التعليـــمات رقم ( ) لسنة 2017
التعليمات التنفيذيـة الخاصة بإعــــداد جـــداول الناخبــــين لمجالس المحافظات الصـادرة
استناداً الحكـام المادة (  ) 14من

قــانـون الالمركزية رقـ ـم ( ) 49لسنة 2015
المادة -1
تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد ج ــداول الناخبـ ــين لمجالس
المحافظات لسنة  )2017ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة -2
لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون الالمركزية رقم (  )49لسنة .2015
المادة -3
تقوم الهيئة بتزود الدائرة باسماء الدوائر االنتخابية كما حددها نظام الدوائر االنتخابية رقم 135
لسنة  2016والمناطق واألحياء التابعة لها وعدد المقاعد المخصصة لكل منها ،وأسماء مراكز
االقتراع والفرز في الدائرة االنتخابية وعدد صناديق االقتراع فيها وفقا للقرار الصادر والمعتمد من
قبل المجلس.
المادة -4
تتولى الدائرة باستخدام أجهزة الحاسوب وبالتنسيق مع الهيئة إعداد جداول أولية للناخبين لكل

دائرة انتخابية والمناطق واألحياء التابعة لكل منها على أساس الرقم الوطني وحسب مكان

االقامة المثبت لدى الدائرة ومراكز االقتراع والفرز وغرف االقتراع التي تم تزويدها بها  ،مرتبة

ذكو ار واناثا  ،على أن تقوم الدائرة باإلجراءات التالية:
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 -1تضمين جداول الناخبين اسماء االردنيين الذين اكملوا ثمانية عشر سنة شمسية من اعمارهم
قبل تسعين يوما من الموعد المحدد لالقتراع وفقا لسجالت وقيود الدائرة  ،على ان يكونوا
حاصلين على بطاقات شخصية.
 -2عدم ادراج كل من الفئات التالية في جداول الناخبين :

أ -اسـ ـ ــماء مـ ـ ــن صـ ـ ــدرت بحقهـ ـ ــم احكام ـ ـ ـا قضـ ـ ــائية مكتسـ ـ ــبة الدرجـ ـ ــة القطعيـ ـ ــة تتعلـ ـ ــق
بالحجر واالفالس.

ب -اسماء المتوفين .

ج -اسماء االشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات بفقد الجنسية او التخلي عنها.

د -اس ـ ـ ــماء االش ـ ـ ــخاص غي ـ ـ ــر مح ـ ـ ــدد مك ـ ـ ــان االقام ـ ـ ــة او المقيم ـ ـ ــين خ ـ ـ ــارج المملك ـ ـ ــة
وليس لهم محل اقامة داخلها.

 -3ال يجوز تسجيل الناخب في أكثر من جدول انتخابي واحد لغرفة اقتراع واحدة.
 -4يتضمن جدول الناخبين االولي البيانات التالية-:
 .1الترويسة وتشمل-:
أ -عبارة (المملكة االردنية الهاشمية).

ب -عبارة (الهيئة المستقلة لالنتخاب).

ج-عبارة (جدول ناخبي مجالس المحافظات).

د -الدائرة االنتخابية.

ه-اسم المحافظة التي تقع الدائرة االنتخابية ضمن حدودها.
و -عام االنتخاب.

ز -جنس الناخبين في الجدول (ذكور /إناث).
ح-تاريخ اصدار جدول الناخبين.

ط-عدد الناخبين المدرجة اسماؤهم في الجدول.
 -رقم الصفحة /العدد الكلي لعدد الصفحات.

 .2يتضمن جدول الناخبين في متنه مايلي-:
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أ -الرقم المتسلسل للناخب.

ب -الرقم الوطني للناخب.
ج-اسم الناخب.

د -الدائرة االنتخابية.

ه-اسم مركز االقتراع والفرز.
و -رقم غرفة االقتراع.

 .3يجب ان تتضمن نهاية كل صفحة من جدول الناخبين عبارة (نهاية الصفحة) ،وان
تتضمن الصفحة االخيرة من كل جدول ناخبين خط افقي للداللة على نهاية اسماء

الناخبين الواردة في ذلك الجدول ويكتب تحته عبارة (نهاية جدول الناخبين) واسم

المحافظة والدائرة االنتخابية.
المادة -5
أ .تقوم الدائرة بتزويد الهيئة بنسخ الكترونية وورقية من جداول الناخبين بالعدد الذ
الهيئة ،وذلك خالل سبعة ايام من تاريخ طلب الهيئة ذلك.

تحدده

ب .تقوم الهيئة بعرض الجداول االولية للناخبين لمدة سبعة ايام على الموقع االلكتروني
الخاص بالهيئة ليتسنى لعموم الناخبين االطالع عليها.

ج .تقوم الهيئة بتزويد رئيس االنتخاب في كل دائرة انتخابية بالجداول االولية للناخبين في
دائرته االنتخابية.

د -1-.يعرض رئيس االنتخاب الجداول االولية للناخبين الكترونيا وورقيا في اليوم التالي

الستالمه جداول الناخبين في مكان يتاح فيه للعموم االطالع عليها لمدة سبعة ايام في
االماكن التالية-:
أ.

ب.
ج.

مقر لجنة االنتخاب.

مركـ ـ ــز البلديـ ـ ــة او احـ ـ ــدى منـ ـ ــاطق امانـ ـ ــة عمـ ـ ــان الكبـ ـ ــرى حسـ ـ ــب مقتضـ ـ ــى
الحال.

مديرية او مكتب االحوال المدنية والجوازات في الدائرة انتخابية.
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 -2يعلن رئيس االنتخاب عن اماكن عرض الجداول االولية للناخبين في صحيفتينيوميتين محليتين لمرة واحدة.

المادة -6
لكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به والمدرجة في الجداول االولية للناخبين او وجد
خطأ في تحديد مركز االقتراع الخاص به  ،ولكل شخص لم يدرج اسمه في الجداول االولية

للناخبين ،ان يتقدم بطلب خطي الى رئيس االنتخاب التي تقع الدائرة االنتخابية ضمن
اختصاصه  ،لتصحيح الخطأ في بياناته او لتعديل مركز االقتراع الخاص به ،او الدراج اسمه
في الجداول  ،وحسب النموذج المعد لهذه الغاية ،وذلك خالل عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ

عرض رؤساء لجان االنتخاب للجداول االولية للناخبين.
المادة -7

على الناخب في حال ورود خطأ في مكان اقامته او ط أر تغيير عليه ان يبرز لرئيس االنتخاب

ما يثبت تصحيح او تغيير مكان االقامة لدى الدائرة ووفق متطلباتها واجراءاتها .
المادة -8
أ.

يقدم الطلب من صاحب الشأن شخصيا لدى رئيس االنتخاب على النموذج المعد لهذه

الغاية ،ويجوز ان يقدم من رب االسرة او احد افراد االسرة المسجلين معه في القيد
المدني مرفقا الوثائق الثبوتية المؤيدة لطلبه حسب مقتضى الحال.

ب.

تسجل لجنة االنتخاب الطلب في سجل وارد خاص معد لهذه الغاية ،ويثبت على الطلب

ج.

يقدم الطلب على النموذج المعد لهذه الغاية ،وال يقبل اال اذا كان متضمنا البيانات

رقم الوارد المتسلسل وتاريخه.

التالية- :-:

 .1اسم مقدم الطلب الكامل ورقمه الوطني.
 .2صلة مقدم الطلب بالمعني بالطلب.
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 .3عنوان مقدم الطلب.

 .4تاريخ تقديم الطلب ووقته.
 .5اسم المحافظة.

 .6اسم الدائرة االنتخابية.

 .7مضمون الطلب واسبابه.
المادة -9
 .1يحـ ــق لكـ ــل ناخـ ــب ورد اس ـ ــمه فـ ــي الجـ ــداول االوليـ ــة للن ـ ــاخبين ان يعتـ ــرض خطيـ ــا ل ـ ــدى

الهيئـ ــة مـ ــن خـ ــالل رئـ ــيس االنتخـ ــاب علـ ــى تسـ ــجيل غي ـ ـره فـ ــي الجـ ــداول االوليـ ــة للنـ ــاخبين

ض ــمن دائرتـ ـه االنتخابي ــة خالالالدة الالالالاو ترجالالالاوم االالالرو ااالالالا الالالالن اليالالال
الجالالالالااوة ا وليالالالال ل نالالالالاخبين مرفقـ ــا اعت ارضـ ــه بالوثـ ــائق والبينـ ــات
لرالالالالارا الالالالر
الرالالالال

الالزمة.

 .2يق ـ ــدم االعتـ ـ ـراض عل ـ ــى نمـ ـ ــوذج يع ـ ــد له ـ ــذه الغايـ ـ ــة ،وال يقب ـ ــل االعتـ ـ ـراض اال اذا كـ ـ ــان
متضمنا البيانات التالية-:
أ-

اسم المعترض ورقمه الوطني.

ب -اسم المعترض عليه ورقمه الوطني.
ج -تاريخ تقديم االعتراض ووقته.

د -اسم المحافظة.

ه -اسم الدائرة االنتخابية.
و -اسباب االعتراض.

المادة – 10
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يشـ ــكل رئ ـ ــيس االنتخ ـ ــاب لجنـ ــة خاص ـ ــة للب ـ ــت ف ـ ــي الطلبـ ــات واس ـ ــتقبال االعت ارض ـ ــات المقدم ـ ــة
برئاس ـ ــته وعض ـ ــوية مق ـ ــرر اللجن ـ ــة واثن ـ ــين م ـ ــن م ـ ــوظفي دع ـ ــم لجن ـ ــة االنتخ ـ ــاب وفق ـ ــا الحك ـ ــام
المواد ( )8،9،76،من هذه التعليمات  ،وتكون مهام اللجنة :
أ.

التحقـ ــق مـ ــن صـ ــحة الطلـ ــب المقـ ــدم بنـ ــاء علـ ــى مكـ ــان االقامـ ــة  ،والتثبـ ــت مـ ــن ارفـ ــا

ب.

للجنة االستئناس بقيود وسجالت دائرة االحوال المدنية بما فيها سجل الحاسب اآللي

الوثائق والبينات المطلوبة بنموذج الطلب.

و/او الطلب من مقدم الطلب ا
للفصل في الطلب.

وثائق ثبوتية او بيانات او بينات تراها ضرورية

ج.

تستلم اللجنة نموذج االعتراض ومرفقاته وترفعه الى المجلس.

د.

عند استالم الطلب او االعتراض يقوم الموظف المسؤول عن استقبال الطلبات

واالعتراضات بمنح مقدم الطلب او االعتراض اشعا ار خطيا باالستالم مختوما ومدونا

عليه اسم لجنة االنتخاب واسم الموظف المعني واسم مقدم الطلب او االعتراض وتاريخ

تقديمه ووقته .
المادة -11

أ -على رئيس االنتخاب أن يفصل في الطلبات المقدمة اليه واصدار الق اررات بشأنها وفقا
الحكام المواد ( )8،7،6من هذه التعليمات خالل عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء
مدة عرض الجداول االولية.
ب -تسجل الطلبات الواردة للجنة الخاصة والوثائق المرفقة بها في السجل الخاص المعد لهذه
الغاية ،ويثبت في الطلب رقم الوارد المتسلسل في السجل.
المادة -12
يرد الطلب شكال في ا من الحاالت التالية-:
 -1اذا لم يقدم من الفئات الواردة في المادة  8من هذه التعليمات.
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 -2اذا قدم الطلب بعد مضي المدة القانونية.
 -1اذا لم يستوفى البيانات المحددة في هذه التعليمات .
 -2اذا لم يرفق بالوثائق والبيانات التي تثبت صحته.
المادة -13
 .1اذا قرر رئيس االنتخاب قبول الطلب فيتم احالة القرار المتخذ بشأنه مع كافة الوثائق
والبينات الى الدائرة الجراء التعديل الالزم وفق االصول المتبعة.

 .2اذا قرر رئيس االنتخاب رفض الطلب فيتم احالة القرار المتخذ بشأنه مع كافة الوثائق
والبينات الى الدائرة للعلم بمضمون القرار.

 .3يرسل رئيس االنتخاب نسخة من ق ارراته الى الهيئة .

 .4تحتفظ الدائرة بجميع الوثائق والبينات التي استلمتها من رئيس االنتخاب في حالة قبول
الطلب او رفضه.

المادة – 14
على لجنة االنتخاب تزويد الهيئة بتقرير مفصل يتضمن بيانات الناخبين في الجداول االولية
الذين تم تغيير دوائرهم االنتخابية او إضافتهم لجداول الناخبين او تم تصحيح الخطأ الوارد في

البيانات الخاصة بهم ،او ط أر تغيير على مكان اقامتهم او مراكز اقتراعهم وفقا للدائرة

االنتخابية.

المادة -15
ترفع االعتراضات من رئيس االنتخاب الى الهيئة يوما بيوم وفقا لما يلي-:
أ -بموجب كتاب خطي الى الهيئة.
ب -بموجـ ـ ــب كشـ ـ ــف خـ ـ ــاص يعـ ـ ــده رئـ ـ ــيس االنتخـ ـ ــاب يتضـ ـ ــمن عـ ـ ــدد االعت ارضـ ـ ــات واسـ ـ ــماء
المعترضين والوثائق والبينات المرفقة بكل اعتراض.
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ج -بموج ــب كتـ ــاب ي ـ ـنظم آلي ــة اسـ ــتالم وتسـ ــليم االعت ارضـ ــات يوق ــع حسـ ــب االصـ ــول متضـ ــمنا
تاريخ ووقت االستالم والتسليم.

المادة -16
أ-ي ش ـ ــكل المجل ـ ــس لجن ـ ــة او اكث ـ ــر تت ـ ــولى د ارس ـ ــة االعت ارض ـ ــات الـ ـ ـواردة الي ـ ــه ،ويفص ـ ــل به ـ ــا

بالتنس ـ ــيق م ـ ــع ال ـ ــدائرة خ ـ ــالل عشـ ـ ـرة اي ـ ــام م ـ ــن الي ـ ــوم الت ـ ــالي لت ـ ــاريخ انته ـ ــاء م ـ ــدة ع ـ ــرض
الجداول االولية.

ب -تسـ ــجل االعت ارضـ ــات ال ـ ـواردة للهيئـ ــة والوثـ ــائق المرفقـ ــة بهـ ــا فـ ــي سـ ــجل خـ ــاص يعـ ــد لهـ ــذه
الغاية ،ويثبت رقم الوارد المتسلسل له في هذا السجل.

ج -تتولى اللجنة المهام والصالحيات التالية-:
 -1التحقـ ـ ــق والتثبـ ـ ــت مـ ـ ــن ان كافـ ـ ــة الوثـ ـ ــائق والبينـ ـ ــات المقدمـ ـ ــة مـ ـ ــن المعتـ ـ ــرض مرفقـ ـ ــة
بنموذج االعتراض.

 -2الطل ـ ــب م ـ ــن ال ـ ــدائرة او م ـ ــن المعت ـ ــرض ا وث ـ ــائق ثبوتي ـ ــة او بيان ـ ــات او بين ـ ــات ت اره ـ ــا
ضرورية للفصل في االعتراض.

 -3اسـ ــتدعاء مق ـ ــدم االعتـ ـ ـراض لالستفسـ ــار من ـ ــه ع ـ ــن ا غمـ ــوض يش ـ ــوب اعت ارض ـ ــه اذا
رأت ذلك مناسبا.

المادة -17
يرد االعتراض شكال في ا من الحاالت التالية-:
 .1اذا قدم بعد انتهاء المدة القانونية.

 .2اذا لم يتضمن الوثائق والبينات التي تثبت صحته.
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المادة -18
تقوم الهيئة بعرض الجداول الخاصة بنتيجة الطلبات واالعتراضات المقدمة اليها من خالل

رؤساء االنتخاب في مكان يتاح فيه للعموم االطالع عليها لمدة ثالثة ايام على الموقع

االلكتروني للهيئة وفي االماكن التالية-:
أ.

ب.
ج.

مقر لجنة االنتخاب.

مركـ ـ ــز البلديـ ـ ــة او احـ ـ ــدى منـ ـ ــاطق امانـ ـ ــة عمـ ـ ــان الكبـ ـ ــرى حسـ ـ ــب مقتضـ ـ ــى
الحال.

مديرية او مكتب االحوال المدنية والجوازات في الدائرة انتخابية.

المادة -19
 .1تكون ق اررات رئيس االنتخاب والهيئة بقبول الطلب او االعتراض او رفضه قابلة للطعن من
الناخب او الشخص صاحب العالقة بالطلب او االعتراض لدى محكمة البداية التي تقع

الدائرة االنتخابية ضمن اختصاصها وذلك خالل مدة ال تتجاوز ثالثة ايام من اليوم التالي

لتاريخ انتهاء مدة عرضها.

 .2على المحكمة ان تفصل في الطعن المقدم اليها خالل سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ
وروده لقلم المحكمة ،ويكون القرار الصادر بهذا الشأن قطيعا.

 .3تتولى محكمة البداية المختصة تزويد الهيئة باالحكام الصادرة عنها بنتائج الطعون المقدمة
اليها خالل ثالثة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدورها.

 .4تقوم الهيئة بارسال نسخا من االحكام الى الدائرة التخاذ االجراءات الالزمة وتصويب
الجداول االولية للناخبين خالل سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تسلمها ،وترسل هذه

االحكام من الهيئة الى الدائرة يوميا بموجب كتاب خطي ينظم آلية استالمها وتسليمها

ويوقع حسب االصول متضمنا تاريخ ووقت االستالم والتسليم.

 .5تقوم الهيئة بإعداد كشفا خاصا بكل دائرة انتخابية يتضمن عدد االحكام الواردة اليها
وارقامها واسماء الطاعنين وخالصات االحكام القضائية.
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المادة -20
أ .لغايات اعداد جداول الناخبين النهائية تقوم الدائرة :

 .1بتعديل جداول الناخبين على ضوء الق اررات الصادرة عن رئيس االنتخاب او مجلس
المفوضين او محاكم البداية خالل ثالثة ايام من اليوم التالي لتاريخ ورودها اليها .

 .2تتخذ الدائرة اإلجراءات الالزمة لضمان عدم تكرار اسم الناخب في أكثر من جدول عند
إعداد الجداول النهائية للناخبين.
 .3تتخذ الدائرة اإلجراءات الالزمة لعدم إدراج من صدرت بحقهم ق اررات حكم مكتسبة
الدرجة القطعية متعلقة باإلفالس والحجر ،ومن تخلى عن جنسيته األردنية خالل فترة
إعداد الجداول النهائية للناخبين وشطب أسماء المتوفين من هذه الجداول.
ب .يتضمن جدول الناخبين النهائي مايلي-:
 .1ترويسة جدول الناخبين وتحتو -:
أ .عبارة (المملكة االردنية الهاشمية).
ب .عبارة (الهيئة المستقلة لالنتخاب).
ج .عبارة (جدول الناخبين النتخابات مجالس المحافظات).
د .الدائرة االنتخابية.
ه .اسم المحافظة التي تقع الدائرة االنتخابية ضمن حدودها.
و .عام االنتخاب.
ز .اسم مركز االقتراع والفرز ورقم غرفة االقتراع (صندو االقتراع).
ح .جنس الناخبين في الجدول (ذكور /إناث).
ط .تاريخ اصدار جدول الناخبين.
 .عدد الناخبين المدرجة اسماؤهم في الجدول.
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ك .رقم الصفحة /العدد الكلي لعدد الصفحات.
 .2يتضمن جدول الناخبين في متنه البيانات التالية-:
أ .الرقم المتسلسل للناخب.
ب .الرقم الوطني للناخب.
ج .اسم الناخب ( يتم ترتيب اسماء الناخبين هجائيا).
د .مكان االقامة.
ه .خانة لتوقيع الناخب او بصمته.
و .اسم المرافق ان وجد.
ز .الرقم الوطني للمرافق.
ح .خانة للمالحظات.
 .3يجب ان تتضمن نهاية كل صفحة من جدول الناخبين اسم (مركز االقتراع والفرز ورقم

الصندو ) ،وان تتضمن الصفحة االخيرة من كل جدول ناخبين خطا افقيا للداللة على
نهاية اسماء الناخبين الواردة في ذلك الجدول ويكتب تحته عبارة (نهاية جدول الناخبين)

ويكتب (اسم مركز االقتراع والفرز ورقم الصندو ).
المادة -21
أ.

عند اعتماد المجلس لجداول الناخبين المرسلة اليه من الدائرة ،تعتبر تلك الجداول نهائية

للناخبين وال يجوز اجراء ا

بمقتضاها.

تعديل عليها ،وتجرى انتخابات مجالس المحافظات

ب.

تقوم الهيئة بنشر الجداول النهائية للناخبين على الموقع االلكتروني الخاص بالهيئة

ج.

تتولى الهيئة تزويد كل رئيس انتخاب بالجداول النهائية للناخبين في دائرته الكترونيا.

الطالع عموم الناخبين على هذه الجداول.
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د.

يحق لكل مرشح الحصول من الهيئة على نسخة إلكترونية من الجدول النهائي للناخبين

ه.

يستمر العمل على التأشير على اسماء الناخبين الواردة اسماؤهم في جداول

في الدائرة االنتخابية التي ترشح فيها.

الناخبين النهائية الى ما قبل عشرة ايام من التاريخ المحدد الجراء االقتراع.

المادة -22
يعتمد المجلس النماذج والجداول الالزمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات.
مجلـــس مفـوضــــي
الهيئـــة المستقـــلـة لالنتخـــاب
مفوض

مفوض

نايف االبراهيم

د.زهير ابوفارس سمر الحاج حسن
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الـــرئيس

د .نزيه عمارين د .خالد الكاللدة
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