ُمسودة التعليمات رقم ( ) لسنة 2017
التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة االنتخابية
صادرة استناداً الحكام المادة (  23و ) 24من
قانون الالمركزية رقم ( )49لسنة 2016

المادة -1

تسمى هذه التعليمات ( التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة االنتخابية لمجالس
المحافظات لسنة  )2017ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة -2

لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون الالمركزية رقم ( )49لسنة

.2016

المادة -3

يشترط في المتقدم بطلب الترشح لعضوية مجلس المحافظة في الدائرة االنتخابية و في

االعضاء المعينين في المجلس ما يلي:

 -1ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على االقل.

 -2ان يكون قد اتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره في يوم االنتخاب.
 -3ان يكون اسمه مدرجا في جدول الناخبين النهائي في الدائرة االنتخابية التي ينوي
الترشح فيها.
 -4ان ال يكون محكوما عليه باإلفالس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
 -5ان ال يكون محكوما بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او االخالق او االداب العامة
او اساءة االئتمان ولو شمله عفو.
 -6ان ال يكون منتميا الي حزب او تنظيم سياسي غير اردني.
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 -7ان يدفع الى وزارة المالية او اي من مديرياتها مبلغ مائتين وخمسين دينا ار يقيد
ايرادا للخزينة غير قابل لالسترداد.
 -8ان يكون قد قدم استقالته وتم قبولها قبل ( )15يوما من يوم تقديمه لطلب الترشح
اذا كان من التالية :
أ -اعضاء مجلس االمة.
ب -موظفوووووو الوووووو ازرات والووووودوائر الحكوميوووووة والميسسوووووات والهيئوووووات الرسووووومية
والعامة.

ج -الوزراء وموظفي الو ازرات والدوائر الحكومية والميسسات والهيئات الرسمية
والعامة.
د -امين عمان واعضاء مجلس االمانة وموظفيها.
ه -ريساء المجالس البلدية والمحلية واعضائهما وموظفيهما.
المادة -4

و -موظفي الهيئات العربية واالقليمية والدولية.

أ -يبدأ الترشح لعضوية المجلس ....................

ب -يسووووتمر الترشووووح لعضوووووية المجلووووس لموووودة ال ووووة ايووووام وخووووالل السوووواعات المقووووررة
للعموووول الرسوووومي بمووووا فووووي ذلوووو ايووووام العطوووول الرسوووومية وال يقبوووول اي طلووووب ترشووووح
يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

ج-ال يجوووووووز ي شووووووخ
انتخابية واحدة.

ان يرشووووووح نفسووووووه لعضوووووووية المجلووووووس اال فووووووي دائوووووورة

المادة -5

يووووتم الحصووووول علووووى النموووووذج الخووووا
التالية-:

بالترشووووح فووووي الوووودائرة االنتخابيووووة موووون ا موووواكن

أ -مقر الهيئة.
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ب -مقر لجنة االنتخاب.

ج -الموقع االلكتروني الخا

بالهيئة.

المادة -6

أ -تتضوووومن ورقووووة االقتوووو ار اسووووماء وصووووور المرشووووحين وخانووووة لكتابووووة اسووووم المرشووووح
وخانة للتأشير.

ب -تظهووور اسوووماء المرشوووحين علوووى ورقوووة االقتووو ار حسوووب اسوووبقية تقوووديم طلوووب الترشوووح
وفقاً لتاريخ تقديم كل منها ووقته.

ج -يتوووولى رئووويس االنتخوووواب القيوووام بوووواالجراءات التاليوووة فووووي حوووال حصووووول توووزاحم امووووام
مقر لجنة االنتخاب في الدائرة االنتخابية قبل بدء ساعات الدوام الرسمي-:
 .1يقبل الترتيب الذي يتوافق عليه المرشحون.

 .2يجوووري القرعوووة بوووين المرشوووحين اذا لوووم يتفقووووا علوووى الترتيوووب المشوووار اليوووه فوووي
البند ( )1من هذه الفقرة وبحضوره ،وعليهم االلتزام بنتيجتها.

 .3يوووووتم اعوووووداد محضووووور بالقرعوووووة يوقوووووع عليوووووه رئووووويس االنتخووووواب والمرشوووووحين
الجارية بينهم القرعة.

 .4المرشوووح الوووذي حضوووور بعووود اجوووراء القرعووووة يحصووول علوووى الوووورقم التوووالي الخوووور
رقم اعطي بالقرعة م الذي يليه وهكذا.

المادة -7
أ -يقدم طالب الترشح وبحضوره شخصياً الى رئيس االنتخاب-:
 .1طلووووب الترشووووح معبئووووا منووووه علووووى النموووووذج المعتموووود موووون مجلووووس المفوضووووين ،
متضمناً البيانات التالية:
أ -اسم المرشح
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ب -عنوانه.

ج -اقرار خطي موقع من المرشح يتضمن ما يلي-:
 .1انه اردني منذ عشر سنوات على االقل.

 .2انه غير محكوم عليه باالفالس ولم يستعد اعتباره قانوناً.

 .3أنوووووه غيووووور منوووووتم ي حوووووزب سياسوووووي او تنظووووويم سياسوووووي غيووووور
أردني.

 .2يرفق بطلبه الو ائوووووووووووووق ال بوتيوووووووووووووووووووووووة التالية:

أ -شوووهادة عووودم محكوميوووة لوووم يموووك علوووى ثصووودارها أك ووور مووون ال وووين يومووواً مووون

تووواريخ تقوووديم طلوووب الترشوووح ت بوووت أن طالوووب الترشوووح غيووور محكووووم بجنايوووة او

بجنحوووووة مخلوووووة بالشووووورف او االخوووووالق او االداب العاموووووة او اسووووواءة االئتموووووان

ولو شمله عفو.

ب -صورة عن البطاقة الصادرة عن دائرة االحوال المدنية والجوازات.

ج -ايصوووال موووالي ي بوووت بوووأن طالوووب الترشوووح قووود دفوووع لخزينوووة الدولوووة مبلغووواً قووودره
مائتين وخمسين دينا ار لغايات الترشح.

د -اذا كووووان طالووووب الترشووووح فووووي القائمووووة موووون المووووذكورين فووووي الفقوووورة (ب) موووون
الموووووادة ( )3مووووون هوووووذه التعليموووووات فيتعوووووين عليوووووه ارفووووواق موووووا ي بوووووت تقديموووووه
استقالته وقبولها قبل ( )15يوما من الموعد المحدد للترشح.

ه -ان يقووووودم الو وووووائق المطلووووووب تقوووووديمها لغايوووووات االفصووووواا الموووووالي عووووون مووووووارد
تمويوووول الحملووووة االنتخابيووووة واوجووووه انفاقهووووا والووووواردة فووووي التعليمووووات التنفيذيووووة
الخاصة بحمالت الدعاية االنتخابية النافذة المفعول.

و -صووووورة شخصووووية حدي ووووة عوووودد ( )2لطالووووب الترشووووح  ،بحيووووو تكووووون أصوووولية،
ملونووووووة معبوووووورة عوووووون مالمووووووح الشووووووخ

وكاملووووووة للوجووووووه والكتفووووووين ،وتكووووووون

خلفيتهوووووا بيضووووواء اللوووووون ،بعووووورك  30ثلوووووى  40ملوووووم وطوووووول  50-40ملوووووم،
ونسخة الكترونية منها.
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اشعارً خطياً بتسلم طلبه مع المرفقات.
ا
 .3يعطي رئيس االنتخاب للمرشح

 .4لوووورئيس االنتخووووواب تشوووووكيل لجووووان مسووووواندة لوووووه لمسوووواعدته فوووووي اسوووووتالم طلبوووووات
الترشح.

 .5يتوووولى رئووويس االنتخووواب واي لجوووان اخووورا يشوووكلها لغايوووة اسوووتالم طلبوووات الترشوووح
التحقق مما يلي-:

أ -من استيفاء الطلب للو ائق واالوراق المطلوبة.

ب -مطابقة اسم طالب الترشح مع بطاقته الشخصية.

ج -الطلوووب مووون المرشوووح تحديووود العنووووان الوووذي سيصوووار الوووى تبلغيوووه فيوووه بقووورار
المجلس بشأن طلب الترشح.

المادة -8
يوووووتم ارسوووووال طلبوووووات الترشوووووح للووووودائرة االنتخابيوووووة والو وووووائق المرفقوووووة بهوووووا مووووون رئووووويس
االنتخاب الى الهيئة يوماً بيوم وفقاً لما يلي-:
أ -بموجب كتاب خطي.
ب -بموجووووب كشووووف خووووا

ُيعووووده رئوووويس االنتخوووواب يتضوووومن عوووودد الطلبووووات واسووووماء

طالبي الترشح والو ائق المرفقة بكل طلب.

د -توضوووع طلبوووات الترشوووح والو وووائق المرفقوووة بهوووا فوووي مغلوووف خوووا
الدائرة االنتخابية التي قُدمت الطلبات فيها.

ويكتوووب عليوووه اسوووم

ه -تنظم اجراءات استالم وتسليم الطلبات وفق النموذج المعد لهذه الغاية.
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المادة -9
أ-يشكل مجلس المفوضين لجنة او اك ر تتولى دراسة طلبات الترشح الواردة اليه.
ب -تتولى اللجنة /اللجان  ،المهام والصالحيات التالية-:
 .1التحقووووق والت بووووت موووون ان كافووووة االوراق والو ووووائق المطلوبووووة مرفقووووة بنموووووذج
طلب الترشح.

 .2التحقوووووق مووووون اسوووووتيفاء طلبوووووات الترشوووووح للشوووووروط الوووووواردة فوووووي القوووووانون
والتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة.

 .3التحقوووووق موووووون عوووووودم ورود اسووووووم اي موووووون طووووووالبي الترشووووووح اال فووووووي دائوووووورة
انتخابية واحدة.

 .4تُووودون طلبوووات الترشوووح الوووواردة للهيئوووة فوووي سوووجل خوووا
وي بت رقم الوارد المتسلسل لكل طلب في هذا السجل.

يعووود لهوووذه الغايوووة،

 .5التوصية للمجلس بقبول الطلب او رفضه واسباب الرفك.

 .6ادخووووال البيانووووات الووووواردة فووووي طلووووب الترشووووح الكترونيووووا علووووى النظووووام المعوووود
لهذه الغاية.

 .7تحووووتفظ اللجنووووة بجميووووع ا وراق والو ووووائق الخاصووووة بطلبووووات الترشووووح التووووي
استلمتها من ريساء االنتخاب في حالة قبول طلب الترشح او رفضه.

المادة -10
أ -يفصووول مجلوووس المفوضوووين بطلوووب الترشوووح بوووالقبول أو الووورفك خوووالل سوووبعة ايوووام
من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات الترشح.

ب -يبلووووغ الوووورئيس او موووون يفوضووووه طالووووب الترشووووح بقوووورار مجلووووس المفوضووووين كتابيوووواً
بقبووووول الطلووووب او رفضووووه مووووع بيووووان اسووووباب الوووورفك علووووى العنوووووان الووووذي حوووودده
المرشوووووح للتبليوووووغ  ،ويعتبووووور مجووووورد ارسوووووال التبليوووووغ بالبريووووود علوووووى هوووووذا العنووووووان
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منتجووواً ال ووواره القانونيوووة ،كموووا يوووتم نشووور خالصوووة القووورار علوووى الموقوووع االلكترونوووي

للهيئة.
المادة -11

يرفك طلب الترشح في اي من الحاالت التالية-:

أ .مخالفوووووة شووووورط مووووون شوووووروط الترشوووووح للووووودائرة االنتخابيوووووة وفوووووق احكوووووام القوووووانون
والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب .عدم توفر أي من الشروط المطلوبة للترشح.

ج .عووودم تقوووديم اي مووون الو وووائق ال بوتيوووة والبيانوووات المطلوبوووة وفوووق احكوووام القوووانون
والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

د .بوت تقديم بيانات او اق اررات كاذبة.
المادة -12
أ -للمرشوووووح حوووووق الطعووووون بقووووورار مجلوووووس المفوضوووووين بووووورفك طلوووووب الترشوووووح لووووودا
محكمووووة البدايووووة التووووي تقووووع الوووودائرة االنتخابيووووة ضوووومن اختصاصووووها خووووالل ال ووووة
ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه قرار الرفك.

ب -على المحكمة المختصة ان تفصل في الطعن خالل ال ة أيام من اليوم التالي
لتاريخ ورود الطعن لقلم المحكمة ويكون قرارها بشأن الطعن قطعياً وغير قابل
للطعن لدا اي مرجع آخر .
ج -تزود المحكمة الهيئة بنسخ من الق اررات الصادرة عنها خالل ال ة ايام من اليوم
التالي لتاريخ صدورها.

7
قسم الناخبين والمرشحين-العمليات –خ.ط

2017/1/25

المادة -13
أ -تسجل الهيئة طلبات الترشح التي تم قبولها من مجلس المفوضين او التي صدر
قرار من محكمة البداية بقبولها في سجل خا

لكل دائرة انتخابية على حدة وفقاً

لتاريخ تقديم كل منها ووقته.
ب -تنظم الهيئة قائمة بأسماء المرشحين على اساس ذل السجل ،وتتضمن القائمة:
 .1عبارة (المملكة االردنية الهاشمية)
 .2عبارة الهيئة المستقلة لالنتخاب
 .3عبارة انتخابات مجالس المحافظات
 .4عام االنتخاب
 .5عبارة قائمة مرشحي -محافظة-الدائرة االنتخابية
 .6اسماء المرشحين وصورهم
المادة -14
أ -تعوووورك الهيئووووة اسووووماء المرشووووحين للوووودوائر االنتخابيووووة الووووذين تووووم قبووووول طلبوووواتهم
في:

 .1الموقع االلكتروني للهيئة
 .2مركز المحافظة

 .3مقر لجنة انتخاب الدائرة االنتخابية.
ب -تقوم الهيئة بنشر تل القوائم في صحيفتين محليتين يوميتين.
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المادة -15
أ -لكووول ناخوووب حوووق الطعووون فوووي قووورار مجلوووس المفوضوووين بقبوووول طلوووب ترشوووح اي مووون
المرشووووووحين فووووووي دائرتووووووه االنتخابيووووووة لوووووودا محكمووووووة البدايووووووة التووووووي تقووووووع الوووووودائرة
االنتخابيوووة ضووومن اختصاصوووها خوووالل ال وووة ايوووام مووون اليووووم التوووالي لتووواريخ عووورك

اسماء المرشحين.

ب -علووووى المحكمووووة ان تفصوووول فووووي هووووذا الطعوووون خووووالل ال ووووة ايووووام موووون اليوووووم التووووالي
لتووواريخ وروده لقلوووم المحكموووة ويكوووون قرارهوووا بشوووأنه قطعيووواً وغيووور قابووول للطعووون لووودا
اي مرجع آخر.

ج -توووزود المحكموووة الهيئوووة بنسوووخ مووون القووو اررات الصوووادرة عنهوووا خوووالل يوووومين مووون اليووووم
التالي لتاريخ صدورها .

د -يعووووورك مجلوووووس المفوضوووووين التعوووووديالت التوووووي ادخلوووووت علوووووى أسوووووماء المرشوووووحين
بموجوووب قووو اررات محكموووة البدايوووة بالطريقوووة ذاتهوووا التوووي توووم بموجبهوووا عووورك اسوووماء
المرشووووحين بمقتضووووى احكووووام الفقوووورة ( ب) موووون المووووادة ( )13موووون هووووذه التعليمووووات،
وتعتبر هذه االسماء نهائية للمرشحين لمجالس المحافظات.

ه -تنشوووور التعووووديالت التووووي ادخلووووت علووووى أسووووماء المرشووووحين بموجووووب قوووو اررات محكمووووة
البداية في :

 .1الموقع االلكتروني للهيئة
 .2مركز المحافظة

 .3مقر لجنة انتخاب الدائرة االنتخابية.
المادة -16
أ -يجووووز ي مرشوووح فوووي الووودائرة االنتخابيوووة أن يسوووحب ترشووويحه بتقوووديم طلوووب خطوووي
ثلى رئيس لجنة االنتخاب قبل اربعة عشر يوما من الموعد المحدد لالقت ار .
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ب -تعلوووون الهيئووووة عوووون االنسووووحاب علووووى موقعهووووا اإللكترونووووي وفووووي صووووحيفتين محليتووووين
يوميتين ،وال يعتد باي انسحاب الي مرشح بعد انتهاء هذه المدة.

ج -ال يووووووي ر انسووووووحاب المرشووووووح فووووووي الوووووودائرة االنتخابيووووووة علووووووى التوووووورقيم المتسلسوووووول
للمترشحين في الدائرة االنتخابية.

المادة -17

اذا انقضت مدة الترشيح و تبين ان عدد المرشحين في الدائرة االنتخابية مساو لعدد
المقاعد المخصصة لتل الدائرة يعلن مجلس المفوضين فوز أولئ المرشحين لعضوية
المجلس بالتزكية.
المادة -18

يعتمد المجلس النماذج الالزمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات.
مجلوووس مفوضوووووي
الهيئوووة المستقلووووة لالنتخوووواب
مفوك

مفوك

نايف االبراهيم د.زهير ابوفارس

مفوك

مفوك

سمر الحاج حسن د .نزيه عمارين

الووورئيس
د .خالد الكاللدة
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