 1 1 المنٌة
   

1 
        

 2 2 الضنٌة
   

2 
        

 2         1   1 9 1     8 11 المجموع

 ال الثالثةالشم

 3             3 0         3 زغرتا

 2             2 0         2 بشري

 3         3     0         3 الكورة

 2             2 0         2 البترون

 10 0 0 0 0 3 0 7 0 0 0 0 0 10 المجموع
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جبل لبنان 
 األولى

 2             2 1     1   3 جبٌل

 5             5 0         5 كسروان

 7 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 1 0 8 المجموع

جبل لبنان 
 الثانٌة

 8   1     2 1 4 0         8 المتن

جبل لبنان 
 الثالثة 

 3             3 3   1 2   6 بعبدا

جبل لبنان 
 الرابعة

 4           1 3 4   2   2 8 الشوف

 3         1   2 2   2     5 عالٌه

 7 0 0 0 0 1 1 5 6 0 4 0 2 13 المجموع
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 األسباب الموجبة
 

التزامان بما تعيدت بو الحككمة في بيانيا لجية إعداد قانكف جديد ل نتخابات النيابية 
تراعي فيو قكاعد العيش المشترؾ كالمناصفة كيؤمف صحة التمثيؿ السياسي لشتى فئات الشعب 

 مبناني كفعالياتو كأجيالو كذلؾ في صيغة عصرية تمحظ اإلص حات الضركرية.ال
فساحان لمفئات غير الممثمة ب ف تكصؿ إلى مجمس النكاب  كانط قان مف ىذه المبادئ  كا 

ـٌ  في مشركع القانكف المعٌجؿ المرفؽ  اعتماد "نظاـ االقتراع النسبي" في   :4ممثميف عنيا  ت
صغرل ككذلؾ "الصكت التفضيمي" )ىك صكت "ترتيبي"( بحيث يككف دائرة انتخابية كبرل ك 

 لممقترع الحؽ لصكت تفضيمي لمرش  في ال ئحة المختارة يككف حصران مف دائرتو الصغرل.
كذلؾ جرل اعتماد التصكيت بكاسطة أكراؽ اقتراع رسمية مطبكعة سمفان تضعيا كزارة 

ىا مع صكرة شمسية لكؿ مرش  بما يمنع أم الداخمية كالبمديات تتضمف أسماء المكائ  كأعضاء
 ت عب في أكراؽ االقتراع.

ـٌ اعتماد ستة مقاعد في مجمس النكاب مخصصة لغير المقيميف تحدد بالتساكم بيف  كما ت
عضكان  489المسيحييف كالمسمميف تتـ إضافتيا إلى عدد مقاعد أعضاء مجمس النكاب ليصب  

تمي الدكرة االنتخابية األكلى  التي ستجرم بعد إقرار كذلؾ في الدكرة االنتخابية التي سكؼ 
مشركع القانكف المعٌجؿ. عمى أف يخفض في الدكرة االنتخابية ال حقة ستة مقاعد مف عدد 

مف نفس المذاىب التي خصصت لغير المقيميف  كقد كضعت آلية  =47أعضاء المجمس الػػ 
 مفٌصمة ل قتراع في الخارج.

راؼ عمى االنتخابات" كعززت ص حياتيا لتمارس اإلشراؼ كذلؾ أنش ت "ىيئة االش
ـٌ إضافة ممثؿ عف ىيئات المجتمع المدني إلى  بصكرة مستقمة مع كزير الداخمية كالبمديات كقد ت

 أعضاء ىذه الييئة. كما استحدث ليا جياز إدارم دائـ الستمرارية كمراكمة العمؿ كالخبرات.
ؽ أيضان الباب أماـ اعتماد كسائؿ التصكيت كالعد كقد فت  مشركع القانكف المعجؿ المرف

كالفرز كاحتساب األصكات إلكتركنيان لتسييؿ عممية التصكيت كتمكيف الناخب مف االقتراع في 
مكاف سكنو عبر اعتماد البطاقة اإللكتركنية ككذلؾ تسريع ميمات لجاف القيد لجية إع ف 

 النتائ .
معٌجؿ المرفؽ كىي إذ تتقدـ بو مف المجمس أعٌدت الحككمة مشركع القانكف ال  لذلؾ

 النيابي الكريـ ترجك إقراره. 
 


