التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حمالت الدعاية االنتخابية وتعديالتها
رقم  7لسنة 2016
المادة :1
تسممممذ ذل التعليمات تالتعليمات التنفيذية الخاصمممة بقواعد حمالت الدعاية
االنتخابية لسنة  )2016ويعمل بها من تاريخ نشر ا في الجريدة الرسمية.
المادة :2
لغمايمات مذل التعليممات تعتممد التعمارير الواردة في قمانون الهيتمة المسمممممتقلمة
لالنتخما رقم ت )11لسمممممنمة  2012وتعمديالتمو وقمانون االنتخما لمجل
النوا رقم ت )6لسنة  2016وتعديلو.
المادة :3
تبدأ الدعاية االنتخابية للمرشمحين من تاريخ بد الترشمو وتنتهي قبل أرب
وعشرين ساعة من اليوم المحدد لالقتراع.
المادة :4
تكون الدعاية االنتخابية حرة وفقا ً ألحكام القانون.
المادة :5
تعفذ اإلعالنات والبيانات المتضممنة أ دار وخطط وبرام عمل المرشمحين
في الدواتر االنتخابية من الترخيص والرسموم شمريطة أن تحمل أسمما م أو
أسما قواتمهم االنتخابية.
المادة :6
تتولذ الهيتة ولجان االنتخا مراقبة التزام المرشمحين بححكام القانون و ذل
التعليممات في تنفيمذ نشممممماطمات المدعمايمة والحمالت االنتخمابيمة وللهيتمة أو
لرؤسمما لجان االنتخا الطل من المؤسممسممات الحكومية المعنية والبلديات
أو مجل أممانمة عممان الكبرو أو المجمال البلمديمة او المجمال المحليمة او
من في حكمها أو مفوضممي القواتم أو أم من المرشممحين فيها ةزالة أو وقر

أم شممكل من أشممكال الدعاية المخالفة وذلى علذ نفقة المرشممو المعني أو
القاتمة المعنية.
المادة :7
م مراعاة أحكام المادتين ت )21و ت )22من القانون علذ مفوضي القواتم
او ام من المرشحين فيها االلتزام في حمالتهم االنتخابية بما يلي:
أ .أحكام الدستور والتشريعات النافذة.
 .احترام حرية الرأم والفكر لدو اآلخرين.
ج .المحافظة علذ الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقرارل وعدم التمييز
بين المواطنين.
د .عدم استخدام شعار الدولة الرسمي والصور الملكية في االجتماعات
واإلعالنات والنشرات االنتخابية وفي ساتر أنواع الكتابات والرسوم
والصور التي تستخدم في الدعاية والحمالت االنتخابية.
م .عدم ةجرا الدعاية االنتخابية في الوزارات والدواتر الحكومية
والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة.
و .عدم استخدام ام ممتلكات أو معدات مملوكة للدواتر والمؤسسات
الحكومية والعامة في الدعاية االنتخابية.
ز .عدم التعرض أو التشجي علذ التعرض ألم دعاية انتخابية لغيرل
بالشط أو التمزيق أو غير ذلى من الوساتل سوا بصورة شخصية أو من
خالل أعوانو ومؤيديو في الحملة االنتخابية.
ح .عدم استعمال مكبرات الصوت علذ وساتط النقل ألغراض الدعاية
االنتخابية.
ط .عدم ةلصاق أم ةعالن أو بيان انتخابي أو وضعو علذ الجدران وأعمدة
الهاتر والكهربا والشواخص المرورية واألمالى العامة أو وضعها
بطريقة تضر بالسالمة العامة بما في ذلى الصور والرسوم والكتابات
وااللتزام بتعليمات الجهات المختصة فيما يتعلق بحماكن الدعاية االنتخابية.

م .عدم استخدام أسلو التجريو أو التشهير بحم مرشو أو قاتمة أو أم
شخص آخر من مؤيدم المرشحين أو القواتم بصورة مباشرة أو غير
مباشرة في الدعاية االنتخابية.
ى .االمتناع عن ممارسة أم شكل من أشكال الضغط أو التر ي أو التخوين
أو التلويو بالمغريات أو الوعود بمكاس مادية ومعنوية لغايات التحثير علذ
خيارات الناخبين ودفعهم النتخا أو منعهم من انتخا مرشو معين أو
قاتمة معينة.
ل .عدم ةقامة المهرجانات والتجمعات علذ مسافة تقل عن خمسين متر من
مراكز االقتراع والفرز .
م .عدم تضمين البيانات والخطابات او اإلعالنات أم عبارات او رسوم تثير
النعرات الطاتفية أو القبلية أو اإلقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين
المواطنين أو تشجي المواطنين علذ عرقلة سير العملية االنتخابية ألم
سب من األسبا .
ن .عدم القيام بحم نوع من أنواع حمالت الدعاية االنتخابية داخل مراكز
االقتراع والفرز طيلة فترة العملية االنتخابية.
 .عدم تشممممغيل االطفال في الدعاية االنتخابية أو اسممممتغاللهم في االعمال
التي من شمحنها ان تشمكل خطرا علذ سمالمتهم وبما يتوافق م أحكام قانون
العمل النافذ المفعول.
المادة :8
أ م مراعاة احكام المادة ت )7من ذل التعليمات علذ المرشو االلتزام بما
يلي:
. 1ان ال تقل المسافة الرأسية بين اسفل اليافطة وسطو الشارع عن خمسة
امتار باستثنا اليافطات التي تمتد فوق شارع او ال يعبر من تحتها المشاة
او المركبات وان ال تتجاوز مساحة ام يافطة خمسة امتار مربعة.
 .2ان تكون اليافطات والصور مصنوعة من مادل خفيفة الوزن متينة وال
يجوز ان تكون مصنوعة من الخش أو المعدن او ام مادة ثقيلة يمكن في

حال سقوطها ان تشكل خطرا علذ السالمة العامة وان تكون مثبتة باحكام
علذ جدار المبني واالعمدة وان توفر متطلبات السالمة العامة.
 .3عدم وض ام يافطة او صورل بشكل يؤدم الذ حج الرؤية عن ام
الفتة ألم مرشو اخر.
 .يجوز عمل لوحات تحمل صور المرشحين وبياناتهم االنتخابية علذ
التقاطعات واالشارات الضوتية والميادين بشرط عدم اعاقة حركة مرور
المشا ة او حج الرؤية للسيارات او حج االشارات الضوتية واللوحات
االرشادية .
ج .تتم ازالمة ام مخمالفمة ألحكمام المدعمايمة االنتخمابيمة من قبمل الجهمات ذات
العالقة علذ نفقة المرشو.
المادة  8مكرر:
حفاظا ً علذ الصممحة و السممالمة العامة يلتزم المرشممحون عند فتو المقرات
االنتخابية الخاصة بهم ما يلي-:
أ .توفير مواد التعقيم داخل المقر االنتخمابي وعدم السممم ممماح الم شمممممخص
بدخول المقر االنتخابي دون االلتزام بمتطلبات الصممحة والسممالمة العامة بما
في ذلى ارتدا الكمامات والقفازات.
 .عدم الدعوة لالجتماع بما يزيد عدد الحضمور علذ مسماحة المقر المحددة
والموافق عليها من الهيتة.
ج .عدم تقديم االطعمة بمختلر اشمكالها او المشمروبات باسمتثنا تقديم الما
بعبوات صمممممغيرة داخمل المقر االنتخمابي بمما يتوا م ومتطلبمات الصمممممحمة
والسالمة العامة.
د .التباعد بين المقرات االنتخابية بحيث ال تقل المسافة بين المقر االنتخابي
واالخر عن ماتتي متر وبما يضمن عدم التزاحم امام المقرات االنتخابية.
مممممم .عدم افتتاح المقر االنتخابي قبل الحصول علذ موافقة من رتي لجنة
االنتخما علذ النموذج المعمد من الهيتمة لهمذل الغمايمة مرفقما بمو تعهمدا خطيما
موقعا من المرشو أو المرشحين بااللتزام بمتطلبات الصحة والسالمة العامة
المحددة من الجهات المختصة.

المادة :9
أ.يحظر علذ شاغلي المناص العليا في المؤسسات الرسمية والعامة التدخل
أو استغالل مناصبهم لصالو خدمة أم مرشو أو قاتمة.
.يحظر علذ موظفي الحكومة والمؤسمسمات الرسممية والعامة وأمين عمان
وأعضممما مجل األمانة وموظفيها ورؤسممما المجال البلدية وأعضممماتها
وموظفيها القيام بالدعاية االنتخابية لصممممالو أم من المرشممممحين في اماكن
عملهم كما يحظر اسممممتخدام أم من الوسمممماتل والموجودات المملوكة لهذل
المؤسسات في الدعاية االنتخابية ألية قاتمة او ام من المرشحين فيها.
المادة :10
أ.تلتزم القمماتمممة بممدف مبل الفي دينممار تممحمينما ً لاللتزام بمماألحكممام المتعلقممة
بالدعاية االنتخمابيمة المنصممممموص عليهما في القمانون و ذل التعليممات ويكون
قابالً لالسمممترداد في حال رفض طل الترشمممو او عدم مخالفة القاتمة او ام
من المرشحين فيها لتلى االحكام.
.يدمدف مبل التمحمينمات المشمممممار اليهما في الفقرة تأ) من مذل الممادة لمماليمة
البلدية التي تق ضمن الداترة االنتخابية التي ترشحت فيها القاتمة.
المادة :11
أ .علذ المرشممحين ةزالة كافة المواد الدعاتية خالل مدة ال تتجاوز سممبعة أيام
اعتباراً من اليوم الذم يلي يوم االقتراع.
.في حال صممدور قرار المحكمة برفض الترشممو يلتزم مفوض القاتمة او
ام من المرشمممممحين فيهما بمازالمة كمافمة المواد المدعماتيمة خالل ممدة ال تتجماوز
سبعة أيام اعتباراً من اليوم الذم يلي صدور قرار المحكمة.
ج .في حمال مخمالفمة الفقرتين تأ) وت ) من مذل الممادة للهيتمة الطلم من
الجهمات الحكوميمة واأل ليمة المختصمممممة ةزالمة مذل المواد علذ نفقمة القماتممة
المعنية او ام من المرشحين فيها دون الحاجة ةلذ ةنذار أم منهما.

د.تتخذ وزارة األشغال العامة والبلديات ومجل أمانة عمان ومن في حكمها
اإلجرا ات الالزممة وفق أحكمام القوانين والتعليممات النمافمذة لضممم مممان تطبيق
أحكام الفقرة تج) من ذل المادة.
المادة :12
تشممكل في كل داترة انتخابية او مكت حسمم مقتضممذ الحال لجنة تنسمميقية
برتاسممممة رتي الداترة االنتخابية او المكت وعضمممموية ممثلين عن وزارة
االشممغال العامة واالسممكان والمجال البلدية والمحلية وامانة عمان الكبرو
ومن في حكمهما وممديريمة االمن العمام لغمايمات تنفيمذ احكمام القمانون و مذل
التعليمات.
المادة :13
أ .تلتزم وساتل اإلعالم الرسمية بمراعاة المبادئ التالية:
.1الحياد التام والمسمممماواة وعدم االنحياز ألية قاتمة او ام من المرشممممحين
فيها عند عقد المناظرات بين مفوضي القواتم او ام من المرشحين فيها.
.2احترام حرية الناخبين في التعبير عن آراتهم واختيار مرشحيهم.
 .3المساواة في التعامل م كافة القواتم االنتخابية.
 .4االسمممتقالل والموضممموعية وعدم اإليحا بدعم الحكومة أو أم طرر من
األطرار ألم من القواتم او ام من المرشحين فيها.
 .علذ وسمماتل اإلعالم عدم نشممر أم مادة ةعالنية من شممحنها اإلسمما ة ألم
من القواتم االنتخابية او ام من المرشحين فيها.
المادة :14
أ .تعين القانمة االنتخابية مفوضا أو مفوضين من ذات القاتمة يتم تفويضهم
بالصالحيات القانونية للتوقي علذ فتو الحسا وااليداع فيو والسح منو
وطل دفاتر الشيكات واستالمها واصدار ا /التوقي عليها والتحويل
المصرفي من الحسا الذ مستفيدين اخرين من غير أعضا القاتمة
االنتخابية ويشترط أن يصرح في مستندات السح عن سب العملية وان
للمفوض المفوضين طل كشور الحسا وصورا عن أم وثاتق او

مستندات تتعلق بالحسا وان أم تصرفات يجريها مفوض  /مفوضو
القانمة االنتخابية تعتبر صادرة عن جمي أعضا القاتمة وملزمة لهم.
 .عند تغيير المفوض /المفوضين بالحسا االنتخابي علذ القاتمة تعيين
مفوض/مفوضين جدد خالل ت )48ساعة واعالم الهيتة المستقلة لالنتخا
خطيا بذلى.
ج .تقر القاتمة بان أم ايداعات ترد الذ الحسا بام وسيلة من وساتل
التعامل المصرفي ي ايداعات مشروعة وغير مخالفة للقوانين واألنظمة
والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات االختصاص وان مسؤولية القاتمة
االنتخابية بكامل أعضاتها ي مسؤولية تضامنية عن تبعات ما يترت عن
أم مخالفة.
د .للبنى ودون ان يترت عليو أم مسؤولية مطلق الصالحية بتعليق تنفيذ
أم عملية ةيداع او سح من الحسا الذ حين تزويدل باإليضاحات التي
يطلبها و او الهيتة متذ تبادر اليهما الشى بوجود مخالفتها للتشريعات او
األنظمة او التعليمات ذات الصلة.
م .لغايات تطبيق ذل التعليمات تتنازل القاتمة االنتخابية عن التمسى
بححكام السرية المصرفية وتصرح القاتمة للبنى بتزويد الهيتة ومدقق
حسابات القاتمة القانوني وام جهة رسمية بالمعلومات والمستندات
المتعلقة بالحسا واعالم الهيتة بذلى .
و .تبقذ عمليات السح وااليداع من /في الحسا قاتمة لمدة أقصا ا ستة
أشهر من تاريخ فتو الحسا ولن يكون متاحا للقاتمة أو لمفوض /مفوضي
القاتمة االنتخابية سح الرصيد الداتن بعد انتها المدة اال اذا قدم للبنى
ةقرارا خطيا موافقا عليو من الهيتة يفيد ببرا ة ذمة القاتمة االنتخابية من
أم مستحقات مالية لصالو الغير.
ز .يكون مفوض /مفوضمممممي القماتممة االنتخمابيمة م المفوضمممممين نيمابمة عن
القاتمة االنتخابية بكامل أعضممماتها في سمممح الرصممميد الداتن ان وجد عن
اغالق الحسا .

المادة :15
م مراعاة أحكام المادتين ت )56و ت )59من القانون علذ مفوضي القواتم
او ام من المرشحين فيها االلتزام بما يلي:
أ .عدم قبول أم تبرعات أو مسا مات مادية أو مالية من الدول والحكومات
األجنبية والمنظمات الدولية الرسمية واأل لية والشركات األجنبية أو
الرعايا األجان سوا أكانت نقدية أو عينية أو أم شكل من أشكال الدعم.
 .عدم قبول أم تبرعات أو مسا مات نقدية أو عينية من األموال التي
يعلم مفوضو القواتم او ام من المرشحين فيها أنو قد تم جمعها من مصادر
غير مشروعة كاألموال المسروقة وأموال التبرعات من مؤسسات مخالفة
للقانون أو أموال األشخاص المطلوبين للعدالة.
ج .عدم تقديم أم تبرعات أو دايا أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلى
من المناف أو الوعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتبارم سوا بصورة
مباشرة أو غير مباشرة مقابل الحصول علذ أصواتهم أو منعهم من
التصويت ألم قاتمة او ام من المرشحين فيها.
د .عدم تقديم أم مسمماعدات او طرود تحمل اسممم القاتمة المترشممحة او اسممم
أم من المرشحين بداخلها.
المادة :16
أ .علذ مفوضي القواتم وام من المرشحين فيها اإلفصاح عن موارد تمويل
الحملة االنتخابية لتلى القاتمة او ام من المرشحين فيها وأوجو ةنفاق تلى
الموارد بما ال يتعارض م القانون و ذل التعليمات.
 .يحدد السقر االجمالي لإلنفاق علذ الحملة االنتخابية وفقا ً لمعايير
خاصة تتعلق بحجم الداترة االنتخابية وعدد الناخبين وكلفة المعيشة
وبحيث تلتزم القواتم المترشحة بالسقر المالي المحدد علذ النحو التالي:
 . 1في الدواتر االنتخابية لعمان واربد والزرقا فيحدد سقر االنفاق بما ال
يتجاوز ت )5خمسة دنانير للناخ الواحد مضروبا ً في مجموع الناخبين في
تلى الداترة.

 .2يحدد سقر االنفاق لباقي المحافظات بما ال يتجاوز ت )3ثالثة دنانير
للناخ الواحد مضروبا ً في مجموع الناخبين في تلى الداترة.
ج .علذ القواتم والمرشمممممحين المذين تلقوا دعمما ً من جهمات داعممة قبمل بمد
حملة الدعاية االنتخابية توفيق اوضاعهم وفق احکام ذل التعليمات.
المادة :17
تلتزم كل قاتمة مترشحة بما يلي:
أ .فتو حسا بنكي مشترى فيما بين أعضا القاتمة االنتخابية وباسم
القاتمة وتكون حصص األعضا فيو متساوية لغايات موارد واوجو
الصرر علذ الحملة االنتخابية ترصد فيو المبال المخصصة للحملة ويتم
االنفاق منو علذ االوجو المحددة في نموذج االفصاح المعد لهذل الغاية.
 .تعيين مدقق حسابات قانوني يتولذ تدقيق حسابات القاتمة وتزويد
الهيتة بتقرير تفصيلي حول موارد القاتمة المالية واوجو االنفاق متذ طلبت
ذلى.
ج .يتم تسممممديد النفقات االنتخابية بواسممممطة شمممميكات أو تحويالت بنكية ةذا
تجاوزت قيمتها مبل خمسممممماتة دينار للنفقة الواحدة وال يمكن تجزتة ذل
المصارير لكي ال تتجاوز القيمة المذكورة.
المادة :18
أ .يتم اغالق الحسا بانتها العملية االنتخابية بنا علذ اشعار خطي من
الهيتة وتوزي الرصيد بالتساوم فيما بين أعضا القاتمة االنتخابية .
 .علذ الرغم مما ورد بالبند تأ) من ذل المادة يقوم البنى باغالق
الحسا المشترى وتوزي الرصيد بالتساوم بين أعضا القاتمة االنتخابية
في أم من الحاالت التالية:
 .1اذا تم اشعار البنى خطيا بوجود نزاع بين أعضا القاتمة االنتخابية او
بعضهم ويعتبر من قبيل النزاع اعتراض أم عضو من أعضا القاتمة علذ
مفوض القاتمة االنتخابية او طلبو وقر الحسا او تجميدل او تعديل
شروطو دون موافقة باقي أعضا القانمة االنتخابية.

 .2وقوع حجز تحت يد البنى او من تصرر علذ أموال أو تصرفات أم
من أعضا القاتمة االنتخابية حيث يتم حجز نصي من وق الحجز علذ
أموالو وتقسيم الرصيد بين باقي األعضا .
 . 3انسحا أو وفاة أو افال او اعسار او فقدان أ لية أم من أعضا
القاتمة االنتخابية مالم يتم االتفاق م البنى علذ االبقا علذ الحسا
مشتركا بين باقي األعضا .
 .4سح شيكات او حواالت مصرفية علذ الحسا دون ان يقابلها رصيد
قاتم وقابل للتصرر.
 . 5مخالفة أم من التشريعات واالنظمة والتعليمات الصادرة عن البنى
المركزم أو الجهات الرقابية المختصة.
 .تقر القاتمة االنتخابية بانو لم يسبق للقاتمة فتو حسا مصرفي لهذل
الغاية لدو أم من البنوى المرخصة في المملكة األردنية الهاشمية.
ج .تلتزم القاتمة االنتخابية علذ سمبيل التضمامن والتكافل بححكام التشمريعات
والقمانون واألنظممة والتعليممات الصمممممادرة بماالسمممممتنماد اليهما وعلذ وجمو
الخصممممموص قمانون االنتخما رقم ت )6لسممم منمة  2016وتعمديلمو والتعليممات
التنفيذية الصمممممادرة بموجبو وقانون الهيتة المسمممممتقلة لالنتخا رقم ت)11
لسنة  2012وتعديالتو للتصرر بالحسا االنتخابي للحملة االنتخابية.
المادة :19
علذ الرغم مممما ورد في المممادة ت )15من ممذل التعليمممات علذ القواتم
المترشممم محمة في اكثر من داترة انتخمابيمة مسمممممى سمممممجالت جمامعمة ومرقممة
العمليمات المنجزة في مختلر المدواتر
ومختوممة من الهيتمة توثق فيمو جمي
ا
االنتخابية المترشحة فيها.

المادة :20
أ .علذ مفوضي القواتم او ام من المرشحين فيها ومندوبيهم ومؤازريهم
في حمالتهم االنتخابية االلتزام بححكام القانون و ذل التعليمات تحت طاتلة
المسؤولية القانونية.
 .يممار كمل من رتي وأعضممممما المجل ورؤسممممما لجمان االنتخما
وأعضماتها ورؤسما لجان االقتراع والفرز صمالحيات أفراد الضمابطة العدلية
وفقا ً لألحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزاتية النافذ.
المادة : 21
علذ الرغم مما ورد في ذل التعليمات للمجل وفي ضمو الوضم الوباتي
في المملكمة ومنعما لتفشمممممي فمايرو كورونما بين النماخبين أن يقرر اغالق
المقرات االنتخابية للمرشحين للمدة التي يرا ا مناسبة.
المادة :22
تلغذ ت التعليممات التنفيمذيمة الخماصمممممة بقواعمد حمالت المدعمايمة االنتخمابيمة رقم
ت )11لسنة .)2012
المادة :23
يعتمد المجل

النماذج الالزمة لتنفيذ احكام ذل التعليمات.
مجلممم

مفمممموضممي

الهيتممة المسمتمممقمملة لالنتمخما

