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المقدمة
أهمية الدراسة
يعد قانوني االنتخاب واألحزاب من أهم القوانين الناظمة للحياة الس يييا ييية في األردن ،وال يمكن الفص ييي هين ما
في التعديالت والمراجعات المس ييتمرة ،لما ل ا من تأتير ايجاهي على مس يييرة الحياة الس يييا ييية وتحقيا الديمق ار ية.
وصيوالإ ىلى تييرتط متيور يسيياهم في ت ينة المناا السيييا ييي وتر يييم الن

الديمق ار ي اييمن حالة من التعددية

تقود ىلى تيي ييجيط االنضي ييماى ىلى األحزاب ،واالتالي تو ي يييط القاعدة اليي ييع،ية للميي يياررة ،وصي ييناعة القرار ،وتيور

الحياة السييا يية .ومن هنا ظ رت فكرة الد ار ية و يع ىلى ِّيد الغررات في د ار ية قوانين االنتخاب في األردن من
انتخاهية وعي ي ي يرات
هدايات صي ي ييدورها عاى 2021-1928ى ،حيث جرت االنتخابات في األردن وفا ثمانية قوانين
ِّ
القوانين المعدلة ل ا ،باإلاي ي ييافة ىلى األنلمة والتعليمات الصي ي ييادرة بيي ي ييأن ا ،وقد أدال

تعديالت عديدة ما يتعلا

من ا بمدة المجلس ،وعدد منا ا االنتخاب ،وزتادة عدد نواب بعض الدوائر ،والمدة التي يس ي ي ييتمر في ا التر ي ي ييي ،

والم،لغ الواجب ىيداعه من ق،ي الب التر ي ي ي ي ييي  ،ومدة ىجرات عملية االنتخاب ،واللجان المي ي ي ي ي ييكلة لالقت ار والفرز
وص ييالحية ىعالن المر ي ي الفائز ،ومكان الفرز ،رما تناول

الد ار يية تارتم وتيور قوانين األحزاب الس يييا ييية في

األردن من عاى 2021-1921ى ،حيث صي ي ي ييدرت في ه الحنية الزمنية ايضي ي ي ياإ ثمانية تيي ي ي يرتعات نلم
الحزاي ،ران أول ا قانون الجمعيات العغماني الصيادر عاى 1909ى ،وال ي عمل بموجيه األحزاب السييا يية من
وجودها في عيي ي يرتنيات القرن الماا ي ييي ،وص ي ييدرت بعد

العمي

ي يييعة قوانين أارى لس ي يينة  ،1936و ،1954و،1955

و ،1992و2007ى ،و2012ى ،و2015ى ،ا ي ي ييتندت جميع ا على الد ي ي يياتير األردنية لسي ي يينة  1928و،1947
و ،1952والتي منح

في موادها الحرتات للموا نين ،والتي تعت،ر المناا العاى واألرض الخص ي ييية لنمو األحزاب

السيييا ييية ،ومل من االي حرتة التع،ير والنييير ،وعقد االجتماعات وتكوتن الجمعيات األحزاب ) يقاإ ألحكاى

القانون ،ىا ي ي ي ييافة ىلى أنلمة المس ي ي ي يياهمة في تموتي األحزاب من
تعلق

ي ي ي يينة 2008ى ،أدال

جميع ا تعديالت عديدة

ه ي ي ي ي ي ي ي ي ي العضي ييو المنتسي ييب والمز ي ييس ،والجراتات الترايز للحزب ،والية حي األحزاب ،والجزاتات المتعلقة

بمخيالفية القيانون ،والحيد األدنى لتيأ ي ي ي ي ي ي يييس الحزب ،علمياإ بيأن تيور قوانين االنتخياب وقوانين األحزاب يعت،ر دليالإ
وااييحاإ على ملاهر التيور السيييا ييي ،واالقتصييادي ،واالجتماعي ال ي ي د األردن من تأ يييسييه ،وحتى الوق

الحاار.

واما أن ه ا المواييو لم يني حله من الد ار يية المعمقة واليحث المتخصييز اليييامي ،جات معتمداإ على القوانين
الصاااة في ال ال ا ال نيةنل الواف ي ال يعيوعل القوانين الي يوم جيوعجاة ال عييل الجا ال فجيل الينةااال ل
عن ال ولل ال نيةنيل ،وعلى الد ي ي يياتير األردنية والقوانين واألنلمة الص ي ي ييادرة في جرتدة الي ي ي ييري العراي حتى ن اية

1928ى ،ثم الجرتدة الر ييمية يلة الفترة الزمنية للد ار يية .وقد تناول

الد ار يية األ ييياب الموجية لقوانين االنتخاب

واألحزاب في األردن التي تيي ي ي ي ي ييفط مط ميي ي ي ي ي ييرو القانون عند ىعداد ولدى ىر ي ي ي ي ي يياله ىلى مجلس األمة ،مط األا

باالعتيار في حدود معرفة الياحث ،وا العه على محااي ي يير جلسي ي ييات النواب واأل يان فلن بعض من القوانين لم

يرافا ىص ييدارها أ ييياب موجية و ن عاد ديوان التي يرتط للعمي على ىص ييدار األ ييياب الموجية لكي مي ييرو قانون،
معدي ،أو مزق
وات ران ِّ

فيما بعد عاى 2003ى .
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 أهداف وأسئلة الدراسةت دف الد ار ة ىلى التعرف على التيور التارتخي للقوانين الناظمة للحياة السيا ية في األردن
2021-1921ى) ،محاولة اإلجابة عن األ نلة التالية:
االنتخاهية والحزاية في األردن من عاى 2021 – 1921ى؟
 كم عدد القوانين واألنلمةِّ

 ما روط النااب ،وما اليروط الواجب توافرها في المر  ،وما الفنات المحرومة من حا االنتخاب؟االنتخاهية في األردن؟
 كيف تجري العملياتِّ

نتخاهية؟ رم مدة مجلس النواب في األردن؟
 كم عدد أعضات المجلس النياهي ،ورم عدد الدوائر االِّ
 -ما المحكمة التي تنلر في عون جداوي الناا،ين؟

 ما الج ة المختصة هنلر اليعون المتعلقة هنتائ االنتخابات؟ ما ىجراتات التر ي ؟االنتخاهية؟
 كيف تجري الدعايةِّ

 ما اإلجرات المتيط عند رور المجلس النياهي من أحد أعضائه؟ ما اليروط الواجب توافرها في مز سي الحزب ومنتس،يه؟ ما الفنات المحلور علي ا العمي الحزاي ؟ ما روط الترايز للحزب ؟ ما ىجراتات تأ يس الحزب؟المخولة بحي الحزب ؟
 -ما الج ة ِّ

 ما الجزاتات المتعلقة بمخالفة القانون ؟ ما ايجاهيات و ل،يات القوانين المنلمة للعمي الحزاي؟الدراسات السابقة
تفتقر المكتيات األردنية والعراية ىلى د ار يات حوي التيور التارتخي للقوانين الناظمة للحياة السييا يية في
األردن تيور قوانين االنتخاب ،وقوانين األحزاب الس يييا ييية) ،ىم لم يني ه ا الموا ييو حله من الد ار يية المعمقة
واليحث المتخص ييز الي ييامي لجميط جوانيه ،و ن وجدت ى ييارات بس يييية تناول

قانوني األحزاب الس يييا ييية لس يينة

1992ى و 2007ى وتتمغي ه المزلفات في ما يلي-:
 ميياب مخيادمية ووارون د.ت) ،تيارتم وحض ي ي ي ي ي ي ييارة األردن ،عميان ،د.ن ،تنياوي الكتياب قيانون األحزابالسيا ية لسنة 1992ى في الصفحات من .154-148
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 األحزاب الس يييا ييية في العالم العراي  ،)2004عمان ،مررز الد ار ييات الس يييا ييية ،وتحتوي على ورقاتعمي قدم

في المزتمر ال ي عقد في عمان  13_12حزتران2004 ،ى ،أحدها بعنوان " أثر التييرتعات

في تيوتر األحزاب السي ي ي ي ي يييا ي ي ي ي ي ييية " لكماي ناصي ي ي ي ي يير ،عرض في ا بعض المالحلات عن قانون األحزاب

السيا ية لسنة 1992ى ،في الصفحات .)89-81

 -القوانين الناظمة للعمي الحزاي في األردن ،)2010 ،مررز القدس للد ار ي ي ييات السي ي يييا ي ي ييية ،عمان ،ومل

بالتعاون مط هرنام األمم المتحدة اإلنمائي ،تناوي الفص ي ي ييي األوي منه ما ي م موا ي ي ييو الد ار ي ي يية قانوني

األحزاب السييا يية رقم  )32لسينة 1992ى ،ورقم  )19لسينة 2007ى ،ومدى مواتمت ا مط معايير الحد
األدنى لقوانين األحزاب في ال ييدوي العراي يية التي أ لقت ييا مي ييادرة التنمي يية ال،رلم يياني يية في المنلم يية العراييية

التابعة ل،رنام األمم المتحدة اإلنمائي عاى 2006ى ،من االي عقد ثالث ور ات عمي ىقليمية الرااط،
 ،2006عمي ييان ،2006 ،والي ييدار ال،يضي ي ي ي ي ي ي ي ييات ،)2008 ،واجتمي ييا المررز عي يياى 2007ى .ومل ي ي

الصفحات .)24 -9

كما وجدت مزلفات تناول

في

تيور الحياة النياهية في األردن دون الترريز على تيور قوانين االنتخاب من

صدورها 2021-1928ى ،مغي-:

 الحجاج ،اليي  ،)1994التيور التارتخي للحياة التيرتعية والنياهية في األردن 1952 -1920ى)،عمان ،المزلف ،تناوي الحياة النياهية في منيقة رقي األردن ق،ي تأ يس اإلمارة ،والحياة التيرتعية في

ىمارة رقي األردن في ظي المجالس التيرتعية الخمسة 1947 -1929ى ،ووردت ى ارة فيه ىلى أوي

قانون انتخاب لسنة 1928ى وموقف اليعب منه في الصفحات .)66-54

 اير ،هاني  ،)1993الحياة النيابية في األردن (1993-1920م) ،لجنة تارتم األردن ،عمان .ولمترد فيه أي ى ارة لقوانين االنتخاب الصادرة في األردن.

اهتدات من قوانين االنتخاب لسيينة
أما مواييو الد ار يية فسييوف يتناوي القوانين الناظمة للعمي السيييا ييي في األردن
ِّ
إ
1928ى ،و1947ى ،و1960ى ،و1986ى ،و2001ى ،و2010ى ،و2012ى ،و2016ى وتع ييديالت ييا والقوانين
يدات من قيانون الجمعييات العغمياني لسي ي ي ي ي ي ينية 1909ى ،وقيانون الجمعييات المزقي
النياظمية للعميي الحزاي اهت إ
1936ى ،وقانون تنليم األحزاب الس يييا ييية لس يينة 1954ى ،وقانون األحزاب الس يييا ي يية لس يينة 1955ى ،و1992ى
لسي ي ي ي ي ي يينة

و2007ى ،و2012ى ،و2015ى وتعديالت ا ،ل ا ي ي ي ي ييوف تعتمد ه الد ار ي ي ي ي يية على المصي ي ي ي ييادر األصي ي ي ي ييلية ممغلة
بالد اتير والقوانين واألنلمة الصادرة في جرتدة اليري العراي حتى ن اية عاى 1928ى ،ثم الجرتدة الر مية يلة
فترة الد ار ة والتيا أ لوب اليحث العلمي.
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 -منهج البحث ووسائله

اعتمدت ه الد ار ية المن

في األردن 2021-1921ى) ،والمن

التارتخي ال ي يسيتعرض التيور التارتخي للقوانين الناظمة للحياة السييا يية
التحليلي وصيوالإ ىلى اال يتنتاجات ،وقام

من جية اليحث في ه الد ار ية

على اتيا ما يلي:
 -1اإلحا ة بالمصادر والمراجط المتعلقة بمواو الد ار ة.

 -2جمط المعلوميات من المصي ي ي ي ي ي ييادر األوليية ممغلية بقوانين االنتخياب واألحزاب وتعيديالت يا ،واألنلمية والتعليميات
الصادرة في األردن ،باإلاافة ىلى اال تفادة من بعض الد ار ات الحديغة.

 -3د ار ة المعلومات وتحليل ا ،ونقدها ،وتصنيف ا.
 -4راط المعلومات وصياغت ا و ياعت ا.
رابعاً :حدود الدراسة
تناول

الد ار يية الحديث عن التيور التارتخي للقوانين الناظمة للحياة السيييا ييية في األردن من هدايات صييدورها

وحتى وقتنا الحاايير ،لسييد الغررة الموجودة في الد ار ييات الحديغة ،والتي جاتت قاص يرة عن هيان المراحي ال امة
مرت ه ا تل التيرتعات.
التي ِّ
سابعاً :خطة الدراسة

تم تناوي ه الد ار ة في فصلين وعلى النحو التالي:
م،يناإ هدايات الحياة
تناوي الفصي ييي األوي التيور التارتخي لقوانين االنتخاب في األردن 2021 -1928ى) ِّ

النياهية في األردن ،ومدة المجلس النياهي و يرور أحد أعضيائه ،والشروط الطاب وطاروا ر الا ب طالروشر
لعضرطة ربس

االنتخاهية والمقاعد النياهية المخص يص يية
االنتخاهية ،والدوائر
الاطا  ،و جراتات التر ييي والدعاية
ِّ
ِّ

االنتخاهية ،واالقت ار والفرز ،وجرائم االنتخاب.
ل ا ،والعمليات
ِّ

أما الفص ي ي ي ي ييي الغاني فقد تناوي التيور التارتخي لقوانين األحزاب الس ي ي ي ي يييا ي ي ي ي ييية في األردن 2021-1921ى)،

م،يناإ
مواي ي ي ييحاإ األحزاب السي ي ي يييا ي ي ي ييية في األردن من هدايات ا 2021-1920ى) ،ثم اإل ار التنليمي للحزب ِّ
مف وى الحزب ،و ي ي ييروط العض ي ي ييوتة للحزب المز ي ي ييس والمنتس ي ي ييب) ،ومحلورات العمي الحزاي ،رما تعرض

الفصي ىلى حقوي الحزب ونلامه األ ا ي ،و جراتات تأ يسه واالنسحاب منه ووقفه وحله.
وقد تضمن

ااتمة الد ار ة أهم النتائ والتوصيات.

4

الفصل األول :التطور التاريخي لقوانين االنتخاب في األردن
2021 -1928م
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بأن ا و ي ي يييلة عملية يتم هوا ي ي يييت ا ااتيار الي ي ي ييعب له ي ي ييخا
تعرف االنتخابات ِّ

ال ين ي ي يييع د ىلي م باتخام

الق اررات ور ي ييم السي يييا ي يية العامة في الدولة وتختلف االنتخابات حسي ييب ي ييكي النلاى السي يييا ي ييي ،ف نا انتخابات
لمانية ،وهنا انتخابات تجري للسي ي ي ي ييلية
موحدة النتخاب السي ي ي ي ييلية التي ي ي ي ي يرتعية والتنفي ِّية رما هو في األنلمة ال،ر ِّ
ِّ

التنفي ية وأُارى للسي ي ييلية التي ي ي يرتعية تجري بيرتقة مختلفة رما هو في النلاى الرئا ي ي ييي ،رما وتختلف االنتخابات
حس ييب أ ييلوب التنليم االنتخاهي المتيط ،ف نا انتخاب الدوائر ال ي بموجيه تقس ييم الدولة ىلى مجموعة دوائر ،أو
المسي ي ي ييتقلين والممغلين لهحزاب ،وتجري التنافس للفوز

انتخاهية ير ي ي ي ي في ري دائرة عدد من األ ي ي ي ييخا
منا ا
ِّ

موحد متيط عند انتخاب رئيس السي ي ييلية في النلاى الرئا ي ي ييي التي تصي ي ييي الدولة
بمقاعد السي ي ييلية .وهنا انتخاب ِّ

انتخاهية واحدة  ،)1وتُعد االنتخابات ظاهرة دورتة تعاد ري عدة نوات حسب الفترة
بموجيه بمغابة دائرة ،أو منيقة
ِّ

المحييددة ل ي ل ي  ،والفترة مييا هين االنتخييابييات يمييارس اإلفراد االل ييا تييأثيرهم على الممغلين ألن م هم ال ي ين يملكون
االي االنتخابات القدرة على ىبقات ممغلي م ،أو ترييرهم بآارتن ،وه ا ما يحكمه تقيد النائب هرغيات ناا،يه .)2
فكرت يا بمف وى الحكومية التمغيليية مني القرن السي ي ي ي ي ي ييادس

وعن التيور التيارتخي لمف وى االنتخيابيات فقيد ارتييي

عيي يير الميالدي ،واعت،رت بعدها القاعدة األ ي ييا ي ييية للحكومة الديمق ار ية ااصي يية مط ا ي ييتحالة تي،يا الديمق ار ية
الميا يرة بسيي،ب المجتمعات الك،يرة وصييعواة جمط الناس في مكان واحد ،ومط هداية القرن التا ييط عييير الميالدي
تكية ،ومور ي
هدأت االنتخابات في ري من هرتيانيا وفرنسيا والواليات المتحدة األمر ِّ
على األغنيات والمتعلمين ،وأص يييح

بييكي محدد واقتصيرت هداية

االنتخاهية دو اإر هاماإ في العملية الس يييا ييية في معلم
فيما بعد تلعب ال ينات
ِّ

دوي العالم ،و ن ااتلف دورها أحياناإ من دولة ،أو نلاى ي ي ي ي يييا ي ي ي ي ييي ىلى وار ،ومل تيعاإ لللروف الس ي ي ي ي يييا ي ي ي ي ييية

واالقتصييادية واالجتما ية لكي دولة ،و ،يعة التكوتن االجتماعي والغقافي ألفرادها ومدى تي،يا الديمق ار ِّية في ا،
فيعض الدوي تمارس االنتخابات وتدعي الديمق ار ية ىال أن ا ال تسي ييم للمعاراي يية بالوصي ييوي ىلى السي ييلية ،ومل

عن رتا تزوتر االنتخابات ،فالدولة الديمق ار ية هي التي تجري في ا انتخابات حرة نزت ة يس ي ي ي ي ييم في ا للناا،ين
بالتع،ير عن أرائ م بحرِّتة تامة .)3

)1

انلر نلاى هررات ووارون  ،)1987مبادئ علم السياسة ،دار الكرمي للنير والتوزتط ،ط ،2عمان،

)3

انلر ع،د الرني بسيوني ع،دللا  ،)1990أنظمة االنتخاب في مصر بين االنتخاب الفردي واالنتخاب بالقائمة ،منيأة المعارف،

)2

المرجط نفسه،

اال كندرتة،

.205 -204

.208-207

.7
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وفي األردن جرت االنتخابات من أواار عاى 1928ى النتخاب أعضيات المجلس التييرتعي ،وأفرز أوي مجلس
تييرتعي في نيسيان 1929ى ،وتييكل

بعد أراعة مجالس تييرتعية حتى عاى 1947ى  ،)1بصيدور الد يتور الغاني

ال ي نز على قياى المجلس النياهي هدالإ من المجلس التيي ي ي ي ي ي يرتعي  ،)2وفي ه ا العاى تم انتخاب المجلس النياهي
األوي والمجيالس التياليية حتى انقيياع يا عياى 1967ى ،وفي عياى 1989ى واعيد عودة الحيياة النيياهيية وأصي ي ي ي ي ي يييحي
تجري انتخابات دورتة بالرغم من غياب تأثير األحزاب وااقي مز يس ييات المجتمط المدني في ا بي ييكي واا ي  ،فال
االنتخاهية ،ىايافة ىلى المعوي التييرتعي ممغالإ بقانون
اإلقليمية والمصيال الخاصية تحكم العملية
تزاي العييائرتة و
ِّ
ِّ

الصييوت الواحد لعاى  ،)3 1993ال ي تعت،ر جميط األ ياف السيييا ييية انتكا ياإ على الحياة الديمق ار ية ااصيية مط
اي ي ي ييعفات ىلى قية ال،رلمان ،األمر ال ي أثِّر على دور السي ي ي ييلية التي ي ي ي يرتعية في ىدارة الدولة،

وصي ي ي ييوي أ ي ي ي ييخا

فاالنتخابات النياهية تعمي على تحقيا أمور عديدة من ا :ىعيات اليي ي ي ي يير ية لل ينات المنتخية في ممار ي ي ي ي يية دورها
السيليوي ،من االي حا وظائف ا التييرتعية رلصيدار التييرتعات المنلمة لحياة المجتمط ورقابة السيلية التنفي ِّية،
وعيات الفرص يية للموا نين لممار يية الس ييلية الس يييا ييية ،وعيات الموا نين الفرص يية الاتيار الي ييخز المنا ييب،
وتمكين الموا نين من مراقية المنتخ،ين والتأكد من تي،يا الي ي ي ي ييعارات وال،رام التي عرا ي ي ي ييوها أماى األ ي ي ي ييخا
الناا،ين .)4
فقانون الص ي ي ييوت الواحد متيط بالدوي االنجلو ي ي ييكس ي ي ييونية وهو نلاى ناج في رندا ،هرتيانيا ،ا ي ي ييتراليا،
جنوب افرتنيا ،نيوزلندا ،ونحن بص ي ييورة عامة ثقافة انجلو ي ييكس ي ييونية .وقد وا ي ييط ه ا القانون في األردن بص ي ييورته
الم،تورة ال ي ييتيعاد األحزاب العقائدية ،وحقا ال دف بعض النجاح ،والمعارا ي يية ال،

بالرائه من ال،داية والتزموا

ه المعاراة بيكي غير جدي ،ولم ي ،لوا ج داإ صادقاإ لتريير  .ومن االمغلة على معاراة ه ا القانون:
( ) 1ليمان مو ى  ،)1990إمارة شرقي األردن ،لجنة تارتم هالد الياى ،عمان ،
النظام السياسي األردني ،بالمينورس ،عمان،

 ،208 ،194محمد الدجاني ومن ر الدجاني  ،)1993المدخل إلى

.224-222

( ) 2للتو ط في المجالس النياهية واالنجازات والمصير  ،)1988-1947انلر هاني اير  ،)1993الحياة النيابية في األردن ( )1993-1920لجنة

تارتم االردن ،عمان،

.229-224

 ،198-196والدجاني ،المدخل إلى النظام السياسي األردني،

( ) 3تتمغي األ ياب الموجية إلصدار ه ا القانون في أنه :

 .1جات ليستوعب ما ا تجد من أواا وما أر من تريرات وتعديالت على الد تور والقوانين المختلفة وما

دته المسيرة ال،رلمانية بعد انقيا أملته

ظروف االحتالي اإل رائيلي.

 .2جات ه ا القانون المزق

حرصاإ من الحكومة على ىجرات االنتخابات في موعدها الصحي فلم يكن أمام ا الوق

النااب والكوتا والدوائر االنتخاهية وغيرها من المواد ،وانه تتاح بعد االنتخابات الفرصة والوق
الديمق ار ية .حيث أن نز المادة  ) 94من الد تور أعي

الكافي لتقديم قانون انتخاب يتناوي ن

الكافيين لمجلس النواب لد ار ة التعديالت الميلواة وتكرتس

مجلس الوزرات بموافقة المل واط قوانين مزقتة في األمور التي تستوجب اتخام تداهير ارورتة

ال تحتمي التأاير.
 . 3فتح

الحكومة جميط القنوات من صحف ودورتات ومسوحات ىحصائية للتعرف على الرأي العاى واعد د ار ة األرات ت،ين أن هنا رأيين احدهما يرى

ىبقات األمور على حال ا والغاني يمغي األغل،ية من الموا نين وهم مط ه ا القانون .

 .4جات القانون ليزرد على الحقوي األ ا ية للم وا نين والتي رفل ا الد تور في المادة الساد ة .انلر محلا الجرتدة الر مية ،محضر الجلسة الغالغة عيرة
من الدورة العادية الرابعة لمجلس النواب،
)4

 26 ،)13رانون الغاني ،1997جلد ،)34

 ،21-20ييار ىلي ا فيما بعد باالاتصار ى.ج.ر.

فتحية الزع،ي  ،)2004االنتخابات آلية الديمقراطية ،مررز الد ار ات ال،رلمانية ،عمان،
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اوالإ :تعرض النتقادات وا ييعة من مختلف األ ياف السيييا ييية والنقابات الم نية ومز يسييات المجتمط المدني،
واحتجاجاإ على مل قا ع

ج ،ة العمي اإل ي ي ي ييالمي االنتخابات في المجلسي ي ي ييين الغاني عيي ي ي يير  22تيي ي ي يرتن ثاني

 1 -1993أيلوي  )1997والغالث عي ي ي ي يير  23تيي ي ي ي يرتن الغاني 1997ى 16 -حزتران 2001ى) في محاولة من ا
لتريير قوانين االنتخاب ،ولكنه عاد وا تر في المجلس الرابط عير والخامس عير .)1
ثانياإ :رد من ق،ي اللجنة القانونية عند ىحالته ىلى مجلس النواب ي ي ي ي ي ي يينة 1997ى ،ولكن قرار الرد لم يحض في
حينه على األغل،ية ،وتعرض القانون عند مناقيته النتقادات ديدة جات بعض ا رداإ على األ ياب الموجية من ا:
 .1أن ص ييدور غير د ييتوري ،النه لم يس ييتوف ييروط المادة  )94للقانون المزق  ،فليس هنا حالة ارئة
وال حالة ال يمكن تأجيل ا ،فموا ييو االنتخابات لس يينة 1993ى معروف ق،ل ا هي ي ي ي ي ي ي ي ي  )4يينوات من عودة
الحياة الديمق ار ية ،ف نا رغية بليجاد من ق،ي الحكومة هدليي أنه جاتت حكومات جديدة بعدها ي ي ي ييارت
على هي ا الن

لريايية عياى 2011ى ،علمياإ بيأنيه وفي عياى 1994ى تقيدى  )27نيائيياإ بياقتراح قيانون حلي

هتأييد مجلس النواب ىلى اللجنة القانونية ىال أنه تم تريييه ولم يرى النور.
 .2أن القانون رفض من جميط األ ياف السي ي ي يييا ي ي ي ييية واالجتما ية ،وران مرفوا ي ي ي ياإ من مجلس األ يان في
جلس ي ييت م التي هغ
كل

على التلفاز ،وتحدثوا جميع م تقرتيا ا ي ييد ه ا القانون .رما أن مجلس النواب رفض ي ييه

ل ا تم حله ق،ي انت ات مدته الد تورتة هغالثة أ ر.

 .3لم يحقا القانون المسي ي ي ي يياواة والعدالة رما ورد في األ ي ي ي ي ييياب الموجية ،ففي منيقة انتخاهية ينتخب الموا ن
تسعة نواب ومنيقة أارى ينتخب في ا نائ،ين أو ثالثة.
 .4ر ي ييم القانون العي ي ييائرتة واإلقليمية واليائنية هدالإ من تر ي يييم الوحدة الو نية واص ي ييي التر ي ييي من الماي
الس ي يييا ي ييي ،والتزوتر يفرض على الناس نواباإ ال يعرفون م ،وفقدت العملية االنتخاهية مض ي ييمون ا المتعارف
عليه.
 .5فيه تحجيم ألفا النائب ىلى حدود دائرته االنتخاهية أو حتى عيييرته ،األمر ال ي يجعي من النائب أ يي اإر
لناا،يه ،همه الوحيد تسي ي ي ي ي ي ييديد فواتير انتخاهية ي ي ي ي ي ي ييابقة والحقة لتأمين فوز ثانية ،األمر ال ي يجعله ممغالإ
لمنيقه محدودة ال للو ن أو األمة ،وتجعله اااي ي ي ي ي ييعاإ ألصي ي ي ي ي ييحاب النفوم والوزرات مقاهي تيسي ي ي ي ي ييير بعض
الخدمات على حساب الدولة ومصلحة الو ن والموا ن.
 .6فيه تحجيم ليعض األحزاب والفنات مات التوج ات السي يييا ي ييية الرافضي يية للسي ييالى مط ى ي يرائيي وهو ال دف
ال ي وا ي ي ييط القانون من اجله وهو ع،ور مرحلة ي ي يييا ي ي ييية ،ومل لض ي ي ييمان عدى حص ي ي ييوي ه التوج ات

( )1إيمان فرتحات  ،)2013التربية الوطنية ،المزلف ،عمان،

.103
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السي يييا ي ييية على عدد من المقاعد ييي ييكي عائقاإ للمسي يييرة السي ييلمية ،وقد أعت،ر بعض النواب أثنات مناقيي ييات م
ل ا القانون عاى 1997ى أن الحالة اليارئة من وجود قد ا تنف ت ولم يعد م،ر اإر ليقائه.
 .7قانون مسيتورد من دوي غراية ا يتيراداإ م،تو اإر ،فالدوي التي تي،ا الصيوت الواحد تقسيم الدوائر بعدد النواب
أي لكي دائرة نائب واحد

.)1

علماإ انه وعندما انفجرت ازمة العمي السيا ي في األردن عاى2011ى ،وفي أكغر من مرة اعلن اعضات لجنة
الحوار الو ني أن اهم انجاز ل ا في قانون االنتخاب هو ىلرات الصوت الواحد والدوائر الوهمية ،فانصار الصوت
الواحد تخلو عنه لحي االزمة واصيحوا يتصدرون صفوف انصار االصالح ،واعض م اعضات في لجنة الحوار
الو ني ،دون اعتراف من أي رف في ارتكاب الخيأ في اعتماد الصوت الواحد من تسعة عير عاماإ.
المبحث األول :بدايات الحياة النيابية في األردن
جرت أوي انتخ يياب ييات في األردن لمجلس الميعوث ييان النواب) ع يياى 1908ى بع ييد االنقالب العغم يياني بيرتق يية
االنتخياب على درجتين ،وملي بيانتخياب نياا،ين ثيانوتين ينتخ،ون هيدورهم ممغلين عن م ،وقيد انتخيب توفيا المجيالي
ميعوثاإ عن لوات الكر  ،وجرى بعد مل انتخاب مجلس عمومي لوالية ي ي ي ي ييورتا ينتخب أعضي ي ي ي ييا من ق،ي مجالس
اإلدارة في االقض ييية بحيث يتألف من أراعة أعض ييات من ري لوات تابط لوالية ييورتا ،قد انتخب عن يرقي األردن
في الفترة األولى عودة القسي ي ييوس عن الكر  ،وتو ي ي ييف السي ي ييكر عن السي ي ييلط ،ع،د الن،ي النسي ي ييعه عن معان ،وع،د
أما في الفترة الغانية
الم دي محمود عن اليفيلة ،وع،دالقادر التي وع،دالعزتز الكايد عن قضي ييائي عجلون وجرمِّ ،
فقد مغي ي ي ي ي ي يرقي األردن ري من زعي المجالي ،محمد الحسي ي ي ي ي ييين ،عالت الدين وقان ،اليي التل وني ،حسي ي ي ي ي ييين
العييوي ،نجيب اليرتد  ،ور

حميد  ،)2وفي عاى 1918ى وعندما أعلن األمير فيصي تأ يس الحكومة العراية

في ييورتا دعا ىلى ىجرات انتخابات في ري أنحات ييورتا الي،يعية الاتيار ممغلين للمي يياررة في ىهدات الرأي حوي
مص ييير ال،الد ونو الحكم ،وقد جرت االنتخابات وفقاإ لقانون االنتخاب العغماني القائم على أ يياس االنتخاب غير
المييا ي ي ي ي ي ي يير ،ونل اإر للحياجية الملحية دعي الممغلون الغيانوتون الي ين انتخ،وا نواب "مجلس الميعوثيان" عياى 1908ى،
وااتاروا ثمانية نواب عن ري األردن وهم -:ليمان السودي الرو ان ،و عيد أهو جاهر ،و يسى مدانات ،وع،د
الم دي المرافي ،واليي التل وني ،و ي ييعيد الص ي ييلي،ي ،وع،دالرحمن ار ي يييدات ،وناص ي يير الفواز ،و ي ييار هزالت في
المزتمر القومي السييوري ال ي عقد في دميييا في  2تموز 1919ى ،وفي  8ومار 1920ى وتقرر ىعالن ا ييتقالي
ورتا والمناداة باألمير فيصي ملكاإ علي ا ،وعلى أثر مل اجتمط المجلس األعلى لعصية األمم في ان رتمو في
)1
)2

ى.ج.ر ،محضر الجلسة الغالغة عيرة من الدورة العادية الرابعة لمجلس النواب،

 26 ،)13رانون الغاني ،1997جي ،)34

هاني اير .الحياة النيابية في األردن  ،منيورات لجنة تارتم األردن ،عمان،1993 ،

القرن العشرين ،ج ،1مكتية المحتسب ،عمان،1959 ،

.10
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.63-21

 ،13-12ومنيب المااي و ليمان المو ى .تاريخ األردن في

الفترة ما هين  )26-18نيسي ييان 1920ى ،وقرروا في  25نيسي ييان واي ييط ي ييورتا ول،نان تح
والعراي و ي يرقي األردن وفلسي يييين تح

االنتداب ال،رتياني ،وانت

االنتداب الفرنسي ييي،

الحكومة العراية في ي ييورتا على أثر معررة

ميسلون في  24تموز 1920ى  ،)1وارج األمير فيصي في جولة متوج اإ في الدوي االورواية عاد من ا ملكاإ على
العراي ،واالتالي أصييح

ثالث حكومات محلية هي حكومة عجلون

يرقي األردن تعاني فراغاإ ييا يياإ ،وتييكل

وال،لقات ومزاب ،وتقدى ي ي ي ي يييوا منيقة عجلون بميالب ىلى ممغي الحكومة ال،رتيانية الميجر ي ي ي ي ييمر ي ي ي ي ي

لتأليف

حكومة في ال،الد هرئا ة أمير عراي بمساعدة مجلس عاى لسن القوانين ،واعد منا دة أحرار رقي األردن ورجاي
الحررة العراية ال ين لجنوا ىلى يرقي األردن بعد معررة ميسيلون الييرتف الحسيين إليفاد أحد أهناتة لتزعم الحررة
الو نية ال يتعادة يورتا ،وقدوى األمير ع،دللا وتأ ييس اإلمارة على أثر مزتمر القدس ال ي عقد في الفترة ما هين
)2
ثم ران
 30-28ومار عاى 1921ى ،وران االتفاي مزقتاإ لمدة ي ي ي ييتة أ ي ي ي ي ر  ،ومن ِّ
كاليتون لهمير باعتراف حكومة المل ال،رتياني هوجود حكومة مس ييتقلة في ي يرقي األردن هرئا يية األمير ع،دللا

م ررة هرتيانية مقدمة من

ي ي يرتية موافقة عصي ي ييية األمم على مل  ،وأن تكون حكومة د ي ي ييتورتة نياهية ،واتج

الخيوة األولى تسي ي ييير نحو

تر ييم مز يسيات ييا يية ،ففي األوي من نيسيان 1923ى تم تأليف مجلس الييورى هرئا ية قاايي القضياة للنلر
في مخالفات الموظ فين ومحاكمت م و ي ي ي ي يين ميي ي ي ي ييروعات القوانين واألنلمة والنلر في ا ي ي ي ي ييتنناف ق اررات المجالس
)3
يأن يتم تنليم جميط القوانين واألنلم يية من ق ،ييي نل ييارة الع ييدلي يية
اإلدارت يية  ،والي ي ي ألري ع يياى1927ى وتقرر ب ي ت

ومصيادقة المجلس التنفي ي  ،)4وفي  9تموز1923ى أصيدر األمير ع،دللا ىرادته هتأليف لجنة أهلية لوايط قانون
انتخاب للمجلس النياهي ران مستيارها ناظر العدلية ىهراهيم ها م ام

ممغلين اثنين عن ري المقا عات الس

في يرقي األردن وهم :ييعيد اير ،و ييمس الدين ييامي عن مقا عة عمان ،وعلي الفي الي يرايري وعلي نيازي
التي عن مقا عة ىراد ،ومحمد الحسييين و ييعيد الصييلي،ي عن مقا عة السييلط ،وزعي المجالي وع،دللا العكييية عن
مقا عة الكر  ،وعلي الكايد العتوى ومحمد العييان عن مقا عة جرم ،و هراهيم جميعان و هراهيم الي ييوتحات عن
مقا عة مأدبا ،وأثنات عمي اللجنة الب عص يييان العدوان هرئا يية الي يييم ييليان العدوان في  16أيلوي 1923ى
هتأليف حكومة د ي ي ييتورتة في ال،الد وانتخاب مجلس نياهي  ،)5وفرغ

اللجنة من عمل ا ووا ي ي ييع

" الئحة قانون

انتخاب النواب في منيقة اليي ي ييري العراي  ،)6احتوت على  )60مادة جاتت في امسي ي يية فصي ي ييوي تناول

الدوائر

االنتخاهية األارى وجرائم االنتخاب ،واموجب
االنتخاهية وأقس ي ي ي ي ييام ا ،ورينية تحض ي ي ي ي ييير دفتر الناا،ين ،والعمليات
ِّ
ِّ
)1

اير ،مرجط اها،

)3

اير ،مرجط اها،

)5

في القضية األردنية العربية( مجموعة وثائق سياسية –  ،)1929ط  ،1الدار العراية للنير والتوزتط ،عمان،1985 ،

 ، 14-13والمااي ومو ى ،مرجط اها،

 )2المااي ومو ى ،مرجط اها،
)4

اليري العراي عمان )،

.91-88

 107-99و  ،148-132وفرتحات ،مرجط اها ،

 ،23-18واليي الحجاج  ،)1994التطور التاريخي للحياة التشريعية والنيابية في األردن ،المزلف ،عمان،
 15 ،183ومار ،1928

ملحا جرتدة اليري العراي عمان)

.39

.6

محافلة  ،)1990الفكر السياسي في األردن ،ج  ،1مررز الكتب األردني  ،عمان،
)6

.55

 9 ،52رانون األوي ،1923

.47 -30

10

 ،206وهاني اير ،الحياة النياهية،

 ،57- 56 ،34وعلي
.27- 26

انتخاهية تحتوى األولى على مقا عات عمان والسيلط
الئحة ه ا القانون اعت،رت منيقة يرقي األردن ثالث دوائر
ِّ
ومييأدبييا ومررزهييا عمييان ،والغييانييية مقييا عييات ىراييد وجرم وج،ييي عجلون ومررزهييا ىراييد ،والغييالغيية مقييا عتي الكر

واليفيلية ومررزهيا الكر  ،واصي ي ي ي ي ي ييز لكيي ثميانيية والف من الي رور نيائيب واحيد وتتم انتخياب النواب على درجتين
فيقوى النياا،ون من اليدرجية األولى بيانتخياب النياا،ين من اليدرجية الغيانيية وتقوى هزالت بيانتخياب النيائيب ،ونص ي ي ي ي ي ي ي
وحدد
أن يقوى ري  )200نااب من الدرجة األولى بانتخياب منتخيب واحد من الدرجة الغيانييةِّ ،
الئحية القيانون على ت

االنتخاهية.
مدة المجلس بأراط نوات ،وتجوز ىعادة انتخاب النائب عند انت ات دورته
ِّ
وورد في الئحة قانون انتخاب النواب روط لتسجيي الناا،ين تمغل
أن
 -1ت
أن
 -2ت
أن
 -3ت
أن
 -4ت

في-:

أجن،ية.
أن ال يكن من رعايا دولة
يكون من مواليد رقي األردن ،و ت
ِّ
يكون قد اتم ن العيرتن وق التسجيي.

يكون مر اإر.
يكون اكناإ الحي ،أو القصية من

نة على األقي.

أن ال يكون من الساقيين من الحقوي المدنية.
 -5ت
أن ال يكون محكوماإ عليه باإلفالس ولم يستعد اعتيار .
 -6ت

أن ال يكون محجو اإر عليه .)1
 -7ت
كما وأجازت الئحة القانون للموظفين والضي ي ي ييياط التسي ي ي ييجيي في دفاتر الناا،ين ول م حا االقت ار  ،وال ي يجري
عالنية ،وللنااب أن ير

نفسه في أي دائرة انتخاهيه ،وحددت دورة المجلس لفترة

رتن ،وأجازت للحكومة حي

المجلس لس يي،ب قانوني مط ا ييرورة ىجرات انتخابات جديدة االي ي رتن من قرار حي المجلس ،واجتما المجلس
االي ي ي ي ي ي ر من انتخابه ،وجعل

لمجلس النواب اال ي ي ي ي ييتقاللية الكاملة في معالجة أي أمر يتعلا بعضي ي ي ي ييوتة أي

نائب .)2
واعد صي ييدور الئحة قانون االنتخاب وموافقة األمير عليه  ،)3هدأت الحكومة مسي ييتعدة إلجرات االنتخابات ،واعد
أن ال،الد ي ي ي ي دت أحداثاإ هام إة أعاق
الحكاى اإلدارتون قوائم الناا،ين في ي ي ي ي ر حزتران عاى 1924ى ،ىالِّ ت
االنتخابات تمغل

باالنتقا

ىجرات

من اال يتقالي نتيجة ل جوى اإلاوان الوهاهيين على قرى هني صيخر ،وتداي القوات

ال،رتيانية وفرض الرقابة المالية واإلدارِّتة على الحكومة ،مما أ ي ي ي ي ي ييفر عنه تأجيي ىجرات االنتخابات  ،)4ولكن مل

لم يحي دون ميالية اليي ي ي ي ي ييعب بالمجلس النياهي ،وتجددت الفكرة عاى 1926ى في ع د حكومة حسي ي ي ي ي يين االد أهو
ال دى .فقد أكدت الو ازرة في هيان ا الوزاري على عنايت ا هتأ ي ي ي يييس مجلس تي ي ي ي يرتعي يمغي يقات اليي ي ي ييعب رافة،
)1
)2
)3
)4

انلر ى  )9 ،7من الئحة قانون االنتخاب ،وفي القضية األردنية العراية،
للتو ط ،انلر المصدر نفسه،

اليري العراي،

.178- 63

 31 ،48نيسان ،1924

المااي ومو ى ،مرجط اها،

.2

.240-236 ،283

11

.65- 64

أن مل لم يلا ترحيياإ من الي ييعب ،فيالب بعضي ي م بعقد
وتي ييرف على التيي يرتط ،وتعاون الحكومة في هيان ا ،ىالِّ ِّ

مزتمر و ني عاى لليحث في أحواي ال،الد ،وقاى وفد من ي ي ي يييوا العي ي ي ي ييائر هزتارة األمير ع،دللا و اليه بالمجلس

النياهي .ل ا أوعز األمير ىلى المجلس التنفي ي لتحقيا مل  ،فأص ي ي ي ييدر رئيس المجلس التنفي ي هالغاإ ر ي ي ي ييمياإ في
أكد عزى حكومته على عقد المجلس التييرتعي ،وقررت الحكومة تعيين لجنة تحضييرتة
 13تييرتن األوي 1926ى ِّ
إلعداد الو ي ي ي ي ييائي لتنفي الميي ي ي ي ييرو  ،وقد أعادت اللجنة النلر في الئحة قانون االنتخاب لسي ي ي ي يينة 1923ى ،وأجرت
معلومات عن نية ىهراى الحكومة معاهدة مط هرتيانيا ،وان المجلس التيي ي ي ي ي ي يرتعي

تعديالت نيفة عليه و ي ي ي ي ي ي يياع

المنوي انتخابه يييكون محدود الص ييالحيات ل ا رفع

عرائض من يييوا عجلون والكر ىلى األمير و لى رئيس

المجلس التنفي ي ال،وا باإل ار في انتخاب المجلس النياهي ،وقد أدى ه ا التحر ىلى تأ يس حزب اليعب في
ومار 1927ى ،ال ي نص ي ي ي

نياهية مسي ي ييزولة هرئا ي ي يية
المادة األولى منه على تأييد الحكم الد ي ي ييتوري بنياى حكومة ِّ

األمير ع،دللا وأنجاله من بعد .)1

وفي  20ي ي ي ي ي ي يي يياط  1928ى وقعي ي

المع يياه ييدة األردني يية ال،رتي يياني يية األولى في الق ييدس من ق ،ييي اللورد هلومر

 )Plomerالمندوب السي ي ي ي ييامي في فلسي ي ي ي يييين عن هرتيانيا وحسي ي ي ي يين االد أهو ال دى رئيس المجلس التنفي ي في
األردن .احتوت  )21مادة ،نص ي ي
نيس ي ي ي ييان 1928ى ،وران

المادة األولى على وا ي ييط قانون أ ي ييا ي ييي لل،الد ل ا ص ي ييدر القانون في 16

الحاجة ملحة إليجاد مجلس تيي ي ي ي يرتعي ألنه ران ال هد من وجود هينة أهلية لمص ي ي ي ييادقة

المعاهدة والقانون األ ا ي ،وإلجرات االنتخابات أبيل

حكومة حسن االد أهو ال دى الئحة قانون االنتخاب لسنة

1923ى ونيي ييرت قانون االنتخاب الجديد هتارتم  20حزتران 1928ى  .)2ىالِّ أنه لقي معاراي يية وا ي ييعة ،من فنات
أردنِّيية حضي ي ي ي ي ي ييرت المزتمر الو ني األوي الي ي عقيد في عميان في  25تموز 1928ى والي ي ان،غا عنيه الميغياي
الو ني األوي وال ي تقرر فيه

)3

 )11هنداإ تضي ي ييمن ال،ند الخامس على "كي انتخاب للنيابة العامة يقط في ي ي يرقي

األردن على غير قواعد التمغيي الص ي ي ي ييحي وعلى أ ي ي ي يياس عدى مس ي ي ي ييزولية الحكومة أماى المجلس النياهي ال يعت،ر
انتخاباإ ممغالإ إلاردة األمة و ييادت ا القومية ايمن القواعد الد يتورتة هي يعت،ر انتخاباإ ال قيمة تمغيله صيحيحة له،
واألعضييات ال ين ينتخ،ون على أ ييا ييه ىما فصييلوا بحا يييا ييي أو مالي أو تي يرتعي اييار بحقوي يرقي األردن
األ ي ي ييا ي ي ييية ال يكون لفصي ي ييل م قوة الحا المعترف به من ق،ي اليي ي ييعب هي يكون فصي ي ييل م جزتاإ من جرات تصي ي ييرف
السييلية االنتداهية وعلى مسييزوليت ا ،وتضييمن ال،ند السييادس " ترفض يرقي األردن ري تجنيد ال يكون صيياد اإر عن
حكومة د يتورِّتة مسيزولة باعتيار أن التجنيد جزت ال يتج أز من السييادة الو ِّنية ،وتضيمن ال،ند التا يط " تعت،ر هالد

)1

محافلة ،الفكر السيا ي ،ج،1

 ،217- 214والمااي ومو ى ،مرجط اها،

 )2انلر ملحا رقم  )1قوانين االنتخاب في األردن 2021-1928ى)،

)3

.283

.134

الكتاب األسود في القضية األردنية العربية .منيورات دار االيتاى اال المية ،القدس، 1928 ،
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.120-120

ي يرقي األردن ري تيي يرتط ا ييتغناني ال يقوى على أ يياس العدالة ،أو المنفعة العامة ،وحاجات الي ييعب الص ييحيحة
تيرتعاإ با الإ .ومن االعترااات التي جلوها على ه ا القانون-:
 -1لم ينز على تمغيي ال،الد هنس ي ي ييية النفوس تمغيالإ ص ي ي ييحيحاإ ،ولم يجعي لحا التمغيي نص ي ي يياباإ قانونياإ بالنس ي ي ييية
للتسجيي أو االنتخاب.

انتخاهية ا ي ييماإ وتعيينه فعالإ ،وحصي يير عدد أعضي ييات المجلس بمقدار معين مقيو على
 -2قسي ييم ال،الد ىلى دوائر
ِّ
نسية غير صحيحة.
ثانوي ،واعت،ر تر ي ي ي ي ييي
 -3اعت،رت أنلمة ه ا القانون التر ي ي ي ي ييي من ق،ي مس ي ي ي ي ييجلين اثنين رافياإ إلاراج منتخب
ِّ
العضييو من ق،ي امسيية منتخ،ين ثانوتيين رافياإ إلاراج مل العضييو مندوااإ عن األمة في المجلس التييرتعي،
بمعنى أن عيرة أ خا مسجلين فقط أي عيرة ناا،ين أوليين يمكن م أن يخرجوا عضواإ يمغي ال،الد َّ
رل ا.
ت
ِّ
 -4يعت،ر المجلس المنتلر أقيي تمغيالإ من المجلس العمومي في مراكز الوالييات في ع يد اليدولية العغميانيية ،ىما لم
يكن في مل المجلس من األعضي ييات المعينين ي ييوى الرئيس هينما ي ييييي ييتر في عضي ييوتة ه ا المجلس رجاي
الحكومة ال ين يزتد عددهم عن راط األعضات المنتخ،ين.

 -5اال تراط ليقات المجلس تصديا ميرو المعاهدة التي أجمع

ال،الد على رفض ا .)1

ومن االنتقادات التي وج ت ا المعاراة للحكومة في ىجراتات االنتخابات-:
 -1ي ي ي ي ييمي الحكاى اإلدارتون واي ي ي ي ييياط الجيم والجنود وقسي ي ي ي ييم ر،ير من الموظفين ا ارتن مأمورتن للتسي ي ي ي ييجيي
والمراجعة في ىدارة حررة االنتخابات اليع،ية التي قيدت بصورة بعيدة تماماإ عن اليعب والرأي العاى.

 -2أرغم المخاتير على اال ت ار في االنتخابات بمختلف الو ائي.
 -3أرغم

امية.
بعض القرى على التسجيي في االنتخابات عن رتا تحصيي األمواي وفرض اإلعالنات اإللز ِّ

 -4أن رت األقليات بحرمان ا من حا التمغيي ىما لم يسجلوا.
 -5لم تعلن الجداوي المدة الكافية المنصو
 -6لم تزا تواقيط أكغر األ خا

علي ا ر مياإ في بعض المنا ا.

على أوراي ىقرار التسجيي هي اكتفى بكتابة األ مات فقط .)2

وقد تم ىجرات تعديالت على قانون االنتخاب تمغل

هي-:

أ -حرى العيائر غير الرحي من حا التسجيي االفرادي ،وحصر ه ا الحا بالييوا والمخاتير.
ب -ىنقا

عدد الدوائر من أراط ىلى ثالث و اراج منيقة معان المتناع ا باإلجما عن التسجيي .)3

أن ران
ج -تمديد مدة التسجيي واالنتخاب لمنا ا دون أارى بعد ت

 )1الكتاب األ ود في القضية األردنية العراية،
)2
)3

المصدر نفسه،
المصدر نفسه،

المدة المحددة ر مياإ للتسجيي قد انقض ،

.48- 47

.49-48

 ،50و ى )2من تعديي قانون االنتخاب للمجلس التيرتعي  ،اليري العراي،

األ ود في القضية األردنية العراية،

.50
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 15 ،208تيرتن الغاني ،1928

 ،24والكتاب

وفصي مقا عات عن دوائر تسجيل ا لتلحا هدوائر أارى

)1

المبحث الثاني :مدة المجلس النيابي وشغور أحد أعضائه
أوالً :مدة المجلس النيابي
نز القانون األ ا ي لسنة 1928ى في المادة  )25على أن مدة المجلس التيرتعي ثالث نوات  ،)2وتجوز
لهمير تمديد المدة حتى امس ينوات بمقتضيى قانون اا
المجلس التي ي ي يرتعي الموجود عند ي ي يين القانون الخا

 ،أو قانون مزق

على أن يقتصير ه ا التمديد على

أو القانون المزق  ،)3وتفتت المجلس التي ي ي يرتعي من ق،ي

األمير ،أو من ق،ي رئيس الوزرات المراز بللقات ايية العرم  ،)4ولهمير ىصي ي ي ي ي ي ييدار األوامر بلجرات االنتخابات
للمجلس التي ي يرتعي ودعوة المجلس لالجتما وتفتتحه وتفض ي ييه وتحله وفقاإ ألحكاى القانون ،وللمجلس ثالث دورات
عادية تنعقد الدورة الواحدة في ري ي يينة في األوي من تي ي يرتن الغاني ،و ما ران مل اليوى عيلة ر ي ييمية ففي أوي
ِّ

يوى يليه ال يكون عيلة ر ييمية ،ومدة الدورة ثالثة أ ي ي ر ،ىال ىما حي األمير المجلس ق،ي انقض ييات المدة ،وتجوز
تمديد مدة الدورة مدة أارى من ق،ي األمير مدة ال تزتد على ثالثة أ ي ي ر النجاز أ ييراي مس ييتعجله ،وللمجلس أن
يزجيي جلسي ي ي ي ي ي يياتيه ىما ليب األمير ملي ال ألكغر من ثالث مرات في ريي دورة ىلى ميدد ال يتجياوز مجموع يا رل يا

الي ي ي ر والنصي ييف ،وعند حسي يياب المدد ال يحسي ييب الزمن ال ي ا ي ييتررقته ه التأجيالت  ،)5وقد جرى تعديي على
مل بموجب القانون رقم  )19لسيينة 1940ى بحيث أصييي تأجيي الدورات لمدة مرتين في غضييون الدورة الواحدة
ولمدة معينة ،ال تتجاوز من حيث المجمو الي رتن .)6
و ما حيي المجلس فيجرى انتخياب عياى وتجتمط المجلس التيي ي ي ي ي ي يرتعي الجيدييد في دورة فوي العيادة االي أراعية
أ ي ي ي ي ر من تارتم الحي ،وتفض ه الدورة في  31تيي ي ي يرتن األوي لتنعقد دورة عادية أولى في األوي من تيي ي ي يرتن
الغاني  ،)7واالنسي ي ي ي ييية لترأس جلسي ي ي ي ييات المجلس فلن ا تكون هرئا ي ي ي ي يية رئيس الوزرات أثنات حضي ي ي ي ييور وأثنات ترييه له
ص ي ييالحية تعيين من يحي مكانه من األعض ي ييات غير المنتخ،ين ،و ما لم يتم التعيين فيرأس أك،ر أعض ي ييات المجلس
التي ي يرتعي مكاناإ من غير المنتخ،ين ،وتعت،ر جلسي ييات المجلس قانونية بحضي ييور ثلغي أعضي ييات المجلس التي ي يرتعي

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

اليري العراي  214،3.رانون الغاني ،1929
اليري العراي،
ج .ر،

 19 ،188نيسان ،1928

 19 ،666ومار ،1940

ى  ،)26اليري العراي،

ى،)30

.5

.178

 9 ،188نيسان ،1928

ى )29 – 28المصدر نفسه،
ج1رأ

 ،3-2والكتاب األ ود في القضية األردنية العراية،
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 19 ،666ومار ،1940
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با يتغنات أمر التأجيي ،وتصيدر المجلس ق ارراته بأكغرِّتة أصيوات األعضيات الحاايرتن ماعدا الرئيس ىال ىما تسياوت

األصوات ليكون صوته ترجيحياإ .)1

أما مدة المجلس بموجب الد ي ي ي ييتور األردني رقم  )3لس ي ي ي يينة 1947ى ف ي أراط ي ي ي يينوات ،وتعقد المجلس دورة
عادية في غضييون ري يينة من مدته ومدت ا ثالثة أ ي ر ،وتعقد في األوي من ي ر تي يرتن الغاني من ري يينة،
و ما ص ي ي ي ي ييادف عيلة ر ي ي ي ي ييمية فللى اليوى ال ي يليه وال يكون عيلة ر ي ي ي ي ييمية ،وتجوز للمل ىرجات عقدها لمدة ال
تتجاوز الي ي ر بلصييدار ىرادة تنييير في الجرتدة الر ييمية ،وتجوز للمل تمديد الدورة مدة ال تزتد على ثالثة أ ي ر
النجاز أعماي لم تنجز مس ييتعجلة ،وتجوز للمجلس تأجيي جلس يياته من وق

ار وفا النلاى الداالي ،وتجوز له

ك ل تأجيي جلسي ي ي ييات المجلس ثالث مرات فقط ،و ما أرجئ اجتما المجلس للمل حا تأجيي جلسي ي ي ييات المجلس
مرتين في غض ي ي ييون ِّأية دورة واحدة ،ولمدة ال تتجاوز من حيث المجمو اليي ي ي ي رتن دون حس ي ي يياه ا من مدة الدورة،
عادية من حيث ي ييروط
ونز الد ي ييتور على عقد الدورة غير العادية ومل بس ي يي،ب حي المجلس وتعت،ر رالدورة ال ِّ

التمديد والتأجيي ،ولكن يجب فض ي ي ي ي ي ي ا في  31تي ي ي ي ي ي يرتن األوي ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية األولى في

األوي من تي ي يرتن الغاني ،رما تضي ييمن الد ي ييتور لسي يينة 1947ى النز على الدورة فوي العادية التي تكون بقصي ييد
انجاز أمور معينة ،وتكون هدعوة من المل  ،وتحي بلرادة ي يينية ،ومن األمور التي أا ي يياف ا د ي ييتور 1952ى بان
يمية ،و ِّن
جعي مدة مجلس النواب أراط ينوات يمسيية ت،دأ من تارتم ىعالن نتائ االنتخاب العاى في الجرتدة الر ِّ
المل يفتت الدورة العادية لمجلس األمة بللقات ايية العرم في المجلسي ي ي ي ي ييين مجتمعين النواب واأل يان) ،وتجوز

أن ينيب عنه رئيس الوزرات أو أحد الوزرات ،ليقوى بم ار يم االفتتاح ،و لقات ايية العرم ،ومدة ه الدورة رما في
الد يتور السياها ثالثة أ ي ر هواقط أراط دورات عادية قاهلة للتمديد لفترة ال تزتد على ثالثة أ ي ر  .)2وجرى تعديي
بموجب الد ييتور المعدي لسيينة 1954ى بحيث أصيييح

تعقد الدورة العادية في األوي من ي ر تي يرتن األوي من

كي نة ،و ما صادف عيلة ر مية ففي أوي يوى يليه ال يكون عيلة ر مية وتمتد لمدة أراعة أ ر .)3
واالنسي ييية للدورة غير العادية ف ي رالد ي ييتور السي يياها ولكن أوجد د ي ييتور 1952ى مصي يييلحاإ جديداإ هو الدورة
اال ي ي ي ييتغنائية التي تعقد هدعوة من المل من تلقات نفسي ي ي ييه أو بيلب من األغل،ية الميلقة لمجلس النواب بعرتض ي ي يية
موقعة باألمور التي يراد بحغ ا وادعوة من المل  ،)4وأا ي ي يياف الد ي ي ييتور المعدي لس ي ي يينة 1960ى يارة بأن أجاز
ملكية مدة ال تقي عن ي يينة وال تزتد عن ي يينتين  ،)5وأجاز الد ي ييتور المعدي
للمل تمديد مدة مجلس النواب بلرادة ِّ
)1
)2
)3
)4
)5

 9 ،188نيسان ،1928

ى ،)35-32

ى  )81 – 78 ،73 -68ج.ر
ج.ر ،ى ،)2-1
ى  )82 ،73ج.ر،
ج.ر ،ى،)1

.7

 8 ،1093رانون الغاني ،1952

 16 ،1243تيرتن األوي ،1955

 8 ،1093رانون الغاني ،1952

 16 ،1476ياط ،1960-

.10 – 9

.953
.10 - 9
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لسيينة 1974ى للمل تأجيي ىجرات االنتخاب لمدة ال تزتد عن يينة ىما ران

هنا ظروف قاهرة يرى مع ا مجلس

أن ىجرات االنتخاب أمر متع ر  ،)1وفي الد ي ي ي ييتور المعدي لسي ي ي يينة 1976ى أعيى المل صي ي ي ييالحية تأجيي
الوزرات ِّ
أن ران
ىجرات االنتخاب العاى ولفترة غير محددة بعد ت

يينة واحدة ،وأعيى المل االي فترة التأجيي ىما ما رأت

ظروف ارئة تقتض ي ييي تعديي الد ي ييتور واناتاإ على قرار مجلس الوزرات دعوة مجلس النواب الس ي يياها لالنعقاد في
دورة ا ييتغنائية ،ولكن الد ييتور المعدي لسيينة 1984ى ألري مل وأجاز للمل هناتاإ على قرار مجلس الوزرات ىعادة

المجلس المنحي ودعوته لالنعقاد ،بحيث يعت،ر المجلس قائماإ وتمارس رافة صي ييالحياته الد ي ييتورتة ،وتني،ا عليه
أن ىجرات االنتخيابيات
أحكياى اليد ي ي ي ي ي ي ييتور بميا في ملي المتعلا من يا بميدة المجلس وحليه ،و ما رأى مجلس الوزرات ِّ

أن يأمر بلجرات
العامة في نص ييف عدد الدوائر على األقي أمر ممكن بالرغم من ا ييتمرار اللروف اليارئة فللم ت
االنتخاهية التي
االنتخاب في ا ،وتتولى األعض ييات الفائزون انتخاب ماال يزتد عن نفس عدد األعض ييات عن الدوائر
ِّ
تع ي ر ىجرات االنتخييابييات في ييا على أن يكون انعقييادهم بييأكغرت ية ثالثيية أراييا عييددهم وأن يتم االنتخيياب من ق،ل م

بأكغرتة الغلغين ،وتقوى األعضي ي ييات الفائزون والمنتخ،ون بانتخاب بنية األعضي ي ييات عن تل الدوائر وفقاإ لهحكاى أنفة
ال رر

.)2

واموجب المادة  )24من الد تور األردني المعدي لسنة 2011ى ،أصيح
أراعة أ ر ،واموجب المادة  )25عدل

الدورة تمتد تة أ ر هدالإ من

الفقرة األولى من المادة  )84من الد تور بحيث أصيح " ال تعت،ر

جلسة أي من المجلسين قانونية ىال ىما حضرت ا األغل،ية الميلقة ألعضات المجلس ،وتستمر الجلسة قانونية ما
دام

ه األغل،ية حاارة في ا .")3
ثانياً :شغور المجلس التشريعي
أجاز قانون االنتخاب للمجلس التيي يرتعي لس يينة 1928ى في المادة  )18لعض ييو المجلس اال ييتقالة التي تقدى

ىلى رئيس النلار وعند وص ييوي ه اال ييتقالة يص ييي الكر ييي يياغ اإر ،واالتالي يلتنم المنتخ،ون أو لجنة المي ييايم
حس ييب االقتض ييات بموجب ىعالن يني يير في الجرتدة الر ييمية وتنتخ،ون عض يواإ وار مكانه  ،)4وتني،ا ه ا اإلجرات
ك ل على الحاالت التالية-:
 -1حالة وفاة العضو.

)1
)2

ج.ر ،ى ،)2-1
ج.ر ،ى،)1

 ) 3ج.ر ،ج.ر،

 )4اليري العراي،

 10 ،2523تيرتن الغاني ،1974

 9 ،3201رانون الغاني ،1948

.67

 1 ، 5117تيرتن األوي 2011ى،
 20 ،195حزتران ،1928

.1813
.4463
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أن يحصي ييي على ىمن ه ل من المجلس
 -2تريب العضي ييو عن جلسي ييات المجلس التي ي يرتعي دورة راملة من غير ت
با تغنات حاالت المرض.

والياعة لدولة أجن،ية أو ىما قاى بعمي يصي ييي

أجن،ية ،أو ىقرار  ،أو اعترافه باإلاال
 -3التحاي العضي ييو هدولة
ِّ
أجن،ية ،أو ا تر فيه ،أو أيد .
بموجيه أحد رعايا دولة
ِّ

 -4ىما فقد أحد اليروط الواردة في المادة  )4من ه ا القانون وهي-:
أن يسقط من الحقوي المدنية.
أ -ت

أجن،ية.
أن يدعي بجنسية ،أو حماية دولة
ب -ت
ِّ

أن يحكم عليه باإلفالس.
ج -ت

أن يحكم عليه بالسجن مدة تزتد عن السنة لجرتمة غير يا ية.
د -ت

أن ييري وظيفة مات راتب في حكومة ري األردن.
ه -ت
أن يصي مجنوناإ أو معتوهاإ .)1
و -ت

أما في قانون االنتخاب لمجلس النواب المزق
ِّ
من ا تسقط العضوتة وتصي المقعد النياهي اغ اإر وه الحاالت هي:

رقم  ) 9لسي ي يينة 1947ى ،فقد مرر عدة حاالت ىما توافرت أي

أ -ىما وجد أحد أعضييات مجلس النواب في حالة من حاالت عدى األهلية المنصييو

علي ا في المادة  )20من

أن ينتخب عضي ي ي ي ي ي يواإ لمجلس
ه ا القانون والتي تنز"يحا لكي أردني داي ا ي ي ي ي ي ييمه في أحد جداوي الناا،ين ت

النواب ىالِّ ىما ران فاقداإ األهلية ه ل ".
ب -وفاة عضو مجلس النواب.

ج -تريب العضي ييو عن جلسي ييات المجلس أكغر من ي ي ر االي ِّأية دورة عادية ،أو أكغر من ثلث المدة االي ِّأية
دورة ا تغنائية هدون أن يحصي على ىمن ه ل من المجلس ،ىالِّ ىما ران ترييه بس،ب مرض.

ار باإلاال
د -التحا هدولة أجن،ية ،أو عمي اعت ارفاإ ،أو ىقر اإ
رعايا تل الدولة ،أو ا تر في مل  ،أو ِّأيد .

والياعة ل ا ،أو قاى بعمي قد يص ي ي ييي بموجيه أحد

(2

ه -تقديم العضي ي ييو ا ي ي ييتقالته بكتاب ىلى رئيس مجلس النواب  ،)3وال يكون ه ا السي ي ييقوط ناف اإ ىال بقرار من أكغرتة
مجلس النواب ،وعالن رئيس الوزرات مل هنيي ي يير في الجرتدة الر ي ي ييمية ،ثم يأمر رئيس الوزرات بانتخاب نائب
جديد  ،)4وقد تم ىلرات مل بصي ي ي ي ييدور قانون االنتخاب المزق
)1
)2
)3
)4
)5

ى )19اليري العراي،

 20 ،195حزتران ،1928

ى/34أ ،ب) ج ،ر16 ،898 ، ،نيسان ،1947
ى  )35المصدر نفسه،

بالمعدي رقم  )23لسي ي ي ي يينة 1948ى  ،)5بحيث

.6
.748

.748

ى /34هي ،)36 ،المصدر نفسه،

.748

أعلن عن بيالنه بموجب ىعالن القانون المزق

رقم 1948/23ى ) ،ج ،ر،

17

 16 ،1071حزتران ،1951

.1139

نصي ي

المادة الغالغة على أِّنه ىما ييرر مررز عض ييو من أعض ييات مجلس النواب بس يي،ب نز عليه في قانون

االنتخاب يمه االي مدة ي ي ي ر واحد من تارتم ي ييرور بالمر ي ي ي ال ي ال يزاي حائ اإز المزهالت الميلواة في
قانون االنتخاب ،وران قد حصي على أكغر األصوات بعد وار مر

فاز في االنتخاب األاير في منيقته،

االعتيادية في االنتخاب  ،)1وتضييمن
ولم يوجد مر ي ر ا فتتيط اليرتقة
ِّ

المادة  )88من الد ييتور األردني

لسي ي يينة 1952ى على أِّنه ىما ي ي ييرر محي أحد أعضي ي ييات مجلس النواب بالوفاة ،أو اال ي ي ييتقالة ،أو غير مل من

األ ي ي ييياب فيمال محله بيرتا االنتخاب الفرعي ،ومل في مدى ي ي ي رتن من تارتم ى ي ي ييعار المجلس الحكومة

بيرور المحي وتدوى عضوتته ىلى ن اية مدة لفه .)2
وأ يار قانون االنتخاب لسينة 1947ى أِّنه ال يجوز الجمط هين عضيوتة مجلس النواب والوظائف العامة بما في

مل موظفو الدوائر ال،لدية ،وال يجوز الجمط ر ل هين عضي ي ي ييوتة مجلس النواب وعضي ي ي ييوتة المجالس اإلدارتة ،أو
المجالس ال،لدية أو ال ينات االاتيارتة  ،)3وقد أااف قانون االنتخاب المزق

لمجلس النواب لسنة 1960ى حالة

أارى ،وهي عدى جواز داوي العضي ي ي ي ي ييو في التع دات ،والمناقصي ي ي ي ي ييات التي تعقدها اإلدارات العامة التابعة إلدارة
الدولة أو الخاايعة لرقاهت ا ،أو الييررات موات االمتياز ،أو التعاقد مط الدولة بالنياى هتع دات ،أو ادمات لتقديم
لوازى ،واعت،رت المادة /69ج) ري من يق،ي وظيفة ،أو عمالإ ال يجوز الجمط هينه واين النيابة يعت،ر مس ي ي ي ي ي ييتقيالإ
من النيابة وتصي ييي محله ي يياغ اإر  ،(4وامقتضي ييى المادة  )70من قانون االنتخاب لمجلس النواب رقم  )24لسي يينة
1960ى تسي ييقط النيابة ألي ي يي،ب يجعله غير حائز على ي ييروط المر ي ي للنيابة الواردة في المادة  )17من ه ا
القانون ،أو تجعله فاقداإ األهلية ،والمنصي ي ي ييو

علي ا في المادة  )75من الد ي ي ي ييتور ،وتيري القانون لحاالت فقد

العضيوتة ر ل في المواد  )73-71المتمغلة هوفاة العضيو ،أو ترييه عن جلسيات المجلس أكغر من ي ر االي
ِّأية دورة أو أكغر من ثلث المدة االي ِّأية دورة ا ي ي ي ي ييتغنائية دون الحصي ي ي ي ييوي على ىمن من المجلس ه ل ودون أن
يكون ترييه لمع رة يير ِّية أو التحا هدولة أجن،ية أو اقر باعترافه باإلاال

ل ا ،أو قاى بعمي قد يصييي بموجيه

أحد رعاياها ،واالتالي تس ي ييقط عض ي ييوتته بقرار من ثلغي أعض ي ييات المجلس وتص ي ييي محله ي يياغ اإر ،وتص ي ييي المحي
يقدمه ىلى رئيس المجلس وصي ييدور قرار المجلس بق،ول ا ،في حالة
قدى العضي ييو ا ي ييتقالته بكتاب ِّ
ي يياغ اإر ر ل ىما ِّ

حدوث ىحدى الحاالت السي ي ي ي ييابقة يعلن رئيس الوزرات تارتم ميعاد ،و جرات االنتخابات للمقعد اليي ي ي ي يياغر على أن ال
يتجاوز تارتم ه ا اإلعالن مدة

)1

ج ،ر،

 )2ج ،ر،
)3
)4
)5

ر واحد ،ومن ثم تجري عملية االنتخاب لميت المقعد الياغر .)5

 2 ،958تيرتن أوي .2865 ،1948

 8 ،1593رانون الغاني ،1952

ى )33ج ،ر،
ى  ،)69ج ،ر،

 16 ،898نسيان ،1947

.11
.748

1494ى 11 ،حزتران ،1960

.619

أنلر حاالت رور المقعد النياهي ى ،)73-70المصدر الساها،

.619
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واموجب الد ي ييتور المعدي لسي يينة 1973ى أجاز لمجلس النواب واأكغرتة أعضي ييائه الميلقة في حالة ي ييرر أحد

أعضييات مجلس النواب في أي دائرة ألي يي،ب من األ ييياب ،وران

هنا ظروف قاهرة يرى مع ا مجلس النواب

أن ىجرات االنتخاب الفرعي أمر متع ر واالي ي ي ي ر من تارتم ى ي ييعار انتخاب عض ي ييو لملئ مل المحي من هين
ِّ
)1
االنتخاهية ممن تني،ا علي م أحكاى الد تور وااليرتقة التي يراها المجلس منا ية .
الدائرة
ِّ
واموجب قانون االنتخاب المزق

المعدي رقم  )11لسي ي ي ي ي يينة 2003ى نص ي ي ي ي ي ي

المادة /4و) ىما ي ي ي ي ي ييرر مقعد

االنتخاهية الخاصيية بمن ران
مخصييز للنسييات في مجلس النواب فيمه باالنتخاب الفرعي في الدائرة
ِّ

تيييري مل

المقعد ،وفقاإ ألحكاى ه ا القانون واالي مدة ال تتجاوز السي ي ي ي ي ي ييتين يوماإ من تارتم ى ي ي ي ي ي ي ييعار المجلس رئيس الوزرات
بييرور المقعد على أن يقتصير التر يي لملنه على النسيات اللواتي تتوافر في ن يروط التر يي في تل الدائرة .)2

واموجب المادة  )58من قانون االنتخاب لمجلس النواب وتعديالته رقم  )25لسي ي يينة 2012ى نص ي ي ي

على "ىما

رر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب ألي ،ب ران فيتم ى راي ه ا المقعد وفقا لما يلي:
 .1ىما ران المقعد الياغر في أحد الدوائر االنتخاهية المحلية يمه باالنتخاب الفرعي في الدائرة االنتخاهية
المحلية.
 .2ىما ران المقعد الياغر لقائمة من القوائم الفائزة بمقاعد الدائرة االنتخاهية العامة ييري ه ا المقعد أحد
مر حي القائمة مات ا ،ومل حسب تسلسي ورود األ مات في ا ،و ما تع ر مل ييري المقعد الياغر من
مر حي القائمة التي تلي ا ميا رة حسب األ س الواردة في ه ا ال،ند.
 .3ىما رر مقعد مخصز للنسات في مجلس النواب بمقتضى أحكاى ه المادة يمه باالنتخاب الفرعي في
الدائرة االنتخاهية الخاصة بمن ران

تيري مل المقعد وفقا ألحكاى ه ا القانون في مدة ال تتجاوز الستين

يوماإ من تارتم ى عار مجلس النواب الحكومة أو ال ينة المستقلة لالنتخاب بيرور المقعد ،على أن يقتصر
التر ي لملنه على النسات اللواتي تتوافر في ن روط التر ي في تل الدائرة  .وتدوى مدة العضوتة ل والت
الفائزتن ىلى ن اية مدة مجلس النواب .")3
أما المادة  )54من قانون االنتخاب لمجلس النواب وتعديالته رقم  )6لسنة 2016ى  ،)4فقد نص

على ما

يلي":

)1

ى )1ج ،ر،

 8 ،2414نيسان ،1973

.531

)2ج ،ر 16 ،4586 ، ،ياط ،2003

.700

( )3ج.ر 1 ، 5165 ،تموز 2012ى ،

.2989

( )4تمثلت األسباب الموجبة لصدورة" تعزيزا ً للنهج اإلصالحي ولتمكين القوى السياسية من التآلف في كتل أو تجمعات انتخابية النتخاب مجلس نواب يمثل
الفئات االجتماعية واالتجاهات الفكرية السياسية ،ولضمان سالمة العملية االنتخابية بإدارة الهيئة المستقلة لالنتخاب .رتاب رئيس الوزرات ىلى رئيس مجلس
النواب هتارتم 2015 9-6ى ،مجموعة أوراي حصي علي ا الياحث من قسم القوانين والمراجط – مديرتة المراجط والقوانين -مجلس النواب.
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أ .ىما رر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب ألي ،ب ييري ه ا المقعد من أحد مر حي القائمة التي فاز
من ا صاحب المقعد الياغر ،ومل حسب عدد أصوات ري مر

في ا ،و ما تع ر مل فيتم ييري المقعد الياغر

أحد مر حي القائمة التي تلي ا ميا رة حسب النسية التي حصي علي ا .
ب .ىما رر أي مقعد مخصز للنسات في مجلس النواب ألي ،ب تيرله المر حة التي تلي صاحية المقعد
الياغر ميا رة.
ج .ىما رر أي مقعد مخصز لليررس واليييان أو المسيحيين في مجلس النواب ألي ،ب ييرله المر
ال ي يلي صاحب المقعد الياغر ميا رة بعدد أعلى األصوات التي حصي علي ا في دائرته االنتخاهية.
د .ىما تع ر ميت المقعد الياغر في الحاالت السابقة يمه باالنتخاب الفرعي في الدائرة االنتخاهية التي رر
مقعدها دون التقيد بالحد األدنى للمر حين في القوائم في مدة ال تتجاوز تين يوماإ من تارتم ى عار مجلس النواب
الحكومة أو ال ينة بيرور المقعد .
هي .يكمي أعضات مجلس النواب المدة المتينية لمن رر مقعد .)1
المبحث الثالث :الشروط الواجب توافرها في الناخب والمرشح لعضوية مجلس النواب.

أوالً :الشروط الواجب توافرها في الناخب.

لقد نز قانون انتخاب المجلس التيي ي ي ي ي يرتعي لس ي ي ي ي يينة 1928ى على ي ي ي ي ييروط النااب ال ي يدلي بص ي ي ي ي ييوته في
االنتخابات األولية وهي-:
أن
 -1ت
أن
 -2ت

يكون أردنياإ غير هدوي أكمي الغامنة عيرة من عمر .
ال يكون اقياإ في الحقوي المدنية.

أن ال يدعي بحماية أجن،ية.
 -3ت
أن ال يعلن ىفال ه ولم يستعد اعتيار قانونياإ.
 -4ت
أن ال يكون محجو اإر عليه من محكمة مات صالحية ،ولم يرفط الحجر عنه.
 -5ت

أن ال يكون قيد ُحكم علييه ميدة تزتيد على ي ي ي ي ي ي ينية واحيدة لجرتمية غير أاالقيية ولم يعف عنيه للجرتمية التي
 -6ت
حكم عليه من أجل ا.
أن
 -7ت
أن
 -8ت

ال يكون مجنوناإ أو معتوهاإ .)2
االنتخاهية .)3
يكون مسجالإ في قوائم الناا،ين األولين للدائرة
ِّ

 )1ج.ر 15 ، ،5386 ،أمار 2016ى،
 )2ى 20 ،195 )7حزتران ،1928

)3

ى )12المصدر نفسه،

.1465
. 4-3

.5
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أن يكون أردنياإ غير هدوي ،ىال
أما في ظي قانون االنتخاب لمجلس النواب لسينة 1947ى ،و ن ران قد ا يترط ت
ِّ
ِّأنه حصير حا االنتخاب بال رور متى أكمي الغامنة عييرة ينة يمسيية من عمر  ،وأورد ير اإ حرى بموجيه على

من يكون حائ اإز على جنس ي ييية أجن،ية رما حرى من حا االنتخاب من ران محكوماإ عليه باإلعداى ،أو ران يقضي ييي

أن ران في القانون السيياها ييييترط من حكم عليه ،باإلاييافة ىلى أنه ا ييتحدث يير اإ وار
مدة حكم بالسييجن بعد ت
حرى بموجييه من ريان من أقيارب الملي بياليدرجية المعينية في قيانون األ ي ي ي ي ي ي يرة الميالكية  .)1وتالحظ أ ِّن ي ي ي ي ي ي ييروط حا
نفسه لعضوتة مجلس النواب.

االنتخاب في معلم ا هي روط لمن ير

أما في قانون االنتخاب المزق
ِّ
بأن ال يكون محكوماإ
النااب بحيث أصيي عييرتن ينة يمسيية ،وألرى يرط المحكوى بعقواة اإلعداى وا يت،دل ا ت
لمجلس النواب رقم  )24لس ي يينة 1960ى فقد أجرى المي ي يير تعديالإ على ي يين

عليه بالسجن لمدة تزتد على نة لجرتمة غير يا ية ،ولم يعف عنه ،وقد أورد نصاإ منط بموجيه حا االنتخاب

الض ييياط وص ييف الض ييياط العاملين في الجيم وقوى األمن والحرس الو ني  .)2واقي جنس النااب مر اإر رما في
ي ي ي ي ي ي ييابقيه ىالِّ ِّأنه واموجب القيانون المعيدي رقم  )8لسي ي ي ي ي ي ينية 1974ى ي ي ي ي ي ي ييم لرناث رميا للي رور مميار ي ي ي ي ي ي يية حا

االنتخاب  ،)3واموجب قانون االنتخاب لسيينة 1986ى جعي يين النااب تسييعة عييير يينة ييمسييية من عمر ،)4
ومن األ ي يياب الموجية لص ي ييدور ه ا القانون ىعادة النلر في العملية اإلنتخاهية واإلجراتات الخاص ي يية ه ا ،اهتدات
من تسييجيي الناا،ين وانت ات باعالن النتائ مراعاة للتيور اإلقتصييادي والسيييا ييي ال ي وصييل

ىليه المملكة من

صدور قانون اإلنتخاب لسنة 1960ى ،م ار ياإ التقسيمات االدارتة االي تل المدة الزمنية .)5
وحدد بموجب قانون االنتخاب لمجلس النواب المزق

المعدي لسينة 1989ى ىتماى العمر في  31تموز من ري

يينة  .)6وألري بموجب قانون االنتخاب لس يينة 1986ى الي ييرط ال ي حرى بموجيه من يتمتط من حا االنتخاب من
أجن،ية ،ور ل
جنسيية أارى ،أو يتمتط بحماية دولة
ِّ
االنتخاب المزق

يرط منط أقارب المل من حا االنتخاب  ،)7واموجب قانون

 )34لسنة 2001ى فقد أوقف منتس،ي دائرة المخاهرات العامة من ا تعماي حا االنتخاب أ وة

بالقوات المسي ييلحة واألمن العاى والدفا المدني الواردة في القوانين السي ييابقة ،واعت،ر ه ا القانون حا االنتخاب لكي
أردني أكمي ثمانية عي ي ي ييرة ي ي ي ييمسي ي ي ييية من عمر  ،في اليوى األوي من الي ي ي ي ي ر األوي من عاى االنتخاب  .)8وران
)1
)2

ى ،)3ج .ر 16 ،898 ،نيسان ،1947
ى  ،)5 ،3ج .ر،

 11 ،1494حزتران ،1960

)3

ى ،)2ج .ر،

 10 ،2481نيسان ،1974

() 4

ى ،)3ج .ر،

 17 ،3398أيار ،1986

()5

.744
.607

.449
.926

رتاب رئيس الوزرات ىلى رئيس مجلس النواب رقم أت )94/10الموافا  ،1986-1-2مجموعة أوراي حصييي علي ا الياحث من قسييم القوانين والمراجط –

مديرتة المراجط والقوانين -مجلس النواب ،ومحضر الجلسة الحادية عيرة لمجلس اال يان المنعقدة في 1986 -4-27ى،
)6
)7
)8

ى ،)3ج .ر 16 ،3622 ،نيسان ،1989

.899

ى ،)3ج .ر،

 17 ،3398أيار ،1986

.926

ى ،)3ج .ر،

 19 ،4497تموز ،2001

.3024
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.55

األ ييياب الموجية لصييدور ه ا القانون والتي جاتت من توجي ات المل ع،دللا الغاني في ر ييالته التي وج ا ىلى
رئيس الوزرات هتارتم  17حزتران 2001ى والمتضي ي ي ي ي ييمنة ىيجاد قانون انتخاب عصي ي ي ي ي ييري يس ي ي ي ي ي ي م في تنمية الحياة
السيا ية والديمق ار ية ما يلي:
 .1تريير يين النااب بحيث يصييي لمن أتم الغامنة عي يرة من عمر هتارتم األوي من الي ي ر األوي من عاى
االنتخاب لممار ة حا االقت ار واالتالي تو يط قاعدة مياررة الموا نين باالنتخاب .
 .2ىعداد الجداوي االنتخاهية بص ي ي ي ييورة أكغر دقة بحث يص ي ي ي ييي الحا ي ي ي ييوب والرقم الو ني ومن يحمي اليياقة
الي ي ييخص ي ييية الص ي ييادرة عن دائرة األحواي المدنية والجوازات ،هو األ ي يياس المعتمد في تنليم ه الجداوي
المر ال ي يزدي ىلى ا ي ي ي ي ي يييط عملية تس ي ي ي ي ي ييجيي الناا،ين بحيث تخلو من عملية تكرار األ ي ي ي ي ي ييمات وتكرار
اليياقات وحجزها من ق،ي بعض المر ي ييحين ،رما أص ي ييي ىعداد وتنليم الجداوي االنتخاهية من ق،ي دائرة
األحواي المدنية والجوازات على أ اس الرقم الو ني هدال من ىعدادها من ق،ي لجان التسجيي في الدوائر.
 .3تس ي ي يي العملية االنتخاهية من االي تيسي يييط اإلجراتات وااصي يية المتعلقة بالتسي ييجيي واالقت ار بحيث أتاح
القانون اعتماد أ ي ييمات الناا،ين المس ي ييجلة أص ي ييال لدى دائرة األحواي المدنية دون الحاجة ىلى قياى النااب
هتسي ي ييجيي ا ي ي ييمه في جداوي الناا،ين بالدائرة االنتخاهية وعيات النااب حرتة االقت ار في أي مررز اقت ار
في دائرته االنتخاهية .
 .4تجنب الموا ن عنات اليحث عن بياقته االنتخاهية في مررز التوزتط بعد أن أصيي مييرو القانون يعتمد
على اليياقة اليخصية .
 .5تحقيا المزتد من الحرتة والنزاهة والحياد و ي ي ي ي ي ييالمة اإلجراتات من ق،ي المقترعين والمر ي ي ي ي ي ييحين وال ينات
المكلفة باإل راف على العملية االنتخاهية.
 .6الترريز على ال ياكي اإلدارتة الالزمة إلدارة العمليات االنتخاهية بل ي ي ي ي ي ي ار مندواي القضي ي ي ي ي ييات في اللجان
العليا والمررزتة ولجان الدوائر االنتخاهية التي تتولى ىدارة العمليات االنتخاهية األمر ال ي يض ي ي ي ي ييمن الدقة
والنزاهة والحيادية .)1
أما قانون رقم  )9لس ي ي يينة 2010ى فقد أبقى على ي ي ييروط النااب رما هي في ي ي ييابقه لس ي ي يينة 2001ى ىالِّ ِّأنه
ِّ
أااف قوات الدر ىلى الفنات الموقوف من ا حا االنتخاب .)2

()1

رتاب رئيس الوزرات ىلى رئيس مجلس النواب رقم 10510-2-13-51الموافا  ،2003-7-17مجموعة أوراي حصي ي ي ييي علي ا الياحث من قسي ي ي ييم القوانين

والمراجط – مديرتة المراجط والقوانين -مجلس النواب.
)2

ى ،)3ج .ر 19 ،5032 ،أيار ،2010

.2940
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واموجب المادة  )3من قانون االنتخاب لمجلس النواب وتعديالته رقم  )25لسنة 2012ى ،فقد ُح ف هند "من
كان محكوماإ عليه بالسجن لمدة تزتد على نة واحدة بجرتمة غير يا ية ولم ييمله عفو عاى أو لم يرد له

اعتيار  ،)1علماإ أنه ران األجدر اإلبقات عليه.

أما قانون االنتخاب لمجلس النواب وتعديالته رقم  )6لسنة 2016ى ،فقد ابقى على اليروط رما في القانون

الساها با تغات أن المادة /3أ) نص على" لكي أردني هلغ ثماني عيرة نة مسية من عمر ق،ي تسعين يوماإ
من التارتم المحدد إلجرات االقت ار الحا في انتخاب أعضات مجلس النواب وفا أحكاى ه ا القانون"  .)2وقد وج
ال ينة المستقلة لالنتخاب ىلى الديوان الخا

ووافا الديوان الخا

هتفسير القوانين أ نلة من أهم ا ما يتعلا بمواو عمر النااب،

هتفسير القوانين على السماح لمن أتم  )17عاماإ وتوى ق،ي  )90يوماإ من يوى االقت ار

المياررة في االنتخابات ،علماإ بأن عددهم يصي ىلى  )200ألف نااب من ه الفنة العمرتة ،وا تغنى المير
من الفنات الموقوف حق ا في االنتخاب أثنات وجودهم في الخدمة الفعلية المستخدى المدني .)3
ثانياً :الشروط الواجب توفرها في المرشح لعضوية المجلس النيابي .
ورد النز على ييروط األعضييات للمجلس التي يرتعي في المادة  )27من القانون األ ييا ييي لسيينة 1928ى
وفي المادة  )4من قانون االنتخاب للمجلس التيرتعي لسنة 1928ى تمغل

هي:

 -1أ تن يكون أردني الجنسية.

تم الغالثين نة من عمر .
 -2أ ِّ
 -3أ تن ال يدعي بجنسية ،أو حماية أجن،ية.

 -4أ تن ال يكون اقياإ من الحقوي المدنية .)4

 -5أ تن ال يكون محكوماإ عليه باإلفالس ،ولم يستعد اعتيار قانونياإ.

 -6أ تن ال يكون محجو اإر عليه من محكمة مات صالحية ،ولم يرفط الحجر عنه.

 -7أ تن ال يكون محكوماإ عليه مدة تنيف على ينة واحدة بجرتمة غير ييا يية ،ولم يعف عنه للجرتمة التي حكم
عليه من أجل ا.

 -8أ تن ال ييري وظيفة مات راتب في حكومة ري األردن.

 )1ج.ر،

 1 ،تموز 2012ى ،

.2967
.1444 -1443

 )2ج.ر 15 ، 5386 ،أمار 2016ى،
(www.albosala.com )3
 )4ألري ه الفقرة بموجب القانون المعدي للقانون األ ا ي رقم  )9لسنة  .1946ج ر،
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ييري األردن بعقد غير

 -9أ تن ال يكون له منفعة ييخص ييية ،أو غير مل ناجمة عن ارتيا ه مط ىحدى مص ييال
عقود ا يتنجار األ ارايي ،ىال ىما ران

أ خا

له منفعة نا ينة من رونه مسياهماإ في يررة أعضيا ها أكغر من عييرة

.

 -10أ تن ال يكون مجنوناإ أو معتوهاإ.

 -11أ تن ال يكون من أقارب األمير في الدرجة التي تعين بقانون اا

.)1

وقد وردت الييروط نفسي ا في الد يتور األردني الغاني رقم  )3لسينة 1947ى في المادة  )35مط النز على

كلمة المل هدالإ من رلمة أمير  .)2وفي ظي ه ا الد ييتور ص ييدر قانون االنتخاب المزق

رقم  )9لس يينة 1947ى

ولم يرد فيه أي نز يتعلا باليي ي ي ييروط الواجب توافرها بعضي ي ي ييوتة مجلس النواب مكتنياإ بما ورد بالد ي ي ي ييتور لسي ي ي يينة
1947ى ،واصييدور الد ييتور األردني لسيينة 1952ى فقد أبقى على اليييروط ونفة ال رر الواردة في قانون االنتخاب
لس يينة 1928ى رما هي با ييتغنات أن لم يجز الجمط هين عض ييوتة مجلس األ يان ومجلس النواب والوظيفة العامة
وأن يجمط في عضي ي ي ي ي ي ييوتتيه هين مجلس النواب واأل ييان ميا لم يتنيازي عن يا  ،)3أ ِّميا قيانون االنتخياب لمجلس النواب
المزق رقم  )24لسي ي يينة 1960ى فقد ا ي ي ييترط في المر ي ي ي أن يكون أردنياإ من امس ي ي يينوات على األقي ونااياإ
ومقيداإ في جداوي االنتخابات ،وأتم الغالثين من عمر في أوي رانون الغاني من الس ي ي يينة التي يجري ه ا االنتخاب،
االنتخاهية ،وال يجوز له التر ي ييي
وغير محكوى عليه بجناية أو جنحة أاالقية وأن ير ي ي نفسي ييه في ىحدى الدوائر
ِّ

في أكغر من دائرة ،وأن يسييتقيي االي عي يرة أياى من تارتم ىعالن رئيس الوزرات عن موعد االنتخابات العامة ،أو
الفر ِّية متى ران من الموظفين الداالين في الملكات الدائمة ،أو مسيتخدمي الدولة ،واإلدارات والمز يسيات العامة

التابعة إل راف ا مما يتقااون راتياإ من ازتنة الدولة ،أو الصناديا التابعة ل ا ،أو الخااعة إل راف ا ،أو موظفي
ال ينات الدولية العامة في األردن .)4
ليكرس نصي ييوصي ياإ قانوني إة بعض أحكام ا منصي ييو
وجدير بال رر ِّ
أن ه ا القانون قد جات ِّ

هي ا من ج يية ومن ج يية أارى اييالفي

علي ا في الد ي ييتور

بعض األحكيياى األارى من أحكيياى الييد ي ي ي ي ي ي ييتور ،وايييان ملي أِّنيه و ن رييان

أن يكون العضييو أردنياإ في حين نجد أن المييير قد
الد ييتور األردني قد ا ييترط لعضييوتة مجلس النواب واأل يان ت
أن يكون المر ي ي ي أردنياإ من امس ي يينوات على األقي ،رما أن الد ي ييتور قد ا ي ييترط في عض ي ييو مجلس
ا ي ييترط ت

أتم الغالثين ييمسييية من عمر  ،وجات قانون االنتخاب لسيينة 1960ى لييييترط تماى الغالثين من
النواب ت
أن يكون قد ِّ
أن الد ييتور قد ا ييترط أن
عمر في األوي من رانون الغاني من الس يينة التي يجري في ا االنتخاب ،باإلا ييافة ىلى ِّ
)1
)2
)3
)4

اليري العراي 19 ،188 ،نيسان ،1928
ج .ر،

 1 ،886ياط ،1947

 ، 6-5و

.605

ى 8 ،1093 ،)76-75 ،70رانون الغاني ،1952
ى ،)17ج .ر،

 20 ،195حزتران ،1928

 11 ،1949حزتران ،1960

.9

.609

24

.263

يكون العضييو قد حكم عليه بالسييجن لمدة تزتد على يينة واحدة لجرتمة غير يييا ييية ،ولم يعف عنه في حين أن
ررس المي ي ي ي ي ِّير في قانون
القانون قد ا ي ي ي ييترط أن ال يكون المر ي ي ي ي قد حكم عليه بجناية ،أو جنحة أاالقية ،رما ِّ
االنتخاب اي ي ييمانات ااصي ي يية بم مة النائب من ا :عدى جواز الجمط هين النيابة والوظيفة العامة ،أو أي م مة ،أو

عمي تدفط روات ،ا ،أو أجورها من ازتنة الدولة ،أو ال،لديات أو المز يسيات الخاايعة إل يراف الدولة  ،)1في حين
أن الد ي ييتور األردني قد نز على ه الضي ييمانة في المادة  )7منه رما تضي ي ِّيمن ه ا القانون تنقي الحاالت التي
يي ييعر في ا أحد أعض ييات مجلس النواب ،للوفاة أو اال ييتقالة أن تحي فقد أوجب الد ييتور بيرتقة االنتخاب الفرعي
وفي مدة ي ي رتن من ى ي ييعار المجلس الحقوي بيي ييرور المحي

)2

في حين وردت ه األحكاى في قانون االنتخاب

العادية أو أكغر من
في المواد  )73-71وأاياف ىلي ا حاالت التريب عن المجلس ألكغر من ي ر االي الدورة
ِّ

ثلث المدة االي أية دورة ا تغنائية دون أن يحصي على ىمن من المجلس ،ودون أن يكون ترييه بع ر ميرو أو

التحا هيدولية أجن،يية  ،)3وعلييه ولميا ريان ملي فيلنيه من وج ية نلرنيا يكون أحكياى هي ا القيانون قيد ايالف اليد ي ي ي ي ي ي ييتور
األردني وال ي هو أ مى درجة ،وهو ه ل يوصف بعدى الد تورتة ،واالتالي تكون أحكاى الد تور واجية التي،يا.
قوانين االنتخاب المتعاقية لمجلس النواب التي صي ي ي ي ييدرت بعد ه ا القانون الخري الد ي ي ي ي ييتوري ىم

رر ي ي ي ي ي
ه ا وقد ِّ
ا ييترط قانون انتخاب مجلس النواب رقم  )22لس يينة 1986ى هنز المادة  )18منه أن يكون المر ي لعض ييوتة
مجلس النواب أردنياإ من  )10يينوات على األقي ،وأن يكون قد أكمي مدة الغالثين يينة الي ييمس ييية من عمر في
ن اية مدة التر ي ي ييي  ،ودم

ي ي ييرط أن ال يكون محكوماإ عليه بالسي ي ييجن مدة ال تزتد على ي ي يينة واحدة بجرتمة غير

يييا ييية ،ولم يعف عنه ،والتي منص ييو

علي ا بالد ييتور ،وأا يياف أن ال يكون محكوماإ عليه بجناية ،أو جنحة

كما وردت في قانون االنتخاب لعاى 1960ى ثم أا ي يياف القانون ي يير اإ جديداإ تض ي ييمن أن ال يكون منتمياإ لتنليم
غير ميرو .)4
أما قانون االنتخاب لس يينة 2001ى فلم يض ييف يييناإ جديداإ على ما يي،ا هيانه ،وفي ه ا القانون وانز المادة
ِّ
أن ال يكون
بأن ال يكون المر ي ي ي محكوماإ عليه باإلفالس ولم يسي ي ييتعد اعتيار قانونياإ ،و ت
 )8فقد أورد فقرات تتعلا ت

محجو اإر عليييه ولم يرفط الحجر عنييه ،وأن ال يكون مجنون ياإ أو معتوه ياإ ،وه ي الفقرات هي من ق،يييي التزتييد ىم ورد
النز علي ا في أحكاى الد ييتور رما يي،ا هيانه ،رما واصييي المييير ارقه للد ييتور بأن ا ييترط للمر ي أن يكون
محكوماإ عليه بالسيجن لمدة تزتد على ينة واحدة بجرتمة غير ييا يية ولم يييمله عفو عاى ،في حين أن الد يتور
قد نز على يارة لم يعف عنه وه ا النز ميلا يي ي ي ييمي العفو العاى والخا

)1
)2
)3
)4

ى ،)69ج .ر،
ى ،)88ج ،ر،

 11 ،1949حزتران ، 1960

 8 ،1093رانون الغاني ،1952

ى ،)73-71ج .ر،
ج .ر،

 11 ،1494حزتران ،1960

 17 ،3398أيار ،1986

.619
.11
.609

.928
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أن القانون قد اقتص ي ي يير
في حين ِّ

على العفو العاى فقط ،وه األحكاى قد تضي ي ييمن ا قانون االنتخاب لمجلس النواب المزق

رقم  )9لسي ي يينة 2010ى

كما وردت في قانون االنتخاب لعاى 2001ى .)1
واموجب قانون االنتخاب لمجلس النواب وتعديالته رقم  )25لسنة 2012ى ،وقانون االنتخاب لمجلس النواب
وتعديالته رقم  )6لسنة 2016ى ،جرى-:
 .1تعديي رط" على أ تن ال يدعي بجنسية ،أو حماية أجن،ية" وأصي هدالإ منه " أن ال يحمي جنسية دولة
أارى" ،ثم عاد المير وألرى ه ا اليرط بموجب قانون االنتخاب لمجلس النواب المعدي رقم )28

لسنة 2012ى.
 .2التو ط في رط " أن ال يكون متعاقداإ مط الحكومة أو المز سات الر مية العامة أو اليررات التي
تملك ا أو تسيير علي ا الحكومة ،أو أي مز سة ر مية عامة وات ران ه ا التعاقد بيرتقة ميا رة
أو غير ميا رة با تغنات ما ران من عقود ا تنجار األرااي واألمال  ،ومن ران مساهماإ في ررة
أعضا ها أكغر من عيرة أ خا

.)2

االنتخابية.
المبحث الرابع :إجراءات الترشيح والدعاية
ّ
أوالً :إجراءات الترشيح.
لم يرد النز في قانون االنتخاب لسنة 1928ى على ىجراتات التر ي ِّىنما ورد مل في الملحا رقم /16أ)
لالنتخابات أن تقدى بحقه

وأنلمة بيأن تحضير جالت االنتخاب لسنة 1928ى ،حيث أوجب على ري مر

ىلى مأمور المراجعة في المكان والزمان المعينين ورقة تر ي موقعاإ علي ا ومختوماإ من ناا،ين اثنين مسجلين
االنتخاهية،
في المنيقة ،وأجاز ه ا الملحا تر ي ري من ران ا مه في جي الناا،ين األولين في الدائرة
ِّ
وأوجب على مأمور المراجعة نير أ مات األ خا

المر حين مط أ مات الناا،ين ال ين ر حوهم وتعلق ا على

لوحة في محي ظاهر اارج ال،نات المعين للتر ي  ،وأعيى ه ا النلاى الحا ألي خز ورد ا مه في جي
الناا،ين ألي منيقة انتخاب التقدى في الوق المعين لتر ي المر حين باعتراض على تر ي أي مر

لالنتخاب

في تل المنيقة بأنه غير متصف بالصفات الميلواة ،وتقرر مأمور المراجعة ن اية صحة ري اعتراض  ،)3واين
ه ا الملحا ِّأنه في حالة عدى تجاوز عدد األ خا
على مأمور المراجعة ىعالن هزالت األ خا

المر حين لعدد األ خا

المر حين رمنتخ،ين ثانونيين ،وتنليم جدوي يقدمه ىلى رئيس

النلار موقعاإ من ق،له ه ل و ما ما تجاوز عدد األ خا
)1

انلر ى ،)75ج .ر،

 19 ،4497تموز ،2001

 )2انلر ،ى ، )10ج.ر،
 15 ، 5386أمار 2016ى،
 )3ى ،)3-2ج.ر،

 ،3030-3029و

 1 ، 5165تموز 2012ى ،

ال ين يجب انتخاه م ،وأوجب

المر حين عدد األ خا
 19 ،5032أيار ،2010

 ،2974- 2973وج.ر،

ال ين يجب انتخاه م فعلى

.2943

 25 ، 5169تموز 2012ى،

 ، 3442و ى )10ج.ر،

.1450

 15 ،199وب ،1928

 ،13وانلر ملحا رقم  )2أنلمة االنتخاب في األردن 2021-1928ى)،

26

.303

مأمور المراجعة تعيين بموجب ىعالن بعد اليوى المعين للتر ي لسيعة أياى على األقي يجري فيه االقت ار على
أن يعلن مأمور المراجعة في ري منيقة انتخاب أ مات المر حين في ري منيقة والوق

ال ي تعيى منه

األصوات ومكان االقت ار  ،وتزا األصوات باالقت ار السري ،وتكون مياحاإ االي اعات الن ار لمدة ال تقي عن
أراط اعات .)1
وأجاز قانون االنتخاب لسيينة 1947ى لكي أردني داي ا ييمه في أحد جداوي الناا،ين تر ييي نفسييه في
يمية موقط علي ا من المتصي ييرف أو
دائرة االنتخاب المسي ييجي ا ي ييمه في ا رنااب ي يرتية حصي ييوله على ي ي ادة ر ي ي ِّ

القائم مقاى ،وأوجب القانون على المر

تقديم ورقة تر ي ىلى المتصرف أو القائم مقاى م ِّيلة هتوقيعه ومصحواة

هوصي ي ي ييوي ييي ي ي ييعر ىيداعه الخزانة المالية م،لغ عي ي ي ي يرة دنانير أردنية ترد ىليه ىما نج في االنتخاب ،و ما عدي عن

التر ي ي ي ي ي ي ييي أو لم ينج يخصي ي ي ي ي ي ييز الم،لغ لهعمياي الخيرتية المحلِّيية في اليدائرة االنتخياهِّيية ،وتجيب أن يقيدى ليب
التر ييي االي عيي يرة أياى من تارتم ني يير الجداوي الن ائية في الجرتدة الر ييمية ،ثم يص ييدي المتص ييرف أو القائم

مقاى توقيط المر ي وتقيد التر ييحات حسيب تارتم ورودها هدفتر اا

 ،)2واعد انت ات المدة الم،ينة يابقاإ واالي

امسي ي يية أياى التي تلي ا ،يعرض جدوي بأ ي ي ييمات المر ي ي ييحين في ري دائرة االنتخاب بمررز الدائرة والمنا ا وجميط
المنا ا االنتخاب الفر ية وتيقى معروا ياإ لمدة ثالثة أياى ،ولكي مر ي أغفي ىدراج ا ييمه اليلب من المتصييرف
أو القائم مقاى ىدااله في مدة العرض  .)3ولكي مر ي ي ي ي ي ي العدوي عن التر ي ي ي ي ي ييي با ي ي ي ي ي ييتدعات هال وابط يقدمه ىلى
المتصي ي ي ييرف أو القائم مقاى ق،ي اليوى المعين لالنتخاب ،وتيي ي ي يييب ا ي ي ي ييمه من جداوي المر ي ي ي ييحين بحيث ال يجوز
الواردة أ ي ييمائ م في جدوي المر ي ييحين  ،)4واعد انت ات

انتخاب أحد لعض ي ييوتة مجلس النواب من غير األ ي ييخا

االنتخابات ير ي رئيس الوزرات ىلى ري خز انتخب نائياإ في مجلس النواب

ادة بانتخابه .)5

أما قانون االنتخاب المزق
ِّ
االنتخاهية تقديم تص ي يرت ايي على نسي ييختين موقعتين منه ىلى المتصي ييرف أو القائم مقاى يتضي ييمن ا ي ييم المر ي ي
ِّ

لمجلس النواب لس ي ي يينة 1960ى فقد ألزى من يرتد تر ي ي ييي نفس ي ي ييه في ىحدى الدوائر

وأ يرته ومحي ىقامته وتارتم ومحي والدته وم نته ،وايان يتض ييمن بأن تر يييحه مياها لي ييروط التر ييي معز اإز به
بالوثائا الغ،وتية ،وت،دأ التر ي ق،ي اليوى المعين إلجرات االنتخاب هي ي ي ي ي ي  )25يوماإ وتستمر لمدة امسة أياى وعلى

كي مر ي ي ي ىيدا الخزتنة المالية م،لغ  )75دينا اإر رتأمين ورد ىليه ىما نج  ،و ما لم ينج يقيد ىيراداإ للخزتنة ،ثم
يحتفظ المتصيرف أو القائم مقاى هنسيخة من التصيرت  ،و ر ياي نسيخة لو ازرة الداالية ،ثم يدقا المتصيرف أو القائم
مقاى في مدى ميابقة التصيرت ووثائقه لييروط التر يي  ،ثم يعيى ىيصياالإ ن ائياإ هتصيرتحه االي ثالثة أياى على
 )1ى  ،)6 ،5 ،4ج.ر،

 15 ،199وب ،1928

 ،)24-21ج .ر،

 16 ،898نيسان ،1947

)2
)3
)4
)5

ى  ،)25المصدر نفسه،

.747

.747

ى ،)27 ،26المصدر نفسه،
ى  ،)29المصدر نفسه،

.14-13

.747
.747
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األكغر من ىيدا التص يرت ي رر فيه يوى تقديمه و يياعته ،و ما امتنط المتص ييرف أو القائم مقاى عن ىعيات ىيص يياي
التص ي ي يرت الن ائي االي المدة الم رورة فلييالب بالتص ي ي يرت واالعتراض على مل االي يومين با ي ي ييتدعات يقدمه
االنتخاهية ،وعلى المحكمة الفصي ييي في االعتراض االي
ىلى محكمة ال،داية التي تقط اي ييمن ااتصي يياصي ي ا الدائرة
ِّ

ثالثة أياى وتكون قرارها قيعياإ ،وعلى المتصيرف أو القائم مقاى االي يومين من تارتم صيدور قرار المحكمة تقييد
التر ي يييحات بسي ييجي اا

حسي ييب تارتم ورودها ،وعرض جدوي بأ ي ييمات المر ي ييحين بمررز الدائرة وجميط منا ا

االنتخاب الفر ية ،ولكي مر ي أغفي مرر ا ييمه في الجدوي اليلب ىلى المتصييرف ىدااله في غضييون ثالثة أياى
من تارتم عرض الجدوي ،ولكي نااب االي ثالثة أياى من تارتم عرض الجدوي االعتراض على صييحة التر يي
با ييتدعات ىلى محكمة العدي العليا التي ل ا وحدها حا الفصييي في االعتراض بالصييورة الن ائية االي امسيية أياى
من تارتم تقديمه ،وعلى المتصيرف ىعالن جميط التعديالت بموجب ق اررات محكمة العدي باليرتقة التي يعلن في ا
الجدوي .)1
وفي ظي قانون االنتخاب لمجلس النواب لسينة 1986ى و ن ران الميير قد أبقى على موعد التر يي لعضيوتة
مجلس النواب بأن جعله رساها ق،ي اليوى المحدد بلجرات االقت ار ه ي  )25يوماإ ،ىال ِّأنه ااتلف مط القانون الساها
بيي ي ي ييأن المدة التي يسي ي ي ييتمر في ا التر ي ي ي ييي وجعل ا لمدة ثالثة أياى فقط ،رما ااتلف الم،لغ الواجب ىيداعه من ق،ي
الب التر ي ي ييي بأن أصي ي ييي

وتقدى الب التر ي ي ييي ىلى الحاكم اإلداري على
 )500دينار غير قاهي لال ي ي ييتردادِّ ،

نسي ييختين متضي ييمناإ ا ي ييم المر ي ي ومكان والدته وديانته ومكان ىقامته والمقعد ال ي ير ي ي نفسي ييه له ،وتعيى مقدى
اليلب ى ي ي ي ي ي ييعا اإر ه ل  ،وعلى الحاكم اإلداري ال ،ط في ق،وي اليلب أو رفضي ي ي ي ي ييه في اي ي ي ي ي ييوت ميابقته للوثائا ،أو
ال،يانات بي ي ي ي ييروط التر ي ي ي ييي االي مدة ال تزتد على ثالثة أياى من تارتم تقديمه وتكون قرار هرفض اليلب معلالإ
االنتخاهية امن ااتصاص ا،
وقاهالإ لالعتراض االي يومين من تارتم ت،ليره ىلى محكمة ال،داية التي تقط الدائرة
ِّ

وعلى المحكميية الفص ي ي ي ي ي ي ييي بييه االي ثالثيية أييياى من تييارتم تقيديمييه ،وتكون قرارهييا قيعيياإ ،ثم يقوى الحيياكم اإلداري

باالحتفاظ بيليات التر ي ي ييي ال ي ق،ل ا ،أو صي ي ييدر بيي ي ييأنه ق،ول ا قرار محكمة ال،داية ،وعراي ي ي ا في أماكن عامة
واارزة حاي اكتماي اكتسياب ليات التر يي الدرجة الن ائية ،ونيير مل في صيحيفتين يوميتين على األقي ،وأبقى
ه ا القانون على حا النااب في اليعن في ق،وي تر ي ي ييي أي من المر ي ي ييحين لدى محكمة العدي العليا رس ي ي ييابقه
انتخاهية لعدد المقاعد المخصي ييز ل ا
واين أنه في حالة تسي يياوي عدد المر ي ييحين في القائمة الن ائية في أي دائرة
ِّ

فيعت،رون منتخ،ون عن ا بالتزرية ،وتكون اقت ار النواب عاماإ و ي ي ي ي يرتاإ وعلى درجة واحدة ،وأجاز القانون للمر ي ي ي ي ي
حب تر يحه ق،ي ن اية اليوى الساها لالقت ار .)2

)1
)2

ى ،)22-19ج .ر،

 11 ،1494حزتران ،1960

ى  30 ،28-21و  ،)32ج .ر،

.610-609

 17 ،3398أيار ،1986

.929-928
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وفي ظي قانون االنتخاب المزق

لمجلس النواب رقم  )34لسنة 2001ى فقد تم تحديد هدت التر ي ق،ي اليوى

المحدد إلجرات االقت ار هي ي ي ي ي ي ي ي  )30يوماإ وتسيتمر لمدة ثالثة أياى رسيابقه ،ولم يجر الميير في ظي ه ا القانون أية
تعيديالت بيي ي ي ي ي ي ييأن الم،لغ الميالي الواجيب ىييداعيه ،و لييات التر ي ي ي ي ي ي ييي وال،ييانيات الواجيب توافرهيا في اليليب ،وق،وي
التر يي ورفضيه ،واالعتراض عليه ،وجعي ه ا القانون حا اليعن لكي نااب في ق،وي تر يي أي من المر يحين
في دائرة االنتخابات لدى محكمة اال ي ييتنناف المختصي يية االي ثالثة أياى بعد أن ران

من ااتصي يياصي ييات محكمة

العدي العليا ،ثم أجاز ألي مر ي يسيحب تر ييحه ق،ي  )72ياعة من يوى االقت ار هتقديمه لياإ ايياإ ىلى رئيس
اللجنة المررزتة ،وعالن مل في صحيفتين يوميتين على األقي .)1
أ ِّميا قيانون االنتخياب المزقي
ي ييابقه بي ي ييأن ىجراتات التر ي ييي ىال ِّأنه ا ي ييتحدث حكماإ جديداإ اقتض ي ييا وجود الدوائر الفر ية بحيث لم يجز ألي
لمجلس النواب رقم  )9لسي ي ي ي ي ي ينية 2010ى فلم ييأت بيأحكياى جيدييدة عميا ريان علييه في

ي ييخز تر ي ييي نفس ي ييه ىال في دائرة فر ية واحدة ومنعه في الوق

ماته من تريير ه الدائرة لدائرة أارى فضي ي يالإ

التقدى ه ل بيلب ايي ق،ي يييعة أياى من هدت االقت ار .)2وقد
عن أنه ألزى المر ي ال ي يرغب بسييحب تر يييحه ِّ

جات في األ ياب الموجية لمغي ه ا القانون:

 .1ممار ة الحا اإلنتخاهي هنزاهة وجدية و فافية.

 .2تحقيا العدالة والمساواة هين الناا،ين من االي تقسيم المملكة ىلى دوائر انتخاهية ودوائر فر ية.

 .3تو ي يييط ميي يياررة المرأة في التر ي ييي لدعم ج ودها الو نية والن وض هدورها على المسي ييتوى الو ني ومل
بمضاعفة عدد المقاعد المخصصة ل ا.

 .4زتادة عدد المقاعد النياهية ليعض الدوائر اإلنتخاهية ه دف تو يط دائرة التمغيي.
 .5تفعيي دور القض ييات في اإل يراف على جرتان العملية اإلنتخاهية بحيث يص ييي القاا ييي نائياإ للرئيس في
كي لجنة.

 .6ترليظ العقواة على بعض الجرائم اإلنتخاهية لضمان عدى التأثير على ىرادة الناا،ين .)3
ااتلف

ىجراتات التر ي في قانون االنتخاب لمجلس النواب وتعديالته رقم  )25لسنة 2012ى ،وال ي

جات ا تكماالإ للتيرتعات مات العالقة باإلصالح السيا ي ،وعلى اوت ىقرار ميرو ال ينة المستقلة لالنتخاب
وا تكماي مراحله الد تورتة ،وارورة واط قانون جديد النتخاب مجلس نواب يمغي الفنات االجتما ية والمنا ا
الجررافية واالتجاهات الفكرتة والسيا ية رافة ،واما يمكنه من ممار ة دور الد توري في التيرتط والمساتلة
والمراقية ،وروعي
)1
)2
)3

فيه االعتيارات التالية:

انلر ى ،)14-13ج .ر،
ى ،)14-10ج .ر،

 19 ،4497تموز ،2001

 19 ،5032أيار ،2010

.3032-3030

.2946-2944

كتيياب رئيس الوزرات الموجييه ىلى رئيس مجلس األ يييان والنواب رقم)  21368-2-13-15هتييارتم  .2010-11-25مجموعيية أوراي حص ي ي ي ي ي ي ييي علي ييا
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 .1أن تتولى ال ينة المستقلة المستقلة لالنتخاب ىدارة العملية االنتخاهية بجميط مراحل ا واإل راف علي ا
ومراقية حسن تنفي ها.
 .2أن يمغي القانون والنلاى االنتخاهي نقلة نو ية في العملية االنتخاهية واخيوات عملية تضمن اليفافية
والحياد وتحقا النزاهة والعدالة في جميط مراحي العملية االنتخاهية.
 .3أن يزدي القانون والنلاى االنتخاهي ىلى تجميط القوى السيا ية واالجتما ية وتآلف ا في رتي أو تجمعات
انتخاهية ل ا الحرتة في هنات التحالفات مما يزدي ىلى حسن التمغيي هين مختلف القوى والفنات ،مط
الترريز على من

دور متميز لهحزاب السيا ية وايرتقة تضمن مياررت ا هنجاح في أي انتخابات

نياهية .)1
ابقى ه ا القانون على قانون الصوت الواحد ،وقسم المملكة بموجب نلاى ىلى عدد من الدوائر االنتخاهية
المحلية يخصز ل ا مائة وثمانية مقاعد نياهية ،واصز للنسات امسة عير مقعداإ نياهياإ ،باإلاافة للمقاعد التي
تحصي علي ا النسات بالتنافس .رما وتنيأ في المملكة دائرة انتخاهية على أن تكون قائمة نس،ية مرلقة تيمي جميط
منا ا المملكة ،وال يستغنى من ا اهنات دوائر اليادية والكوتات المنصو

علي ا في ه ا القانون ،وتخصز ل ا

يعة وعيرون مقعداإ نياهياإ ،وتكون لكي نااب صوتان صوت لدائرته االنتخاهية المحلية وصوت للدائرة االنتخاهية
العامة .ل ل نص
أ .يقدى لب التر

المادة  )15على رتقة للتر

في أي دائرة على:

في أي دائرة انتخاهية محلية من الب التر

في الدائرة التي ينوي التر

خصياإ على نسختين ىلى رئيس االنتخاب

في ا على النمومج ال ي يعتمد المجلس مرفقاإ به الوثائا الغ،وتية و ائر ال،يانات

الميلواة بمقتضى أحكاى ه ا القانون واألنلمة والتعليمات التنفي ية الصادرة بمقتضا  ،وتعيى مقدى اليلب ى عا ار
هتسلم ليه .
ب .على رئيس االنتخاب ىحالة ليات التر

والوثائا وال،يانات المرفقة ه ا ىلى المجلس يوماإ هيوى بالو يلة التي

تحددها التعليمات التنفي ية ،وتصدر المجلس قرار بق،وي اليلب أو رفضه االي يعة أياى من اليوى التالي لتارتم
تسلمه اليلب .
ج .ىما قرر المجلس رفض لب التر

فعليه هيان أ ياب الرفض ،وعلى رئيس االنتخاب ت،ليغ الب التر

قرار الرفض باليرتقة التي تحددها التعليمات التنفي ية ،وليالب التر

أن ييعن في القرار لدى محكمة اال تنناف

التي تقط الدائرة االنتخاهية المحلية امن ااتصاص ا االي ثالثة أياى من تارتم ت،لره القرار ومعز اإز عنه ه،ينات

( ) 1رتاب رئيس الوزرات الموجه ىلى رئيس مجلس األ يان والنواب ،هتارتم  .2012-4-8مجموعة أوراي حصي علي ا الياحث من قسم القوانين والمراجط –
مديرتة المراجط والقوانين -مجلس النواب.
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وااحة ومحددة ،وعلى المحكمة الفصي في ه ا اليعن االي ثالثة أياى من اليوى التالي لتارتم تقديم اليعن لدي ا،
وتكون قرارها بيأن اليعن قيعياإ وغير قاهي لليعن لدى أي مرجط وار ،وتتم ت،لره ىلى الرئيس فور صدور " .)1
ونص

المادة  )16على رتقة تقديم التر

أ .يقدى لب التر

في الدائرة االنتخاهية العامة هي ":

في الدائرة االنتخاهية العامة ىلى المجلس هو ا ة مفوض القائمة على النمومج ال ي يعتمد

المجلس مرفقا به القائمة والوثائا الغ،وتية و ائر ال،يانات الميلواة ،وتعيى مفوض القائمة ى عا اإر هتسلم ليه .
ب .يرفا بيلب التر

قائمة بأ مات ما ال تزتد على يعة وعيرتن مر حاإ ،وتتم ترتي ،م في القائمة حسب تسلسي

األولوتة ال ي يختار مفوض القائمة ،وتكون ه القائمة موقعة من ري من المر حين .
ج .تتم اإل ارة االي العملية االنتخاهية ىلى القائمة المرفقة بيلب التر

المقدى وفا أحكاى ه المادة با تعماي

ا م القائمة حسب مقتضى الحاي .
د .يصدر المجلس قرار بق،وي اليلب أو رفضه رامال أو ق،وي أو رفض ا م أو أكغر من المر حين الم رورتن
في القائمة المرفقة به ،ومل االي يعة أياى من اليوى التالي لتارتم تسلمه اليلب ،و ما قرر المجلس رفض لب
التر

ألي ،ب فعليه هيان أ ياب الرفض وعلى الرئيس أو من يفواه ت،ليغ مفوض القائمة قرار الرفض،

ولمفوض القائمة والمر حين الم رورتن في القائمة المرفقة بيلب التر

اليعن في قرار الرفض لدى محكمة

ا تنناف عمان االي ثالثة أياى من تارتم ت،ليغ مفوض القائمة معز از اليعن ه،ينات وااحة ومحددة ،وعلى
المحكمة الفصي في ه ا اليعن االي ثالثة أياى من اليوى التالي لتارتم تقديم اليعن لدي ا ،وتكون قرارها بيأن
ه ا اليعن قيعياإ وغير قاهي لليعن لدى أي مرجط وار ،وتتم ت،ليره ىلى الرئيس فور صدور  ،و ما تقرر نتيجة
لرجراتات واليعون رفض ا م واحد أو أكغر أو ييه من أ مات المر حين الم رورتن في القائمة المرفقة بيلب
التر

فيتم اال تعااة عنه با م أو أكغر يقدمه مفوض القائمة ممن تني،ا عليه أو علي م روط التر ي ").(2
وقد احتوى قانون االنتخاب لمجلس النواب وتعديالته رقم  )6لسنة 2016ى ،أحكاماإ جديدة بس،ب ىلرات

القائمة النس،ية المرلقة التي نز علي ا الفانون الساها" .بحيث تقسم المملكة ىلى دوائر انتخاهية يخصز ل ا مائة
وامسة عير مقعداإ على أن يتضمن ما يلي :العاصمة امس دوائر ،محافلة اراد أراط دوائر ،محافلة ال،لقات
دائرة واحدة ،محافلة الكر دائرة واحدة ،محافلة معان دائرة واحدة ،محافلة الزرقات دائرتان ،محافلة المفري
دائرة واحدة ،محافلة اليفيلة دائرة واحدة ،محافلة مادبا دائرة واحدة ،محافلة جرم دائرة واحدة ،محافلة عجلون
دائرة واحدة ،محافلة العنية دائرة واحدة ،هدو اليماي دائرة واحدة ،هدو الو ط دائرة واحدة ،هدو الجنوب دائرة واحدة،
ىاافة ىلى ه المقاعد النياهية يخصز للنسات امسة عير مقعداإ هواقط مقعد واحد لكي محافلة ،وتعامي ري
دائرة من دوائر اليادية الغالث ،اليمالية والو يى والجنواية معاملة المحافلة ،وتتم التر
( )1ج.ر،
( ( 2ج.ر،

 1 ،5165تموز 2012ى ،
 1 ، 5165تموز 2012ى ،

.2975
 ،2976- 2975و ج.ر،

 25، 5169تموز 2012ى،
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.3442

لميت المقاعد النياهية

المخصصة للدائرة االنتخاهية بيرتا القائمة النس،ية المفتوحة ،وتجب أن تضم القائمة عدداإ من المر حين ال يقي
عن ثالثة وال يتجاوز عدد المقاعد النياهية المخصصة للدائرة االنتخاهية .)1
ومن األحكاى الجديدة للتر ي :
 .1على من ينوي التر

لعضوتة مجلس النواب من الوزرات وموظفو الو ازرات والدوائر الحكومية والمز سات

وال ينات الر مية والعامة ،وموظفو ال ينات العراية واإلقليمية والدولية ،وأمين عمان وأعضات مجلس أمانة
عمان وموظفو األمانة ،ور ات مجالس المحافلات وال،لدية والمحلية وأعضا ها وموظفوها ،أن يستقيلوا
ق،ي تين يوماإ على األقي من الموعد المحدد لالقت ار  .وتكون مدة تقديم اال تقالة ألي من الم رورتن من
غير الوزرات امسة عير يوماإ ق،ي الموعد المحدد لتقديم ليات التر

ألي انتخابات فر ية تجرى وفقاإ

ألحكاى ه ا القانون.
 .2تلتزى القائمة هدفط م،لغ ألفي دينار تأميناإ لاللتزاى باألحكاى المتعلقة بالدعاية االنتخاهية المنصو
في ه ا القانون ،وتكون الم،لغ المدفو قاهالإ لال ترداد في حاي رفض لب التر

علي ا

أو عدى مخالفة القائمة

لتل األحكاى.
 .3ال يجوز ألي خز أن ير

نفسه لعضوتة مجلس النواب ىال في دائرة انتخاهية واحدة وفي قائمة واحدة،

وتقدى لب التر ي في أي دائرة انتخاهية ىلى رئيس االنتخاب بحضور جميط المر حين في القائمة دفعة
واحدة على النمومج ال ي يعتمد المجلس مط مرر ا م القائمة التي يتر حون امن ا وا مات اعضائ ا
ورمزها ومفوض القائمة ،مرفقين الوثائا الغ،وتية و ائر ال،يانات الميلواة ،وتعيى المر حون ى عا ار ه ل ،
وتحا ا تخداى ا م القائمة مات ا ورمزها في أي دائرة انتخاهية أارى هنات على اتفاي مس،ا هين القوائم
يود لدى ال ينة ،وتتم اال ارة االي العملية االنتخاهية ىلى القائمة الواردة بيلب التر

المقدى وفا أحكاى

ه المادة با تعماي ا م القائمة ورمزها ،وعلى رئيس االنتخاب ىحالة ليات التر ي والوثائا وال،يانات
المرفقة ه ا ىلى المجلس يوماإ هيوى ،وتصدر المجلس قرار بق،وي اليلب أو رفضه رامال أو ق،وي أو رفض
ا م أو أکغر من ال،ي التر

الم کورتن في القائمة الواردة في لب التر

أو ا م القائمة أو رمزها

ومل االي يعة أياى من اليوى التالي لتارتم تسلمه اليلب ،و ما قرر المجلس رفض لب التر
،ب فعليه هيان ا ياب الرفض وعلى الرئيس أو من يفواه ت،ليغ الب التر
القائمة وألي من ال،ي التر

ألي

قرار الرفض ،لمفوض

الواردين في القائمة اليعن في قرار الرفض لدى محكمة اال تنناف التي

تقط الدائرة االنتخاهية امن ااتصاص ا االي ثالثة أياى من اليوى التالي لتارتم الت،ليغ مرفقاإ اليعن ه،ينات

 )1ى  )9-8ج.ر 15 ، 5386 ،أمار 2016ى،

.1450- 1448
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وااحة ومحددة ،وعلى المحكمة الفصي في ه ا اليعن االي ثالثة أياى من اليوى التالي لتارتم تقديم
اليعن لدي ا ،وتکون قرارها بيأن ه ا اليعن قيعيا ،وتتم ت،ليره الى الرئيس فور صدور .)1
تسجي ال ينة ليات التر
في جي اا

التي تم ق،ول ا من المجلس أو التي صدر قرار من محكمة اال تنناف بق،ول ا

لكي دائرة انتخاهية على حدة وفقا لتارتم تقديم ري من ا ووقته وعلى ال ينة تنليم قائمة بأ مات

القوائم وأ مات المر حين للدائرة االنتخاهية على أ اس مل السجي ،وتتخ الرئيس اإلجراتات الالزمة لعرض أ مات
القوائم وأ مات المر حين للدوائر االنتخاهية ال ين تم ق،وي

ليات م على الموقط االلكتروني لل ينة وفي مررز

المحافلة وفي صحيفتين محليتين يوميتين وأي و يلة أارى يراها منا ية ،ولکي نااب حا اليعن في قرار
المجلس بق،وي لب تر

أي قائمة أو بق،وي أي من أ مات المر حين في القائمة الواردة في لب التر

في

دائرته االنتخاهية لدى محكمة اال تنناف المختصة ،وتقدى اليعن االي ثالثة أياى من اليوى التالي لتارتم عرض
قوائم وا مات المر حين على أن يكون مرفقاإ ه،ينات وااحة ومحددة ،وعلى المحكمة الفصي في ه ا اليعن االي
ثالثة أياى من اليوى التالي لتارتم تقديمه ىلي ا وتكون قرارها بيأنه قيعيا وتتم ت،ليره ىلى الرئيس فور صدور  ،وعلى
المجلس اتخام اإلجراتات الالزمة لعرض التعديالت التي أدال

على قوائم وأ مات المر حين بموجب ق اررات

محاكم اال تنناف فور ت،لر ا ،ومل باليرتقة مات ا التي يتم بموج ،ا عرض قوائم وأ مات المر حين ،وتعت،ر ه
القوائم واأل مات ن ائية للمر حين لالنتخابات النياهية ،وتجوز ألي مر

في دائرة انتخاهية أن يسحب تر حه

هتقديم لب ايي ىلى رئيس االنتخاب في تل الدائرة ق،ي عيرة أياى من اليوى المحدد لالقت ار  ،وعلى ال ينة
اإلعالن عن حب ا م أي مر

في الدائرة االنتخاهية على موقع ا االلكتروني وفي صحيفتين محليتين يوميتين

وأي و يلة أارى يراها المجلس منا ية ،و ما قي عدد المر حين في القائمة عن الحد األدنى المنصو

عليه

فتعت،ر القائمة مستوفية لليروط المنصو

علي ا

نتيجة االنسحاب أو الوفاة أو فقدان أي رط من روط التر

في ه ا القانون ،و ما ت،ين أن عدد المر حين في الدائرة االنتخاهية مساو لعدد المقاعد النياهية المخصصة لتل
الدائرة أو للمقاعد المخصصة للنسات أو لليررس واليييان أو للمسيحيين يقرر المجلس فوز أولن المر حين
بالتزرية عند ىعالن النتائ الن ائية لالنتخابات .)2
االنتخابية.
ثانياً :الدعاية
ّ
لقيد اال قيانونيا االنتخياب لسي ي ي ي ي ي ينية  1928و1947ى من ىيراد نز يتعلا بياليدعيايية االنتخياهِّيية ،وورد النز

علي ا ألوي مرة امن قانون انتخاب مجلس النواب المزق

واين أن
رقم  )24لسنة 1960ى في الفصي السابطِّ ،

تكون اليدعيايية االنتخياهِّيية حرة وفا أحكياى القيانون ت،يدأ من تيارتم التر ي ي ي ي ي ي ييي حتى اليوى المعين إلجرات االنتخياب،
(( )1م  )15-11ج.ر 15 ،5386 ،أمار 2016ى،
( )2ى  ،)18-16المصدر نفسه،

.1452 -1450
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االنتخاهية على تنليم االجتماعات و لقات الخيب وتوزتط الني ي يرات ،و لص ي يياي اإلعالنات ،وح ر
وتي ي ييتمي الدعاية
ِّ

الميي يير بموجب ه ا القانون عقد االجتماعات في المعاهد والمعاهد العلمية واألهنية التي تيي ييرل ا اإلدارات العامة،
أو المز ي يس ييات الخاص يية إل ي يراف الدولة ،وأعيى ه ا القانون المر ييحين حا ىماعة النيي يرات بلعالن تر يييحات م
وايان ايي م وأهداف م ،وري ما يتعلا بمن اج عمل م ي ي يرتية أن تحمي أ ي ي ييماتهم بيي ي ييكي صي ي يرت  ،وتعفى ه
النيي يرات من الر ي ييوى واليوابط ،وتمنط ا ي ييتعماي ي ييعار الدولة الر ي ييمي في ا  ،)1رما نز القانون على عدى جواز
المر

االنتخاهية-:
النياى بالمحلورات التالية في ،يي الدعاية
ِّ
.

االنتخاهية أكغر من امسة أ خا
أ -اصيحابه في جوالته
ِّ
االنتخاهية وفي ،يل ا ميا رة أو بالوا ية م،لراإ من الماي يزتد في مجموعة عن )300
ب -ىنفاقه أثنات الحملة
ِّ
دينار.

ج -تضمين اياباته أو نيراته أو اإلعالنات الصادرة عنه أي تعرتف أو عن بالمر حين ا ارتن.

اليائنية هين فنات الموا نين .)2
العائلية أو
د -ىثارة النعرات الق،لية أو
ِّ
ِّ
االنتخاهية ونز أن ا حرة وفا القانون ،و ي ي ييم
وقد هين المي ي ي يير في قانون االنتخاب لس ي ي يينة 1986ى الدعاية
ِّ

للمر ي ي النياى ه ا من تارتم اهتدات مدة التر ي ييي ىلى اليوى الس ي يياها ميا ي يرة لليوى المحدد إلجرات االنتخاب ،وأورد
محلورات رالقانون الساها وأااف ىلي ا-:
 -1نيير أو ىلصياي أو وايط أي ىعالن أو يافية أو منييور انتخاهي على الجدران والمحاي األارى ،وتتم تحديد
األماكن المخصصة ل ا من ق،ي مجالس األمانات ومجالس ال،لدية والقروتة ،وأجاز للسليات ال،لدية والمحلية

في أي وق

ىزالة أي مخالفة ل ا الحلر على نفقة من تتعلا ه م من المر حين.

االنتخاهية لصي ييال أي
 -2منط موظفي الحكومة والمز ي يسي ييات الر ي يمية العامة والسي ييليات المحلية النياى بالدعاية
ِّ
من المر حين.

 -3تقديم المر ي ي ي ي ال دايا أو الت،رعات أو المسي ي ي يياعدات النقدية أو العينية أو الوعد هتقديم ا بصي ي ي ييورة ميا ي ي ي يرة أو
هوا ية ألرير بقصد التأثير على التصوت

.)3

االنتخاهية اهتداتاإ من ق،وي
أما قانون انتخاب النواب رقم  )34لسي ي ي ي يينة 2001ى و ن ران قد ِّهين حرتة الدعاية
ِّ
ِّ
التقيد بما يلي-:
التر ي  ،فلنه لم يحدد تارتم انت ائ ا ،وألزى المر عند ممار ته ل ا ِّ
 -1االلتزاى بأحكاى الد تور واحتراى يادة القانون.
 -2احتراى حرتة الرأي ونكران ال ات.

 -3االلتزاى بالمحافلة على الوحدة الو نية وأمن الو ن وا تقرار  ،وعدى التمييز هين الموا نين.
 )1ى  ،)61 -59ج .ر،
 )2ى  )62المصدر نفسه،

)3

 11 ،1494حزتران،1960

.617-616

.617

ى  )65-62ج .ر 17 ،3398 ،أيار ،1986

.934
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 -4ىقامة الم رجانات والتجمعات بالقرب من مراكز االقت ار والفرز.

 -5منط موظفي الحكومة والمز ي يسي ييات الر ي ييمية العامة وأمين عمان وأعضي ييات مجلس األمانة وموظفي ا ور ي ييات
االنتخاهية لصال أي من المر حين في أماكن عمل م.
المجالس ال،لدية وأعضائ ا وموظفي ا بالنياى بالدعاية
ِّ
 -6يحلر على أي مر ي ي أن يقدى من االي قيامه بالدعاية االنتخاهية هدايا أو ت،رعات أو مس ي يياعدات نقدية أو
عينية أو غير مل من المنافط أو يعد هتقديم ا ليييخز ،يعي أو معنوي يوات اكان مل بصييورة ميا يرة أو

هوا ي ييية الرير رما يحلر على أي ي ييخز أن ييلب مغي تل ال دايا أو الت،رعات أو المسي يياعدات أو الوعد

ه ا من أي مر

.)1

أ ِّميا في ظيي قيانون 2010ى فقيد أعياد حكم انت يات اليدعيايية االنتخياهِّيية ىلى ن يايية اليوى الي ي يسي ي ي ي ي ي يي،ا يوى االقت ار
كما ران واردة في القانون لسنة 1986ى ،وأبقى على المحلورات الواردة في القوانين السابقة .)2
ومن األحكاى الجديدة في قانون االنتخاب لمجلس النواب وتعديالته رقم  )25لسنة 2012ى:
 -1ميز القانون بالسماح للنياى بالدعاية االنتخاهية ما هين المر

في الدائرة المحلية والتي يسم النياى ه ا

من تارتم هدت التر ي  ،وتكون الدعاية االنتخاهية حرة ،وتنت ي هن اية اليوى ال ي يس،ا اليوى المحدد
لالقت ار  ،على عكس القانون الساها ىم تكون الدعاية االنتخاهية من تارتم ق،وي التر ي  ،أما المر حون
في القوائم فيجوز النياى بأعماي الدعاية االنتخاهية لجميط المر حين الم رورتن في القائمة المرفقة بيلب
التر

بعد ق،وي التر

للقائمة.

 -2على و ائي اإلعالى الر مية معاملة جميط المر حين ِّىبان مدة الدعاية االنتخاهية بحياد ومساواة .

 -3لل ينة أو لر ات االنتخاب اليلب من و ازرة األ راي العامة واإل كان أو مجلس أمانة عمان الك،رى أو
المجالس ال،لدية ومن في حكم ا ىزالة أي ىعالن أو هيان انتخاهي من أي مكان ىما وجد أنه مخالف ألحكاى
القانون  .)3واقي األحكاى مات ا في المواد  )24-20من قانون االنتخاب لمجلس النواب وتعديالته رقم )6
لسنة 2016ى .") 4
االنتخابية والمقاعد النيابية المخصصة لها
المبحث الخامس :الدوائر
ّ
قسييم

انتخاهية
ىمارة يرقي األردن بموجب قانون االنتخاب للمجلس التي يرتعي لسيينة 1928ى ىلى أراط دوائر
ِّ

ىايافة ىلى مقعدين اثنين لتمغيي ال،دو يتم انتخاه ما من ق،ي عييرة مييايم من هدو الييماي وعيير مييايم من هدو
الجنوب وري لجنة عضواإ واحداإ بعين ما االمير بمنيور ينير في الجرتدة الر مية وه الدوائر هي -:)5
)1
)2

ى )19ج .ر 19 ،4497 ،تموز ،2001

.3035-3033

ى ،)20-17ج .ر 19 ،5032 ،أيار ،2010

 )3ى  ،)26-21ج.ر،

 1 ،5165تموز 2012ى ،

 )4ج.ر 15 ،5386 ،أمار 2016ى،

.2948-2947
.2980 – 2978

.1456 – 1454

 )5ى )2من تعديي قانون االنتخاب للمجلس التيرتعي  ،ج.ر،

 15 ،208تيرتن الغاني ،1928
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.24

االنتخابية
الدائرة
ّ

المحافظة

عدد المقاعد النيابية المخصصة لها

محافلة العاص ي ي ي ي ي ييمة وقص ي ي ي ي ي ييية

أراعة أعضات مسلمين على أن يكون احدهم ررسياإ وعضواإ اامساإ مسيحياإ.

 .2عجلون.

عجلون .

 .3الكر .

الكر .

تنتخب ثالثة أعضات مسلمين وعضواإ رابعاإ مسيحياإ.

 .4معان

منيقة معان

 .1ال،لقات.

جرم.

تنتخب عضوتن مسلمين وعضواإ ثالغاإ مسيحياإ.
)1

االنتخاهية من أراط ىلى
وتنتخب عض ي ي ي يواإ مس ي ي ي ييلماإ  ،ىالِّ أنه قد تم ىنقا الدوائر
ِّ
ثالث ،ومل بلاراج منيقة معان وامتناع ا عن التس ي ي ي ي ييجيي لالنتخابات ،واعتيارها
من مقا عات الكر  ،واالتالي تنتخب الكر ثالثة أعض ييات مس ييلمين وعض يواإ رابعاإ

مسيحياإ.

جيدوي رقم  )1اليدوائر االنتخياهيية والمقياعيد النيياهيية المخصي ي ي ي ي ي يصي ي ي ي ي ي يية ل يا بموجيب قيانون االنتخياب للمجلس
التيرتعي لسنة 1928ى.
واموجب قانون االنتخاب لسينة 1947ى فقد تم بموجيه توزتط المجلس النياهي اليالغ عددهم عييرتن عضيواإ بما
انتخاهية :)2
في م العضوتن ال ين يمغلون هدو الجنوب وادو اليماي وتعين م األمير على تسط دوائر
ِّ
المحافظة

عدد المقاعد النيابية المخصصة لها

االنتخابية
الدائرة
ّ

امسي ي ي ي ي يية نواب من م أراعة نواب مسي ي ي ي ي ييلمين على أن

 .1قضات عمان

قضات عمان مط قص،تي جرم ومأدبا

 .2قضات السلط.

السلط

نائيان أحدهما مسلم وا ار مسيحي.

 .3قضات مأدبا.

قضات مأدبا با تغنات قصية مأدبا

نائب واحد مسلم.

 .4قضات ىراد.

قضات ىراد بما في مل قصية ىراد.

نائيان اثنان مسلمان ونائب واحد مسيحي.

 .5قضات عجلون

قضات عجلون با تغنات قصية عجلون

 .6قضات جرم

قضات جرم با تغنات قصية جرم.

مسلم.
نائب واحد
ٌ

نائب واحد مسلم.

 .7قضات الكر .

الكر

نائيان اثنان مسلمان ،ونائب واحد مسيحي.

 .8قضات اليفيلة.

اليفيلة.

 .9لوات معان

لوات معان.

يكون اثنان من هزالت األراعة ي ييررسي ييين ونائياإ واحداإ
مسيحياإ.

نائب واحد مسلم.
نائب واحد مسلم.

جدوي رقم  )2الدوائر االنتخاهية والمقاعد المخصصة ل ا بموجب قانون االنتخاب لسنة 1947ى.

 )1ى )5اليري العراي

)2

ى  ،)17ج.ر،

 20 ،195حزتران ،1928

 16 ،898نيسان ،1947

.5

.746
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واموجب القانون اإلاي ييافي لقانون االنتخاب لمجلس النواب المزق

رقم  )55لسي يينة 1949ى  ،)1فقد أاي يييف

ىلى النواب المعينة أعدادهم ودوائرهم في القانون السياها عييرون نائياإ ينتخ،ون عن المنيقة الرراية التي تدار من
ق،ي حكومة المملكة األردنية ال ا مية موزعة على يط دوائر رما يلي :)2

المحافظة
 .1قضات القدس
 .2قضات هي

لحم

عدد المقاعد النيابية المخصصة لها

االنتخابية
الدائرة
ّ

قضات القدس مط أرتحا.
قضات هي

نائيان مسلمان ونائب مسيحي واحد.
نائب مسلم واحد ونائب مسيحي واحد

لحم.

 .3قضات الخليي

الخليي.

أراعة نواب مسلمين.

 .4قضات جنين

جنين.

نائيان مسلمان.

 .5قضات ناهلس

ناهلس.

أراعة نواب مسلمين.

 .6قضات ولكرى
 .7قضات راى للا

نائيان مسلمان.

ولكرى.

نائيان مسلمان ونائب مسيحي واحد.

راى للا.

جدوي رقم  )3الدوائر االنتخاهية والمقاعد المخصصة ل ا بموجب القانون اإلاافي لقانون االنتخاب لمجلس
النواب المزق

رقم  )55لسنة 1949ى.

وأاي يييف بمقتض ي يى قانون االنتخاب المعدي المزق

االنتخاهية التسي ييط
رقم  )79لسي يينة 1951ى  )3ىلى الدوائر
ِّ

الس ي ييابقة دائرتان انتخاهيتان عن منيقة عي ي ييائر هدو الي ي ييماي وتنتخب نائياإ واحداإ مس ي ييلماإ ومنيقة عي ي ييائر الجنوب
وتنتخب نائياإ واحداإ مسلماإ .)4
تم تعديي عدد أعضي ي ييات مجلس
واموجب قانون االنتخاب لمجلس النواب المعدي رقم  )32لسي ي يينة 1958ى فقد ِّ
النواب ىلى امسي ي ي ييين نائياإ ،واعت،ر ه ا قانون النواب ال ين ي ي ي يي،ا انتخاه م لعضي ي ي ييوتة مجلس النواب وانتخ ،م ه ا
المجلس هتارتم  22ومار ي ي يينة 1958ى لتمغيي المملكة األردنية ال ا ي ي ييمية في مجلس االتحاد العراي عن األلوتة
ا تي مررها نواباإ منتخ،ين إل ي ي ييراي المقاعد النياهية العي ي ي يرة المضي ي ييافة بموجب المادة  )2من ه ا القانون ،ومل
للفترة الياقية من مدة مجلس النواب الحالي :محافلة العاصييمة ،لوات ال،لقات ،لوات الكر  ،لوات معان ،لوات القدس،
لوات الخليي ،لوات ناهلس .)5

)1
)2
)3
)4
)5

أصي دائمياإ بموجب ىعالن يتعلا هتصديا القوانين المزقتة من  ،1950ج.ر،
.421
ى  )3-2ج.ر 20 ،1004 ،رانون األوي ،1949

 1 ،1038تيرتن أوي ،1950

أصي قانوناإ دائمياإ بموجب ىعالن اعتيار قوانين مزقتة قوانين دائمة لسنه  ،1952ج.ر،
ى ،)3ج .أر  14 ،1070حزتران ،1951
ى ،)3 - 2ج.ر،

 16 ،1394ب ،1958

.353

.715
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 2 ،1117وب ،1952

.572
.354

المزق
واموجب قانون االنتخاب ِّ

رقم  )24لسينة 1960ى أصيي عدد الدوائر  )17دائرة و  )60نائياإ حسيب

التوزتط التالي -:)1
المحافظة

عدد المقاعد النيابية المخصصة لها

االنتخابية
الدائرة
ّ

ثمانية نواب من م تة مسلمون على أن يكون اثنان من

 .1قضات عمان

قضات عمان بما في مل قص،تا جرم ومأدبا.

 .2قضات السلط

السلط.

ثالثة نواب ،اثنان مسلمان ،وواحد مسيحي.

 .3قضات مأدبا.

قضات مأدبا با تغنات قصية مأدبا.

نائب واحد مسلم.

 .4قضات ىراد

قضات ىراد بما في مل قصية عجلون

 .5قضات عجلون.

قضات عجلون با تغنات قصية عجلون

نائب واحد مسلم.

 .6قضات جرم.

قضات جرم با تغنات قصية جرم.

نائب واحد مسلم.

 .7قضات الكر .

الكر .

أراعة نواب من م ثالثة مسلمون وواحد مسيحي.

 .8قضات اليفيلة.

اليفيلة.

نائب واحد مسلم.

 .9لوات معان.

معان.

نائيان مسلمان.

.10اليادية

هدو اليماي

 .11قضات القدس

القدس مط ارتحا

هزالت السي ي ي ييتة من الي ي ي ي يراكسي ي ي يية واليي ي ي ييييي ي ي ييان واثنان من
المسيحين.

 .12قضات هي

لحم

هي

()3

والو ط

()4

والجنوب

()2

()5

تة نواب من م امسة مسلمون وواحد مسيحي.

.

ثالثة نواب عن ري واحد.

.

امسة نواب ثالثة مسلمون واثنان مسيحيان.
أراعة نواب اثنان مسلمان واثنان مسيحيان.

لحم

 .13قضات الخليي

الخليي

امسة نواب مسلمين.

 .14قضات ناهلس

ناهلس

تة نواب مسلمين.

 .15قضات جنين

جنين

ثالثة نواب مسلمين.

 .16قضات ولكرى
 .17قضات راى للا

ثالثة نواب مسلمين.

ولكرى

أراعة نواب ،ثالثة مسلمون وواحد مسيحي.

راى للا

المزق
جدوي رقم  )4الدوائر االنتخاهية والمقاعد المخصي ي يص ي يية ل ا بموجب قانون االنتخاب ِّ

رقم  )24لس ي يينة

1960ى.
واموجب قانون االنتخاب لس ي ي يينة 1986ى قس ي ي ييم

المملكة ىلى عدد من منا ا بحيث ينتخب في ا  )75نائياإ

وفقاإ للجدوي الملحا ه ا القانون على النحو التالي :)6
)1
()2

ى  ،)25ج.ر،
ا تغن

 11 ،1449حزتران ،1960

.611-610

عيائر هني حسن من المقاعد المخصصة من قضات ىراد بما في مل قصية عجلون وااف

المنا ا المجاورة لل،لدة جرم ومراجعات م للسليات اإلدارتة والقضائية في قضات جرم مما دع

وراي م بقضات جرم انلر ى/2د ،و) من قانون االنتخاب لمجلس النواب المزق
واأل ياب الموجية ل ا القانون في ى.ج.ر،

ىلى قضات جرم ومل بس،ب تواجد كناهم في

الضرورة ىلى ف ارتيا م من قضائي الزرقات والمفري

رقم  )40لسنة  ،1962ج.ر 9 ،1644 ،تيرتن أوي ،1962

 ،)8الجلسة الخامسة لمجلس األ يان 5 ،رانون أوي  ،1963مجلد ،8

،1168

 ،164ورتاب رئيس مجلس الوزرات

ىلى رئيس مجلس النواب رقم ب ) 10160/1/7/تارتم  ،1960/11/3مجموعة أوراي حصي علي ا الياحث من قسم القوانين والمراجط – مديرتة المراجط
والقوانين -مجلس النواب.
 )3يقصد ه،دو اليماي عيائر هنى االد ،السرحان ،العيسى ،السرديه ،المساعيد ،اليرفات ،العلمات ،اليرافيه).
 )4يقصد ه،دو الو ط عيائر هني الر،ين ،الزان ،الكعاهنه ،ال نيم ،الخر ان ،الج،ور ،اليرعه).
 )5يقصد ه،دو الجنوب عيائر الحوتيات وهي الميالقه ،ا لتواي ه ،السليمانيين ،النجادات ،النعيمات ،الم ار يه ،الزوايد  ،المناعين ،الحجايا ،هنى عييه).

)6

ى 17 ،3398. )31ايار ،1986

 929و ى )2من الجدوي الملحا ،المصدر نفسه،
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.939-937

المحافظة
 .1محافلة العاصمة.

االنتخابية
الدائرة
ّ

 .1مدنية عم ييان

عدد المقاعد النيابية المخصصة لها
ي ي ي ي ي ي ي ي يت ي ي يية ني ي يواب مس ي ي ي ي ي ي ي ي يلي ي يمي ي يي ي يين واح ي ي ييد مي ي يني ي ي ي ييم
من اليراكسة واليييان ،و نائب واحد مسيحي

 .2محافلة العاصمة
با تغنات مدينة عمان)
منيق ي ي ي يية أ )

نائيان مسلم ي ييان،

منيق ي ي ي يية ب)

نائب واحد مسلم
ن ي ي ي ي ي ي ييائي ي ي ي ي ي ي يي ي ي ي ي ي ي ييان

 .3قضييات وادي السير

مسي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يلي ي ي ي ي ي ي يم ي ي ي ي ي ي ييان

من م من اليراكسة واليييان.
 .4أقضية حاب والموقر والجيزة

نائب واحد مسلم.

با تغنات هدو الو ط)

 .2محافلة القدس .

 .5قضات ناع ي ييور

نائب واحد مسلم.

 .6لوات مأدبا.

نائب واحد مسلم ،نائب واحد مسيحي

 .7قضات مييان

نائب واحد مسلم

 .8مخيم الوحدات في عمان

نائب واحد مسلم.

 .9مخيم ج،ي الحسين في عمان

نائب واحد مسلم.

 .10مخيم المحية

نائب واحد مسلم

 .11مخيم اليال،ية

نائب واحد مسلم.
تة نواب مسلمين.

 .12مدينة القدس مط

أراعة نواب مسلمين،

قضات أرتحا

تة نواب مسلمين ،مسيحيين

 .13لوات راى للا

نائيان مسيحيان.
 .14قضات هي

أراعة نواب مسلمين.

لحم

أراعة نواب مسيحيين.
 .3محافلة ىراد

يعة نواب مسلمين،

 .15محافلة ىراد

نائب واحد مسيحي.
 .16مخيم ىراد

نائب واحد مسلم.

 .17مخيم الحصن

نائب واحد مسلم.

 .18لوات عجلون

نائيان مسلمان.
نائب واحد مسيحي.

 .4محافلة ناهلس

 .19لوات جرم

نائيان مسلمان.

 .20مخيم جرم

نائب واحد مسلم.

 .21مخيم وف

نائب واحد مسلم.

 .22لوات الرمغا

نائب واحد مسلم.

 .23لوات األغوار اليمالية

نائب واحد مسلم.

 .24لوات الكورة

نائب واحد مسلم.

 .25لوات هني رنانة

نائيان مسلمان.

 .26مدينة ناهلس والقضات

اثنا عير نائياإ مسلماإ.

 .27لوات جنين

تة نواب مسلمين.

 .28قضات ولكرى

تة نواب مسلمين.

 .5محافلة الخليي

 .29محافلة الخليي

عيرة نواب مسلمين.

 .6محافلة ال،لقات

 .30مدينة السلط

ثالثة نواب مسلمين،

وناحية زي

نائب واحد مسلم.
نائيان مسلمان ،ونائب واحد مسيحي

 .31محافلة ال،لقات
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واح ي ي ي ي ي ي ييد

با تغنات مدينة السلط وناحية زي)
 .7محافلة الكر

 .8محافلة معان.

 .9محافلة الزرقات

 .32مخيم اليقعة

نائب واحد مسلم.

 .33محافلة الكر

ثالثة نواب مسلمين،

 .34قضات عي وقضات الصافي

نائب واحد مسيحي.

 .35لوات المزار

ثالث نواب مسلمين.

ولوات القصر

نائب واحد مسيحي.

 .36محافلة معان با تغنات هدو الجنوب)

نائيان مسلمان

 .37لوات العنية

نائب واحد مسلم.

 .38قضات اليوا

نائب واحد مسلم.

 .39قضات وادي مو ى

نائب واحد مسلم.

 .40محافلة الزرقات

ثالثة نواب مس ييلمين واحد من اليي يراكس يية والي يييي ييان
ونائب واحد مسيحي

 .10محافلة المفري

 .41مخيم الزرقات

نائب واحد مسلم.

 .42مخيم حيين

نائب واحد مسلم.

 .43محافلة المفري

نائيان مسلمان.

با تغنات هدو اليماي )
 .11محافلة اليفيلة

 .44محافلة اليفيلة

ثالثة نواب مسلمين.

 .12اليادي ي يية

 .45هدو اليماي

نائيان مسلمان.

 .46هدو الو ط

نائيان مسلمان.

 .47هدو الجنوب

نائيان مسلمان.

وتقصد ه،دو اليماي العيائر التالية :هنو االد ،السرحان ،العيسى ،السردية ،المساعيد ،اليرفات،
العلمات ،اليراغية.
وتقصد ه،دو الو ط عيائر هني صخر وهي :الر،ين ،الزان ،الكعاهنة ،ليط ،ال نيم ،الخر ان،
الج،ور ،اليرعة ،ال،دارتن.
وتقصد ه،دو الجنوب عيائر الحوتيات وهي:الميالقة ،التواي ة ،السليمانيين ،النجادات ،النعيمات،
الم ار ية ،الزوايدة ،المناعين ،الحجايا ،هني عيية.

جدوي رقم  )5الدوائر االنتخاهية والمقاعد المخصصة ل ا واموجب قانون االنتخاب لسنة 1986ى.
وقد ألري ه ا الجدوي وا ي ييتعيض عنه بجدوي مرفا بقانون االنتخاب لمجلس النواب المعدي رقم  )23لسي يينة
1989ى بحيث قس ي ييم

انتخاهية لي ي ييري عدد مقاعد المجلس النياهي
المملكة ىلى تس ي ييط منا ا تي ي ييمي  )20دائرة
ِّ

ال ي رفط ىلى  )80مقعداإ موزعة في الضي ييفة اليي ييرقية بعد أن تم ىلرات تمغيي الضي ييفة الرراية في ال،رلمان بسي يي،ب
صدور قرار ف االرتياط القانوني واإلداري في الضفة الرراية عاى 1988ى ،ومل على النحو التالي :)1
المحافظة
محافلة العاصمة

عدد المقاعد النيابية المخصصة لها

االنتخابية
الدائرة
ّ

 .1الدائرة األولى وتيي ييمي منا ا بسي ييمان وماررا

و اري من أمانة عمان الك،رى).

 .2الدائرة الغانية وتيمي منا ا اليرمو والنصر

ثالثة نواب مسلمين
ثالثة نواب مسلمين

و رأس العين وادر من أمانة عمان الك،رى).
 . 3الدائرة الغالغة وتيمي منا ا المدينة وزهران
من أمانة عمان الك،رى )

)1

ى )2ج.ر،

 8 ،3638تموز ،1998

أراعة نواب مسلمين واحد من م من اليراكسة
واليييان ونائب

.703-701
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واحد مسيحي.
 .4الدائرة الرابعة وتي ي ي ي ي ي ييمي منا ا القوتسي ي ي ي ي ي يمة

والجوتدة وأهو علندا وارتية السوي وجا ار

نائيان مسلمان

والييادودة وأى قصي ي ي ي ي ي ييير والمقياهلين من أميانية عميان
الك،رى) وألوتة يحاب والجيزة والمقر با يتغنات هدو
الو ط.
 .5الدائرة الخامس ي يية وتي ي ييمي منا ا

ي ييفا هدران

وأهو نص ي ييير والج،ي ة وص ي ييوتل وتال العلي وأى

الس ي ي ييماي والدا من أمانة عمان الك،رى وقض ي ي ييائي

امسة نواب مسلمين ،واحد من م من اليراكسة
واليييان.

وادي السير وناعورة).
نائيان مسلمان ،ونائب واحد مسيحي.

 . 6الدائرة الساد ة
لوات مزدب وقضات ييان.
 .2محافلة ىراد

 .1مدينة ىراد والمراكز والمنا ا التابعة لمررز

ثمانية نواب مسلمين ونائب واحد مسيحي.

المحافلة ميا رة
 . 2لوات جرم

نائيان مسلمان

 .3لوات عجلون

نائيان مسلمان ونائب واحد مسيحي.

 .4لوات الرمغا ولوات هني رنانة

ثالثة نواب مسلمين.

 .5لوات الكورة ولوات األغوار اليمالية

نائيان مسلمان.

 .3محافلة ال،لقات

محافلة ال،لقات

تة نواب مسلمين ونائيان مسيحيان.

 .4محافلة الكر

محافلة الكر

يعة نواب مسلمين ،ونائيان مسيحيان.

 .5محافلة معان

محافلة معان

 .6محافلة الزرقات

محافلة الزرقات

 .7محافلة المفري

محافلة المفري

ثالثة نواب مسلمين.

 .8محافلة اليفيلة

محافلة اليفيلة

ثالث نواب مسلمين

 .9اليادية

ثالثة نواب مسلمين.
امسة نواب مسلمين واحد من م من اليراكسة
واليييان ونائب واحد مسيحي.

هدو اليماي

نائيان مسلمان.

هدو الو ط

نائيان مسلمان.

هدو الجنوب

نائيان مسلمان.

وتقص ي ييد ه،دو الي ي ييماي العي ي ييائر التالية :هنو االد ،الس ي ييرحان ،العيس ي ييى ،الس ي ييردية ،المس ي يياعيد ،اليي ي يرفات،
العلمات ،الزايد.
وتقصيد ه،دو الو يط عييائر هني صيخر وهي :الر،ين ،العامر ،الكعاهنة ،يليط ،ال نيم ،الخر يان ،الج،ور،
اليرعة ،ال،دارتن ،اليي،ين ،الحماد ،القضاة ،السليم.
وتقصد ه،دو الجنوب عيائر الحوتيات وهي:
الميالقة ،التواي ة ،الس ي ي ييليمانيين ،النجادات ،النعيمات ،الم ار ية ،الزوايدة ،المناعيين ،الحجايا ،هني عيية،

العيون ،الدراو ي ي ي ي يية ،الدمانية ،ال دبان ،الييونية ،الزالهية ،الس ي ي ي ي ييعيديين ،الر ي ي ي ي ييايدة ،العمارتن ،االحيوات،

المصيحين ،المسيحيين ،الراايعة ،اليقا قة.

جدوي رقم  )6الدوائر االنتخاهية والمقاعد المخصصة ل ا بموجب قانون االنتخاب لمجلس النواب المعدي رقم
 )23لسنة 1989ى.
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واموجب قانون انتخاب مجلس النواب المعدي والمزق

رقم  24لسي ي ي ي ي يينة 1997ى  ،)1فقد أصي ي ي ي ي ييي عدد الدوائر

االنتخيياهِّيية  )21دائرة ،واقي عييدد المقيياعييد النييياهييية رمييا هي  )80مقعييداإ ،ولم يي أر أي تعييديييي على توزتط هي
المقاعد ي ييوى ما أر من تعديالت على تقسي يييم الوحدات اإلدارتة في المملكة األردنية ال ا ي ييمية ،بحيث انسي ييلخ
الدائرة السيياد يية المتمغلة هلوات مأدبا وقضييات مييان عن محافلة العاصييمة وأصيييح

دائرة مسييتقلة رون ا أصيييح

وتم تحديد الدائرة األولى في
محافلة ،ور ل الحاي بالنس ي ي ييية للوائي جرم وعجلون بعد أن أص ي ي يييحتا محافلتينِّ ،
محافلة ىراد المتمغلة في ألوتة القصية واني ع،يد والمزار اليمالي والييية وقضات الو يية .)2
المخصصة لكي من ا رقم  )42بحيث أصي
االنتخاهية والمقاعد
وفي عاى 2001ى صدر نلاى تقسيم الدوائر
ِّ
ِّ
عدد الدوائر  )44وعدد المقاعد النياهية  )104موزعة على محافلات المملكة رما يلي :)3
المحافظة
.1محافلة العاصمة

االنتخابية
الدائرة
ّ
الدائرة األولى وتيمي منا ا بسمان ،ماررا ،اري)
الدائرة الغانية وتيمي منا ا اليرمو  ،النصر ،رأس العين ،هدر)

أراعة نواب مسلمين

الدائرة الغالغة وتيمي منا ا المدينة ،زهران ،الع،دلي )

أراعة نواب مسلمين ونائب مسيحى

الدائرة الرابعة وتيي ي ي ي ي ييمي منا ا القوتسي ي ي ي ي ييمة ،الجوتدة ،أهو علندا ،اراية السي ي ي ي ي ييوي ،جاوا،

ثالثة نواب مسلمين

الدائرة الخامسية وتييمي منا ا

 .3محافلة ال،لقات

.4محافلة الكر
)1
)2

)3ج.ر،

حاب ،الجيزة ،الموقر) با تغنات هدو الو ط.

يفا هدران ،أهو نصيير ،الج،ي ة ،صيوتل  ،تال العلي ،أى

ثالثة نواب مسي ي ي ييلمين أحدهم من اليي ي ي يراكسي ي ي يية

السماي ،الدا).

واليييان

الدائرة السي ي يياد ي ي يية وتيي ي ييمي منيقة هدر الجوتدة ومنيقة وادي السي ي ييير بما في ا ىحيا ها أى

ثالثة نواب مسي ي ي ييلمين أحدهم من اليي ي ي يراكسي ي ي يية

أمينة ،الديار ،الصوتنية ) والمدن والقرى التابعة للوات وادي السير.

واليييان

الدائرة السابعة لوات ناعور.

نائب مسلم واحد.

الدائرة األولى لوات القصية.

أراعة نواب مسلمين.

الدائرة الغانية لوات هني ع،يد.

نائيان مسلمان ونائب مسيحي.

الدائرة الغالغة لوات المزار اليمالي .

نائب مسلم.

الدائرة الرابعة لوات الرمغا.

نائيان مسلمان

الدائرة الخامسة لوات هني رنانة .

نائيان مسلمان.

الدائرة الساد ة لوات الكورة .

نائب مسلم.

الدائرة السابعة لوات األغوار اليمالية.

نائب مسلم.

الدائرة الغامنة لوات الييية.

نائب مسلم.

الدائرة التا عة لوات الو يية.

نائب مسلم.

الدائرة األولى لوات القصية ولوات ماحز والفحيز .

امسة نواب مسلمين ونائيان مسيحيان.

الدائرة الغانية لوات اليونة الجنواية .

نائب مسلم.

الدائرة الغالغة لوات دير عال .

نائب مسلم.

الدائرة الرابعة لوات عين اليا ا .

نائب مسلم.

الدائرة األولى لوات القصية .

نائيان مسلمان ونائب مسيحي.

أصي قانوناإ دائمياإ بموجب ىعالن اعتيار القانون المزق
ى )2ج.ر،

المخصصة لها

أراعة نواب مسلمين

اليادودة ،أى قصير والمقاهلين) والوتة

.2محافلة ىراد

عدد المقاعد النيابية

 15 ،4204ايار ،1997

 23 ،4498تموز 2001ى،

رقم  )24لسنة 1997ى ،انلر ج.ر،

.2226

.3051
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 16 ،4292تموز ،1998

.2490

 .5محافلة معان

.6محافلة الزرقات

الدائرة الغانية لوات القصر.

نائب مسلم ونائب مسيحي.

الدائرة الغالغة لوات المزار الجنواي .

نائيان مسلمان.

الدائرة الرابعة لوات األغوار الجنواية .

نائب مسلم.

الدائرة الخامسة لوات عي .

نائب مسلم.

الدائرة الساد ة لوات فقو .

نائب مسلم.

الدائرة األولى لوات القصية با تغنات هدو الجنوب.

نائيان مسلمان.

الدائرة الغانية لوات اليوا با تغنات هدو الجنوب.

نائب مسلم.

الدائرة الغالغة لوات ال،ترات با تغنات هدو الجنوب .

نائب مسلم.

الدائرة األولى وتيي ييمي األحيات التالية من مدينة الزرقات الجندي ،المصي ييانط ،الغورة العراية

ثالثة نواب مسلمين احدهم من اليراكسة

الك،رى ،اري هن زتاد ،اإل ييكان والتيوتر الحض ييري ،جناعة ،الض ييياط ،الحديقة ،الو ييط

التجاري ،النزهة ،الحس ي ي ييين األمير ي ي يياكر ،رمزي والمحرقة ،النص ي ي يير ،الروترتة ،الي ي ي يييوا،

واليييان ونائب مسيحي.

األمير محمد ،هرا ،اهن ي ي ي ييينا ،اإل ي ي ي ييكان القديم ،معصي ي ي ييوى ،اليسي ي ي يياتين ،الزرقات الجديدة،
ال ا ي ي ي ييمية الجنواية ،الحرفيين ،ال،تراوي ،معامي اليوب ،ال ا ي ي ي ييمي) وقضي ي ي ييائي الضي ي ي ييليي

واالزري.

اليدائرة الغيانيية وتيي ي ي ي ي ي يميي األحييات التياليية من ميدينية الزرقيات عوجيان ،الملي

الي ،األمير

ثالثة نواب مسلمين.

الحسن ،الفالح ،األميرة رحمة ،الج،ي األهيض ،األمير حمزة ،أى هيااه ،الدوت  ،الزواهرة،
القمر ،المييدينيية المنورة ،مكيية المكرميية ،األحمييد ،نصي ي ي ي ي ي ي ييار ،األميرة هيييا ،الج،ر ،قر يييه،
الجنينة ،ومر ،اليستان) وقضات هيرتن.
الدائرة الغالغة لوات ال ا يمة .

نائب مسلم.

الدائرة الرابعة لوات الرصيفة .

نائيان مسلمان.

.7محافلة المفري

محافلة المفري با تغنات هدو اليماي.

أراعة نواب مسلمين.

 .8محافلة اليفيي

الدائرة األولى لوات القصية .

ثالثة نواب مسلمين.

الدائرة الغانية لوات بصي ار .

نائب مسلم.

الدائرة األولى لوات القصية.

نائيان مسلمان ونائب مسيحي.

الدائرة الغانية لوات مييان.

نائب مسلم.

.10محافلة جرم

محافلة جرم .

أراعة نواب مسلمين.

.11محافلة عجلون

الدائرة األولى لوات القصية .

نائيان مسلمان ونائب مسيحي.

الدائرة الغانية لوات رفرنجة .

نائب مسلم.

 .12محافلة العنية

محافلة العنية با تغنات هدو الجنوب دائرة واحدة.

نائ،ين مسلمين.

 .13اليادية

هدو اليماي.

ثالثة نواب مسلمين

هدو الو ط.

ثالثة نواب مسلمين.

هدو الجنوب.

ثالثة نواب مسلمين

.9محافلة مأدبا

االنتخاهية رقم )42
جدوي رقم  )7الدوائر االنتخاهية والمقاعد المخصي ي يص ي يية ل ا بموجب نلاى تقس ي يييم الدوائر
ِّ
لسنة2001ى.
واموجب النلاى المعدي رقم  )17لسي يينة 2003ى الصي ييادر بموجب قانون االنتخاب المزق

المعدي رقم )11

االنتخاهية ي ييالفة ال رر ي ييتة
لسي يينة 2003ى ،فقد ااي يييف ىلى مجمو عدد المقاعد النياهية المخص ي يصي يية للدوائر
ِّ
االنتخاهية في المملكة الفائزات ه المقاعد على أ ياس
مقاعد تخصيز إل يرال ا للمر يحات في مختلف الدوائر
ِّ
االنتخاهية التي تر ي ييح
نسي ييية عدد األص ي يوات التي نالت ا ري مر ي ييحة من مجمو أص ي يوات المقترعين من الدائرة
ِّ
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في ا ،وفي حالة تساوي النسية هين المر حات فتجري القرعة الاتيار المر حة الفائزة  .)1وتتمغي األ ياب الموجية

لصييدور ه ا التعديي تجسيييداإ لم،دأ المييياررة السيييا ييية للمرأة في مجلس النواب ،ومل التزاماإ بالتوجي ات الملكية،

وتنفي اإ لتوص يييات ال ينة الو نية األردن أوالإ) المي ييكلة بلرادة ملكية ،وتوص يييات لجنة التمغيي النس ييائي في مجلس
النواب الكوتا النسائية ) الميكلة من ق،ي رئيس الوزرات .)2

وا ل فقد توز الفري اليالغ  )24مقعداإ نياهياإ بحيث نال

ري محافلة العاص ي ي ييمة مقعدين ىا ي ي ييافيين ومحافلتي
ِّ

عجلون وجرم مقعيداإ واحيداإ لكيي من ميا ،واموجيب نلياى اليدوائر االنتخياهِّيية رقم  )26لسي ي ي ي ي ي ينية 2010ى الصي ي ي ي ي ي ييادر
بموجيب الميادة  ) 50من قيانون االنتخياب لمجلس النواب رقم  )9لسي ي ي ي ي ي ينية 2010ى فقيد بقيي
والمنا ا التي تييمل ا رما ران

اليدوائر االنتخياهِّيية

في النلاى السياها ،ىال ِّأنه ا يتحدث ما يسيمى بالدوائر الفر ية والتي ال نرى من

م،رر ل ا رونه لم يحدد منا ا ري دائرة ،رما وزاد ه ا النلاى عدد المقاعد النياهية لتصييي

 )120مقعداإ ،وزع

أراعية مقياعيد نيياهيية هواقط مقعيد واحيد لكيي من اليدائرة األولى والغيانيية في محيافلية العياصي ي ي ي ي ي يمية ومقعيد واحيد لليدائرة
االنتخاهية األولى في محافلة ىراد ،ومقعد واحد للدائرة األولى في محافلة الزرقات ،وأاي ي ي ي ي يييف ي ي ي ي ي ييتة مقاعد ىلى
ِّ
مجمو المقاعد النياهية المخصيصيية للدوائر الفر ية بحيث أصييي

 )12مقعداإ تخصييز إل ييرال ا من المر ييحات

في مختلف اليدوائر الفر يية لليدوائر االنتخياهِّيية في المملكية للفيائزات ه ي المقياعيد  ،)3وعلى أ ي ي ي ي ي ي يياس نسي ي ي ي ي ي ييية عيدد

األص ي ي يوات التي نالت ا ري مر ي ي ييحة من مجمو أص ي ي يوات المقترعين للدائرة الفر ية التي تر ي ي ييح

في ا ،بحيث ال

أن يزتد عدد الفائزات للمقاعد المخص ي ي ي ي ي يصي ي ي ي ي يية للنسي ي ي ي ي ييات في ري محافلة أو في أي دائرة من دوائر اليادية
يجوز ت

االنتخاهية على فائزة واحدة ،وفي حالة تسي ي ي ي يياوت النسي ي ي ي ييية هين مر ي ي ي ي ييحتين أو أكغر فيتم ااتيار المر ي ي ي ي ييحة الفائزة
ِّ
بالقرعة .)4

وقد قسم قانون االنتخاب لمجلس النواب وتعديالته رقم  )25لسنة 2012ى المملكة ىلى :)5
أ.

عدد من الدوائر االنتخاهية المحلية يخصز ل ا  )108مقاعد نياهية ،وفقاإ للجدوي ا تي:

المحافظة

االنتخابية
الدائرة
ّ

.1محافلة العاصمة

)1

عدد المقاعد النيابية
المخصصة لها

الدائرة األولى وتيمي منا ا بسمان ،ماررا ،اري) رن أر ا عر ن الكبوى.

برس نواب مسلمين

اليدائرة الغيانيية وتيي ي ي ي ي ي يميي منيا ا اليرمو  ،النصي ي ي ي ي ي يير ،رأس العين ،هيدر) رن أرر ار عرر ن
الكبوى.

حمسة نواب مسلمين

ى /45حي ) من قانون انتخاب لمجلس النواب المزق

المعدي رقم  )42لسنة  ،2001ج.ر،

رقم  )34لسنة  2001ج.ر،

 23 ،4498تموز ،2001

 19 ،4497تموز ،2001

 .3051و ى )3ج.ر،

 .3023و ى )2من النلاى

 16 ،4586ياط ،2003

.716

)2كتاب رئيس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب رقم  10510-2-13-51الموافق 2003-7-17م ،مجموعة أوراي حص ي ي ي ييي علي ا الياحث من قس ي ي ي ييم القوانين

والمراجط – مديرتة المراجط والقوانين -مجلس النواب.
)3
)4

ى )4من النلاى ،ج.ر،
ى  ) /42ج.ر،

( )5ج.ر،

 20 ،5033ايار ،2010

 -19 ،5032أيار ،2010

.2964
.2938

 1 ، 5165تموز .2995 ، 2012
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الدائرة الغالغة وتيمي منا ا المدينة ،زهران ،الع،دلي ) رن أر ا عر ن الكبوى.

أراعة نواب مسلمين ونائب مسيحى

الدائرة الرابعة وتيي ي ي ي ي ييمي منا ا القوتسي ي ي ي ي ييمة ،الجوتدة ،أهو علندا ،اراية السي ي ي ي ي ييوي ،جاوا،

ثالثة نواب مسلمين

اليادودة ،أى قصييير والمقاهلين) رن أر ا عر ن الكبوى ،.والوتة

ييحاب ،الجيزة ،الموقر)

با تغنات هدو الو ط.
الدائرة الخامسية وتييمي منا ا

يفا هدران ،أهو نصيير ،الج،ي ة ،صيوتل  ،تال العلي ،أى

ا ئب ن رسسر ن طا ئ سوكس أط شةش ا

السماي ،الدا) رن أر ا عر ن الكبوى..
الدائرة الس ي ي يياد ي ي يية وتي ي ي ييمي منيقة هدر الجوتدة ومنيقة وادي الس ي ي ييير بما في ا احياتا أى

ا ئب ن رسسر ن طا ئ سوكس أط شةش ا

أمينية ،اليدييار ،الصي ي ي ي ي ي ييوتنيية ) رن أرر ار عرر ن الكبوى..والميدن والقرى التيابعية للوات وادي
السير.
.2محافلة ىراد

 .3محافلة ال،لقات

.4محافلة الكر

 .5محافلة معان

.6محافلة الزرقات

الدائرة السابعة لوات ناعور.

نائب مسلم.

الدائرة األولى لوات القصية.

امسة نواب مسلمين.

الدائرة الغانية لوات هني ع،يد.

نائيان مسلمان ونائب مسيحي.

الدائرة الغالغة لوات المزار اليمالي .

نائب مسلم.

الدائرة الرابعة لوات الرمغا.

نائيان مسلمان

الدائرة الخامسة لوات هني رنانة .

نائيان مسلمان.

الدائرة الساد ة لوات الكورة .

نائب مسلم.

الدائرة السابعة لوات األغوار اليمالية.

نائب مسلم.

الدائرة الغامنة لوات الييية.

نائب مسلم.

الدائرة التا عة لوات الو يية.

نائب مسلم.

الدائرة األولى لوات القصية و ماحز والفحيز .

امسة نواب مسلمين ونائيان مسيحيان.

الدائرة الغانية لوات اليونة الجنواية .

نائب مسلم.

الدائرة الغالغة لوات دير عال .

نائب مسلم.

الدائرة الرابعة لوات عين اليا ا .

نائب مسلم.

الدائرة األولى لوات القصية .

نائيان مسلمان ونائب مسيحي.

الدائرة الغانية لوات القصر.

نائب مسلم ونائب مسيحي.

الدائرة الغالغة لوات المزار الجنواي .

نائيان مسلمان.

الدائرة الرابعة لوات األغوار الجنواية .

نائب مسلم.

الدائرة الخامسة لوات عي .

نائب مسلم.

الدائرة الساد ة لوات فقو .

نائب مسلم.

الدائرة األولى لوات القصية با تغنات هدو الجنوب.

نائيان مسلمان.

الدائرة الغانية لوات اليوا با تغنات هدو الجنوب.

نائب مسلم.

الدائرة الغالغة لوات ال،ترات با تغنات هدو الجنوب .

نائب مسلم.
ثالث اطا رسسرةن طا ئ رسةح طا ئ
شوكس أط شةش ا .

الدائرة األولى وتيي ييمي األحيات التالية من مدينة الزرقات الجندي ،المصي ييانط ،الغورة العراية

الك،رى ،اري هن زتاد ،اإل ييكان والتيوتر الحض ييري ،جناعة ،الض ييياط ،الحديقة ،الو ييط

التجاري ،النزهة ،الحس ي ي ييين األمير ي ي يياكر ،رمزي والمحرقة ،النص ي ي يير ،الروترتة ،الي ي ي يييوا،
األمير محمد ،هرا ،اهن ي ي ي ييينا ،اإل ي ي ي ييكان القديم ،معصي ي ي ييوى ،اليسي ي ي يياتين ،الزرقات الجديدة،

ال ا ي ي ي ييمية الجنواية ،الحرفيين ال،تراوي ،معامي اليوب ،ال ا ي ي ي ييمي) وقض ي ي ي ييائي الض ي ي ي ييليي

واالزري.

اليدائرة الغيانيية وتيي ي ي ي ي ي يميي األحييات التياليية من ميدينية الزرقيات عوجيان ،الملي

الي ،األمير

ثالثة نواب مسلمين.

الحسن ،الفالح ،األميرة رحمة ،الج،ي األهيض ،األمير حمزة ،أى هيااه ،الدوت  ،الزواهرة،
القمر ،المييدينيية المنورة ،مكيية المكرميية ،األحمييد ،نصي ي ي ي ي ي ي ييار ،األميرة هيييا ،الج،ر ،قر يييه،
الجنينة ،ومر ،اليستان) وقضات هيرتن.
نائب مسلم.

الدائرة الغالغة لوات ال ا يمة .
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نائيان مسلمان.

الدائرة الرابعة لوات الرصيفة .

.7محافلة المفري

محافلة المفري با تغنات هدو اليماي.

أراعة نواب مسلمين.

 .8محافلة اليفيلة

الدائرة األولى لوات القصية .

ثالثة نواب مسلمين.

الدائرة الغانية لوات بصي ار .

نائب مسلم.

الدائرة األولى لوات القصية.

نائيان مسلمان ونائب مسيحي.

الدائرة الغانية لوات مييان.

نائب مسلم.

.10محافلة جرم

محافلة جرم .

أراعة نواب مسلمين.

.11محافلة عجلون

الدائرة األولى لوات القصية .

نائيان مسلمان ونائب مسيحي.

الدائرة الغانية لوات رفرنجة .

نائب مسلم.

 .12محافلة العنية

محافلة العنية با تغنات هدو الجنوب دائرة واحدة.

نائ،ين مسلمين.

 .13اليادية

هدو اليماي.

ثالثة نواب مسلمين

هدو الو ط.

ثالثة نواب مسلمين.

هدو الجنوب.

ثالثة نواب مسلمين

.9محافلة مأدبا

جدوي رقم  )8الدوائر االنتخاهية والمقاعد المخصصة ل ا بموجب جدوي تقسيم الدوائر االنتخاهية وتوزتط المقاعد
في ا الملحا بقانون االنتخاب لمجلس النواب وتعديالته لسنة 2012ى.
ب .يخصز للنسات امسة عير مقعداإ نياهياإ ،بعد ىاافة ثالثة مقاعد عن القانون الساها لكي من هدو اليماي
وادو الو ط وادو الجنوب ،باإلاافة للمقاعد التي تحصي علي ا النسات بالتنافس.
ج .تنيأ في المملكة دائرة انتخاهية عامة على أن تكون قائمة نس،ية مرلقة تيمي جميط منا ا المملكة وال يستغنى
من ا أهنات دوائر اليادية والكوتات ،وتخصز ل ا يعة وعيرون مقعداإ نياهياإ  .)1وتكون لكي نااب صوتان صوت
للدائرة االنتخاهية المحلية وصوت للدائرة االنتخاهية العامة ).(2
وا ا يكون عدد المقاعد النياهية بموجب ه ا القانون  )150مقعداإ ،ىال أنه أصي بموجب المادة  )8من
قانون االنتخاب لمجلس النواب رقم  )75لسنة 2016ى  )130مقعداإ ،بحيث تقسم المملكة ىلى دوائر انتخاهية
يخصز ل ا  )115مقعداإ ،ىاافة ىلى  )15مقعداإ مخصصة للنسات هواقط مقعد واحد لكي محافلة ،ألن ري
دائرة من دوائر اليادية الغالث اليمالية والو يى والجنواية ) تعامي معاملة المحافلة .)3
وقد قسم نلاى الدوائر االنتخاهية وتعديالته رقم  ) 6لسنة 2016ى المملكة ىلى دوائر انتخاهية على النحو
التالي :)4

( )1وذلك لغايات زيادة عدد المقاعد المخصصة للدائرة االنتخابية العامة وتوسيع نطاق التمثيل النيابي وتحفيز المشاركة من اطياف المجتمع كافة بما في ذلك
القوى السياسية والحزبية ،رتاب رئيس الوزرات ىلى رئيس مجلس النواب هتارتم  ، 2012-7-2مجموعة أوراي حصي علي ا الياحث من قسم القوانين والمراجط
– مديرتة المراجط والقوانين -مجلس النواب.
(( )2م )8ج.ر،

 1، 5165تموز 2012ى ،

( )3ج.ر 15 ، 5386 ،أمار 2016ى،
(( )4م ،)3ج.ر،

 .2973-2972و ى )3ج.ر  25 ، 5169 ،تموز 2012ى،

.1449 -1448

 5 ،5400حزتران 2016ى،

.2962 – 2959
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المحافظة
.1محافلة العاصمة

عدد المقاعد النيابية

االنتخابية
الدائرة
ّ

المخصصة لها

الدائرة األولى وتيمي منا ا بسمان ،ماررا ،اري) رن أر ا عر ن الكبوى.

 5رق عد

اليدائرة الغيانيية وتيي ي ي ي ي ي يميي منيا ا اليرمو  ،النصي ي ي ي ي ي يير ،رأس العين ،هيدر) رن أرر ار عرر ن
الكبوى.
الدائرة الغالغة وتيمي منا ا المدينة ،زهران ،الع،دلي ) رن أر ا عر ن الكبوى.

 6رق عد

الدائرة الرابعة وتيي ي ي ي ي ييمي منا ا القوتسي ي ي ي ي ييمة ،الجوتدة ،أهو علندا ،اراية السي ي ي ي ي ييوي ،جاوا،
اليادودة ،أى قصييير والمقاهلين) رن أر ا عر ن الكبوى ،.والوتة

 6رق عد ةبصص راه  ( :رقعد طاحد
رسةح طرقعد طاحد شوكس /شةش ا )
 4مقاعد

ييحاب ،الجيزة ،الموقر)

با تغنات هدو الو ط.
الدائرة الخامس يية وتي ييمي منا ا وشرر  :لطاء الب رع

ييفا هدران ،أهو نص ييير ،الج،ي ة،

صوتل  ،تال العلي ،أى السماي ،الدا) رن أر ا عر ن الكبوى..
لطاء طادي السةو ( بدو البدةدة ،طادي السةو ،روج الحر م ،احة ء ام اذةا
·
الغوب  ،الدة و ،الصطةفة ).
لطاء ا عطو
.2محافلة ىراد

الدائرة األولى وشر لطاء القصب طلطاء الطس ة .

 6رق عد

الث اة  :وشر  :لطاء با كا ا طلطاء الورث .

 4رق عد

الث لث  :وشر لطاء با عبةد طلطاء الرزاو.

 4رق عد ةبصص راه ( :رقعد طاحد
رسةح )
 5رق عد

لوابع  :وشر لطاء ال ةب طلطاء االغطاو الشر لة طلطاء الكطوة.
 .3محافلة ال،لقات.

دائوة ااوب بة طاحدة وشر

لطاء القصب  ،لطاء ر حص طالفحةص ،لطاء الشطا الباطبة

لطاء دةو عال ،لطاء عةن الب ش
.4محافلة الكر

 7رق عد ةبصص راه  (:رقعد طاحد
شوكس  /شةش ا )

 10رق عد ةبصص راه :
( رقعدان رسةحة ن)

دائوة ااوب بة طاحدة وشر  :لطاء القصب  ،لطاء القصو ،لطاء الرزاو الباطب  ،لطاء
االغطاو الباطبة  ،لطاء ع  ،لطاء رقطع ،ب سوثا ء بدط الباط .

 10رق عد ةبصص راه :
( رقعدان رسةحة ن)

 .5محافلة معان

.6محافلة الزرقات

دائوة ااوب بة طاحدة وشر  :لطاء القصب  ،لطاء الشطبك ،لطاء البوواء ب سوثا ء بدط
الباط .

 4رق عد

الدائرة األولى وتيي ييمي األحيات التالية من مدينة الزرقات الجندي ،المصي ييانط ،الغورة العراية

 8رق عد راه
( رقعد طاحد شوكس  /شةشة ا طرقعد
طاحد رسةح ).

الك،رى ،اري هن زتاد ،اإل ييكان والتيوتر الحض ييري ،جناعة ،الض ييياط ،الحديقة ،الو ييط

التجاري ،النزهة ،الحس ي ي ييين األمير ي ي يياكر ،رمزي والمحرقة ،النص ي ي يير ،الروترتة ،الي ي ي يييوا،
األمير محمد ،هرا ،اهن ي ي ي ييينا ،اإل ي ي ي ييكان القديم ،معصي ي ي ييوى ،اليسي ي ي يياتين ،الزرقات الجديدة،

ال ا ي ي ي ييمية الجنواية ،الحرفيين ال،تراوي ،معامي اليوب ،ال ا ي ي ي ييمي) وقض ي ي ي ييائي الض ي ي ي ييليي

واالزري .ولوات الرصيفة .

اليدائرة الغيانيية وتيي ي ي ي ي ي يميي األحييات التياليية من ميدينية الزرقيات عوجيان ،الملي

الي ،األمير

 4مقاعد

الحسن ،الفالح ،األميرة رحمة ،الج،ي األهيض ،األمير حمزة ،أى هيااه ،الدوت  ،الزواهرة،
القمر ،المييدينيية المنورة ،مكيية المكرميية ،األحمييد ،نصي ي ي ي ي ي ي ييار ،األميرة هيييا ،الج،ر ،قر يييه،
.7محافلة المفري
 .8محافلة اليفيلة.

الجنينة ،ومر ،اليستان) وقضات هيرتن .لوات ال ا يمة .
دائوة ااوب بة طاحدة وشر رح رظ الرفوق ب سوثا ء بدط الشر

.

دائوة ااوب بة طاحدة وشر  :لطاء القصب  .لطاء بصةوا ب سوثا ء بدط الباط .
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 4مقاعد
 4مقاعد

.9محافلة مأدبا.

الدائرة األولى دائوة ااوب بة طاحدة وشر  :لطاء القصب  .لطاء ذةب ن
ب سوثا ء بدط الطس .

 4رق عد ةبصص راه (رقعد طاحد رسةح )

.10محافلة جرم

رح رظ بوش دائوة ااوب بة طاحدة وشر رح رظ بوش .

 4رق عد

.11محافلة عجلون

رح رظ عبسطن دائوة ااوب بة طاحدة وشر  :لطاء القصب  .لطاء كفواب

 .12محافلة العنية

رح رظ العقب دائوة ااوب بة طاحدة وشر رح رظ العقب ب سوثا ء بدط الباط

 4رق عد ةبصص راه  ( :رقعد طاحد
رسةح ).
 3رق عد

 .13هدو اليماي

هدو اليماي دائوة ااوب بة طاحدة

 3رق عد

 .14بدط الطس

بدط الطس

دائوة ااوب بة طاحدة

 3رق عد

 .15بدط الباط

بدط الباط دائوة ااوب بة طاحدة

 3رق عد

.

جدوي رقم  )9الدوائر االنتخاهية والمقاعد المخصي ي ي يص ي ي يية ل ا بموجب نلاى الدوائر االنتخاهية وتوزتط المقاعد في ا
الصادر بموجب المادة  )8من قانون االنتخاب لمجلس النواب وتعديالته رقم  )6لسنة 2016ى.
االنتخابية.
المبحث السادس :العمليات
ّ
يجري انتخاب أعض ييات المجلس التي يرتعي بموجب قانون االنتخاب للمجلس التي يرتعي لس يينة 1928ى هو ييا ة
انتخابات أولية وثانوتة:
أوالً :االنتخابات األولية
بحيييث تتم عن رتا تقسي ي ي ي ي ي يييم الييدائرة االنتخيياهِّيية ىلى منييا ا انتخيياب بحيييث يكون لكييي  )200نييااييب أولي

منتخب واحد ثانوي على أن يحا لكي قرتة أو حي أو مكان يحتوي فيه  )200-150نااب أن يصيوت منتخب
ثانوي واحد ،و ما ران العدد يحتوي على  )350ىلى  )400نااب أولي فيحا له أن يصي ي ي ي ييوت منتخ،ين ثانوتين
اثنين ،وتتم تحيدييد منيا ا االنتخياب من ق،يي رئيس النليار ،وتنيي ي ي ي ي ي يير في الجرتيدة الر ي ي ي ي ي ي ييميية مط عيدد المنتخ،ين
الغانوتين لكي منيقة انتخاب ،ولكي دائرة من دوائر االنتخاب مأمور تسي ييجيي أو أكغر يعين من ق،ي رئيس النلار
بحيث يقوى ه ا المأمور هتنليم ييجي بأ ييمات الناا،ين باالنتخاب األولى ،وتجوز لم ي ي ي ي ي ي ي ييأمور التسييجيي اال ييتعانة
هر ييات المجالس ال،لدية ومختاري القرى واألحيات ومي ييايم العي ييائر واألئمة والر ييات الروحيين ،وتس يياعدوهم في
تنليم السي ي ي ييجي ،بحيث يتم تنليم السي ي ي ييجي بموج ،ا القرى أو األحيات أو األماكن التي يسي ي ي ييكن ه ا الناا،ون بأرقاى
متسيلسيلة وحسيب األحرف ال جائية ،بحيث يتضيمن السيجي ا يم النااب رامالإ وصيفته وحرفته ومحي ىقامته وعمر
المقيدر ،ومنط تسي ي ي ي ي ي ييجييي ا ي ي ي ي ي ي ييم النياايب ألكغر من مرة واحيدة في نفس اليدائرة االنتخياهِّيية أو اليدوائر االنتخياهِّيية أو

انتخاهية يقوى مأمور الس ييجي
االنتخاهية األارى في الدوائر األارى ،وحاي انت ات ري ييجي في ري دائرة
المنا ا
ِّ
ِّ
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لتقديمه ىلى مأمور المراجعة ،وال ي يعين أيضي ي ي ياإ من ق،ي رئيس النلار وال ي عليه أن ي يعه في مدة ال تزتد عن
االنتخاهية أو الحي
 )14يوماإ من تارتم وصي ي ي ي ييوي السي ي ي ي ييجي ىليه ،ومل هتعليقه في مكان بارز من نفس المنيقة
ِّ

ال ي ي ي ي ييجي فيه النا ا،ين ،وتتم تعليا ىعالن يتم بموجيه تحديد المدة والمكان المعينين لتص ي ي ي ييحي
فييه ن يائيياإ  ،)1وتيدعو فييه جميط األ ي ي ي ي ي ي يخيا

االنتخياهِّيية ،وال،ي

ي ي ي ييجي الدائرة

الي ين لم ترد أ ي ي ي ي ي ي يميا هم في السي ي ي ي ي ي يجيي ول م حا

ال ين يعتراي ي ي ي ييون على ا ي ي ي ي ييم أي نااب أن يحضي ي ي ي ييروا وتتقدموا بيليات

التصي ي ي ي ييوت  ،ور ل جميط األ ي ي ي ي ييخا

االعتراض ،وتيقى ري نسي ييخة من نسي ييم السي ييجي واإلعالنات معلقة لمدة ال تقي عن  )14يوماإ ق،ي الوق

المعين

لتصييحي السييجي ،ثم يقوى مأمور المراجعة هنلر ه اليليات والمراجعات وتتخ القرار بيييأن ا وتعميم السييجالت
وتكون قرار قاهالإ لال ي ي ييتنناف أماى المحكمة ال،دائية والتي يكون قرارها قيعياإ في ه ا الي ي ي ييأن .وأجاز ه ا القانون
له ي ييخا

ال ين تقدموا بيليات أو اعت ارا ي ييات ور ل األ ي ييخا

ال ين اعترا ي يوا على أ ي ييمائ م أن يحض ي ييروا

وتقدموا هينات م واعترافات م ،رما أوجب القانون على
بال ات أماى مأمور المراجعة أو هو ي ي ي ي ي ييا ة ورالت أو محامين ِّ

مأمور تسي ي ييجيي القرتة أو الحي أو المكان أن يكون حااي ي ي اإر عند التصي ي ييحي وتجوز له تقديم ال،ينة ،واعد االنت ات

من تصييحي السييجي يحفظ في ديوان متصييرف المقا عة وتكون معروا ياإ للتفتيم في جميط األوقات  ،)2ثم يحدد
رئيس النلاى اليوى ال ي يلتنم به المنتخ،ون الغانونيون النتخاب أعضي ي ييات المجلس التيي ي يرتعي ،وتنيي ي يير في الجرتدة
الر مية .)3
 -2انتخاب الناخبين الثانونيين
لم ينز قانون االنتخاب للمجلس التيي ي ي يرتعي لس ي ي يينة 1928ى على تنليم عمليات انتخاب الناا،ين الغانونيين،
وقد أحاي بموجب المادة  )13ىلى أنلمة يجوز للمجلس التنفي ي ىصي ي ي ييدارها ،وقد صي ي ي ييدر عن السي ي ي ييلية التنفي ية
ملحا رقم /16أ) تضي ي ي ي ي ي ييمن ري ما يتعلا بعملية انتخاب المنتخ،ين الغانوتين ،بحيث ينيي ي ي ي ي ي يير ىعالن في الجرتدة
انتخاهية وتعين مأمور مراجعة االنتخابات للمي ي ي ي ي يير في
الر ي ي ي ي ييمية بأجرات انتخاب الممغلين الغانوتين في ري دائرة
ِّ
انتخاب المنتخ،ين الغانوتين في المنيقة المعنية ه ا ،وتعيين المدة التي يجب أن يتم في ا االنتخاب ،وتس ي ي ي ي ي ييلم ىلى

ه ا المأمور نسي ييخة من ي ييجي المقترعين ومقدا اإر رافياإ من أوراي االقت ار  ،وتتوجب بعد مل على مأمور المراجعة
ال ين يجب انتخاه م في المنيقة والزمان والمكان ال ي يسي ي ي ي ي ييلم ىليه في ا

ىماعته بموجب ىعالن عدد األ ي ي ي ي ي ييخا

االنتخاهية ق،ي اليوى المحدد لالقت ار هغالثة
أ ييمات المر ييحين ،وتر ييي ىعالن ىلى ري مختار قرتة وحي في الدائرة
ِّ

أياى على األقي  ،)4وعلى ري مر ي ي ي التقدى ىلى مأمور المراجعة في المكان والزمان المعينين ورقة التر ي ييي موقط
)1
)2
)3
)4

ى ،)9-8 ،6ج .ر،

 20 ،195حزتران ،1928

ى ،)11المصدر نفسه  20 ،حزتران ،1928
ى ،)14المصدر نفسه،
ى ،)1ج .ر،

. 4-3

.5

.6

 15 ،199وب ،1928

. 5 -4
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علي ا من ناا،ين اثنين محليين في المنيقة ،وتجوز تر ي ري من ران ا مه في جي الناا،ين األوليين بالدائرة
المر ييحين على أ ييمات الناا،ين ال ين ر ييحوهم ،ومل هتعليق ا على

االنتخاهية ،ثم يتولى نييير أ ييمات األ ييخا
ِّ

لوحة في محي ظاهر اارج ال،نات المعين للتر ي ييي وأعيى ه ا الملحا ألي ي ييخز مس ي ييجي في ي ييجي الناا،ين

ألي منيقة االنتخاب االعتراض على تر ييي أي مر ي ي لالنتخاب في تل المنيقة بأنه غير متص ييف بالص ييفات
الميلواة ،وتنلر ه ا االعتراض من ق،ي مأمور المراجعة متى قدى في الوق

المعين لتر ي ي ي ييي مر ي ي ي ييحين وتكون

قرار ن ائياإ .)1
و ما تجاوز عدد األ ي ي ييخا

المر ي ي ييحين ال ين تتوافر في م الصي ي ييفات الميلواة للتر ي ي ييي على عدد ال ين يجب

انتخاه م فعلى مأمور المراجعة أن يعين بلعالن يوى بعد اليوى المعين للتر ييي بسيييعة أياى على األقي ،ليجري فيه
االقت ار لمنا ا االنتخاب ،رما وتقوى المأمور هتحديد مكان االقت ار بموجب ىعالن ي،لغ ىلى مختار ري قرتة وحي
ومكان دااي منيقة االنتخاب ،وتعلن مأمور المراجعة في ري منيقة أ ي ي ييمات المر ي ي ييحين والوق

ال ي يجري فيه

االنتخاب ،وتزا األصوات بيرتقة االقت ار السري وتكون االقت ار مفتوحاإ االي اعات الن ار التي يعين ا مأمور
المراجعة التي ال تقي عن أراط اعات .)2
أما قانون االنتخاب لمجلس النواب رقم  )9لسنة 1947ى فقد أوري م مة تعيين تارتم وميعاد انتخاب أعضات
ِّ
مجلس النواب ىلى رئيس الوزرات بلعالن يصييدر وتنييير في الجرتدة الر ييمية ،وامجرد صييدور ه ا اإلعالن تيييكي
لجنة ااص يية تس ييمى لجنة تنليم جدوي الناا،ين من أحد موظفي الحكومة رئيسي ياإ وعض ييو ال ينة االاتيارتة يعرف
القراتة والكتابة ،ومل من ق،ي متص ي ي ي ييرف وقائم مقاى ،باإلا ي ي ي ييافة ىلى مختار القرتة و ما وجد في القرتة ،أكغر من
أما في العاصيمة ومراكز
مختار فيكون جميع م أعضيات في اللجنة ،وعندئ يسيترني عن عضيو ال ينة االاتيارتةِّ ،
األلوتة واألقضي ي ي ييية فتزلف اللجنة من أحد موظفي الحكومة رئيس ي ي ي ياإ ومن عضي ي ي ييوتن من وجو الحي يعرفان القراتة
والكتابة ،يعين م المتصرف أو القائم مقاى وتدون في جدوي الناا،ين اال م الكامي لكي نااب توافرت فيه الصفات
القانونية الميلواة عند تنليم الجدوي وصي ي ييفته وم هيه ومحي ىقامته ،وترقم أ ي ي ييمات الناا،ين بالتس ي ي يلسي ي ييي حسي ي ييب
الحروف األبجدية ،وتر ي ي ي ييي نس ي ي ي ييختا الجدوي االي  )15يوماإ من تارتم ىعالن رئيس الوزرات ،موقعاإ علي ما من
أعضائ ا ىلى المتصرف أو القائم مقاى .)3
وتقوى المتص ي ييرف أو القائم مقاى بالتوقيط على النس ي ييختين يحتفظ باألولى لديه ،بحيث ال يجوز تعديل ا ىال فيما
يقاإ لقراتات مأمور المراجعة ،أو حكم المحكمة ،والتوقيط على ري تعديي يجري في النسي ي ي ييخة

يتعلا بالتصي ي ي ييحي

)1
)2
)3

ى ،)3 -2ج .ر،

 15 ،199وب ،1928

ى  ،)4،6المصدر نفسه،
ى ،)8 ،7/ج .ر،
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أما النسييخة الغانية من الجدوي فيقوى المتصييرف ،أو القائم مقاى بلر ييال ا ىلى مختار القرتة أو الحي
الميييار ىلي اِّ ،
لتيقى محفوظة لديه وعليه تصحيح ا حسب التعديالت الواردة ىليه من المتصرف أو القائم مقاى ،ثم يعرض جدوي
الناا،ين في ري هلدة أو قرتة أو حي واقط ا ي ي ي ي ييمن دائرة االنتخاب في األماكن التي يعين ا المتص ي ي ي ي ييرف أو القائم
مقاى ،ولمدة  )15يوماإ من تارتم تس ييلم المختار نس ييخة الجدوي ،وعلى المختار أن يقدى للمتص ييرف أو القائم مقاى
ورقة ايط موقعاإ علي ا منه وأفراد ال ينة االاتيارتة ىثياتاإ لعرض الجدوي بالصورة الم رورة .)1
وقد أعيى ه ا القانون لكي يخز له حا االنتخاب أهمي ىدااي ا يمه في الجدوي برير حا أو حصيي ايأ
في ال،يانات الخاصيية به أن ييلب ىدااي ا ييمه في الجدوي أو يصييح تل ال،يانات ،ولكي نااب أدرج ا ييمه في
جدوي الناا،ين أن ييلب ىدااي ا ي ييم من أهمي برير حا ،أو ح ف ا ي ييم من أداي برير حا ،ور ل أن ييلب
تصيحي ال،يانات الخاصية بالتسيجيي ىن ران له حا االعتراض على صيحت ا ،وتقدى ه االعت ارايات ايياإ ىلى
المتصي ي ي ي ي ي ييرف أو القيائم مقياى وايدون وابط االي  )15يومياإ من تيارتم عرض الجيدوي من ق،يي المختيار ،وتقييد في
دفتر اا

حسي ي ييب تارتم ورودها وتعيى وص ي ي يوالت لمقدمي ا ،واعد مل يتوجب على المتصي ي ييرف أو القائم مقاى

ىما بال ات أو
ىص ي ي ي ي ييدار ىعالن يدعو فيه المعترا ي ي ي ي ييين الحض ي ي ي ي ييور في المكان والوق المعينين في مل اإلعالن ِّ
هو ي ي ي ي ي ي ييا ة ورالت عن م ليقدموا هينات م أماى مأمور المراجعة ال ي يعينه وزتر الداالية من موظفي اإلدارة ،وتعلا
اإلعالن بمكان ظاهر في القرتة أو الحي ،ومل لمدة  )10أياى من تارتم انت ات تقديم اليليات أو االعترااات،
وتتم
واعيد انت يات ميدة  )10أيياى يقوى ميأمور المراجعية واالي ميدة  )5أيياى بيال،ي في اليلييات واالعت اراي ي ي ي ي ي يياتِّ ،
تصييحي الجدوي باال ييتناد ىلي ا ،وتكون قرار قاهالإ لال ييتنناف ىلى محكمة ال،داية التي يقط في دائرة ااتصيياص ي ا
مررز مأمور المراجعة ،ومل االي ثالثة أياى من تارتم صي ييدور قرار  ،وتتوجب على المحكمة ىصي ييدار حكمه في
غض ييون يييعة أياى من تارتم تقديم اال ييتنناف ىلي ا ،وتكون حكم ا ن ائياإ ،بحيث يكون اال ييتنناف بعرتض يية هال
وابط ترفا ه ا صي ييورة قرار مأمور المراجعة واألوراي التي تسي ييتند ىلي ا ،وال يسي ييتوفي أية ر ي ييوى على اال ي ييتنناف
غير أنه يجب على المس ييتأنف ىيدا

 )250فلس ياإ رتأمين عن تقديم اال ييتنناف ،فلما قررت المحكمة رد ا ييتننافه

يكون ه ا التأمين ىيراداإ للخزتنة المالية .)2
وتقوى المحكمة ال،دائية بلهالغ مأمور المراجعة ما أصي ييدرته من ق اررات مناقضي يية لق ارراته ،ومل االي  )5أياى
من تارتم قرارها ،وأجاز ه ا القانون ألي نااب أدرج ا ي ييمه في أحد جداوي الناا،ين الداوي اص ي ييماإ أماى مأمور
المراجعة أو أماى المحكمة ال،دائية بأي ن از بيييأن ىدراج ا ييمه أو ح فه ،ولو لم يكن رفاإ في القرار الصييادر من
ميأمور المراجعيية  ، )3واعييد االنت ييات من تيدوتن التعييديالت بموجيب القرار الص ي ي ي ي ي ي ييادر عن ميأمور المراجعيية وأحكيياى
)1
)2
)3

ى ،)10-9ج .ر،

 16 ،898نيسان ،1947

 ،)13-11المصدر نفسه،
ى  ،)15المصدر نفسه،

.745

.745
.746

51

المحكمة ال،دائية في جدوي الناا،ين يص ييدر المتص ييرف أو القائم مقاى ىعالناإ يني يير في الجرتدة الر ييمية يتض ييمن
بأن جدوي الناا،ين قد أصي ي ي ييي ن ائياإ ،ولكي من ورد ا ي ي ي ييمه في جدوي الناا،ين الن ائية الحا في اال ي ي ي ييت ار في
االنتخياب ،وال يجوز ألحيد اال ي ي ي ي ي ي ييت ار فييه ميا لم يكن ا ي ي ي ي ي ي يميه ميدرجياإ في الجيدوي ،وعلى النياايب أن يتولى حا
االنتخاب هنفسه ،وال يجوز له ىعيات صوته أكغر من مرة واحدة لالنتخاب الواحد ،وال أن يستعمي صوته في غير
المسجي ا مه في ا .)1
منيقة االنتخاب
ِّ
أ ِّم يا ق ييانون االنتخ يياب المزق ي
هتعيين تارتم االنتخاب ،وتعلن رئيس الوزرات مل بعد ص ي ي ي ي ييدور اإلرادة الملكية بلجرات االنتخابات لمجلس النواب،

لمجلس النواب رقم 1960 )24ى فق ييد ع ييد ىلى مجلس الوزرات اتخ ييام القرار

وأوجب ه ا القانون على المتصيرف االي  )7أياى من نفام أحكامه من تارتم نيير في الجرتدة الر يمية) تييكيي
لجنية تنليم جيداوي النياا،ين مزلفية من أحيد موظفي الحكومية رئيس ي ي ي ي ي ي ياإ ومن مختيار أو مختياري ال،ليدة أو القرتية أو
العيييرة أو الحي عضيواإ أو أعضيات يرتية أن يعرفوا القراتة والكتابة ،وأال ا يت،دلوا بمن يعرف ا من أعضيات ال ينة
االاتيارتة ،وتتولى ه اللجنة تنليم جدوي يتضمن أ مات الناا،ين وأعمارهم وصفت م وم ه ،م ومحي ىقامت م .)2
وحاي ميا ي ي ي يرة لجنة تنليم جداوي الناا،ين تقوى هتنليمه من ثالث نس ي ي ي ييم يوقط علي ا الرئيس أو عض ي ي ي ييو من
أعضات اللجنة ،وال يجوز تسجيي المحرومين من حا االنتخاب في ه ا الجدوي ،ثم تقوى ه اللجنة واالي عيرة
أياى من تارتم تأليف ا بلر اي النسم الموقعة علي ا ىلى المتصرف ،وادور يقوى المتصرف هتوقيط النسم واالحتفاظ
هواحدة من ا لديه ،بحيث ال يجوز تعديي أي نسي ييخة من ه النسي ييم فيما يتعلا بالتصي ييحي ىال يقاإ للق اررات التي
تصيدر ه ل حسيب أحكاى القانون ،ثم يعيد المتصيرف االي ثالثة أياى من تارتم تقديم نسيم الجداوي ىليه نسيختي
الجيدوي األارتين ىلى مختيار القرتية أو الحي ليحتفظ هواحيدة من ميا وتعلا األارى في األمياكن العيامية التي يعين يا
المتص ي ي ييرف لمدة  ) 10أياى من تارتم تس ي ي ييليم النس ي ي ييم ىليه ،ثم يقوى المختار هتنليم ورقة ا ي ي يييط موقعة منه ومن
أعضات ال ينة االاتيارتة تغ،

عرض الجدوي ،ثم ير ل ا ىلى المتصرف .)3

وقد من القانون حا االعتراف لكي ييخز لم يرد ا ييمه في جدوي االنتخاب برير حا ،أو حص ييي ايأ في
ال،يانات الخاصي يية بقيد  ،أن ييلب رتابة ودون وابط ىلى لجنة ىعادة النلر الميي ييكلة من المتصي ييرف رئيسي ياإ ومن
المدعي العاى ومحا ي ييب المالية عضي ييوتن ،ومل في مررز المتصي ييرفية وفي مررز القضي ييات من القائم مقاى رئيس ي ياإ
وقااييي الصييل ومحا ييب المالية عضييوتن ،ييلب من االله ىدراج ا ييمه أو تصييحي ال،يانات الخاصيية به ،وله
أيضاإ االعتراض على غير ممن ليس ل م حا االنتخاب ،وعلى ىغفاي قيد أ مات من ل م ه ا الحا ،وت،
)1
)2
)3

انلر ى ،)16 ،5-4ج .ر،

 16 ،898نيسان ، ،1947

انلر ى ،)16 ،7 ،6ج .ر،

 11 ،1494حزتران ،1960

ى ،)10-9المصدر نفسه،
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اللجنة

االعت اراييات المقدمة ىلي ا االي ثالثة أياى من تقديم االعتراض ،وتكون ق اررات ا قاهلة للمراجعة هدون ر ييوى أيضياإ
أماى محكمة هداية المنيقة االي ثالثة أياى من تارتم الت،ليغ ،وعلى المحكمة ال،

في األمر االي امس ي ي ي يية أياى،

وتكون ق اررات يا قيعيية ،ثم ت،لغ المحكمية لجنية ىعيادة النلر جميط الق اررات الص ي ي ي ي ي ي ييادرة عن يا االي ثالثية أيياى ،ثم
تتولى لجنية ىعيادة النلر ىعيداد الجيداوي الن يائيية لجميط نياا،ي اليدائرة االنتخياهِّيية ،وت،لغ المتصي ي ي ي ي ي ييرف هي الجيداوي

للمختار لعراي ي ي ي ي ا في األماكن العامة ،وتجري عملية االقت ار بموج ،ا بحيث ال يجوز للنااب أن يدلي بص ي ي ي ييوته
أكغر من مرة واحدة في االنتخاب الواحد وال أن يستعمي صوته في غير منيقة االنتخاب المسجي ه ا ا مه .)1

ولم يأت قانون االنتخاب لمجلس النواب رقم  )22لس ي يينة 1986ى هتعديالت على االف ي ييابقه بي ي ييأن ىعداد
جداوي الناا،ين واالعت ارا ي ي ي ييات علي ا والجداوي الن ائية با ي ي ي ييتغنات أن جعي اللجنة المي ي ي ي ييكلة إلعدادها مزلفة من
رئيس وعضي ي ي ي ي ييوتن يتم تعيين م جميعاإ من ق،ي الحاكم اإلداري من موظفي الحكومة ،واعتمد ألوي مرة دفتر العائلة
في تسيجيي لمن له حا االنتخاب ،ووايط اإل يارة عليه تتضيمن الداللة على تسيجيي النااب في الجدوي الخا
االنتخاهية التي تنيم في ا ،وقد أجرى ه ا القانون تعديالت بيي ي ي ييأن المدد بحيث أوجب على اللجنة ىر ي ي ي يياي
بالدائرة
ِّ

جداوي الناا،ين من ثالث نسم الموقعة من اللجنة ىلى الحاكم اإلداري االي  )15يوماإ من تارتم تأليف اللجنة،

وأوجب عرض نس ي ييختين من ما بعد توقيط الحاكم اإلداري علي ما االي ي يييعة أياى من تارتم تقديم نس ي ييم الجداوي
ىليه واحدة من ا في مكان ظاهر في مررز الحاكم اإلداري ،والنس ي ي ي ي ييخة الغانية تعرض في مكان بارز في الحي أو
القرتية وفي مكيان عياى يعينيه الحياكم اإلداري وتكون العرض لميدة  )10أيياى ،رميا هين هي ا القيانون ميدة االعتراض
على ه الجداوي االي ي يييعة أياى من تارتم انت ات مدة العرض أماى لجنة ىعادة النلر الميي ييكلة بقرار من وزتر
الداالية هرئا ي ي يية الحاكم اإلداري وعض ي ي ييوتة أحد القض ي ي يياة وأحد من أمنات الس ي ي ييجي المدني ،والتي تص ي ي ييدر ق اررات ا
باالعت اراييات االي مدة ال تتجاوز يييعة أياى من تارتم تقديم االعتراض ،وت،لغ المعتراييين باإلعالن عن ا لمدة
ثالثيية أييياى بيياألميياكن التي تم ىعالن جييدوي النيياا،ين ه ييا ،وتكون هي الق اررات قيياهليية لليعن أميياى محكميية ال،ييداييية
االي امسي ي ي ي يية أياى من تارتم انت ات مدة اإلعالن عن ا ،وعلى المحكمة ىصي ي ي ي ييدار ق اررات ا االي مدة ال تزتد على
امسي ي يية أياى ،وتتم ت،لير ا ىلى لجنة ىعادة النلر االي ثالثة أياى من تارتم صي ي ييدورها وتكون قيعية ،وتتم تسي ي ييليم
الجداوي الن ائية ىثر مل .)2
أما في ظي قانون االنتخاب المزق
ِّ
تزوتد دائرة األحواي المدنية االي النصي ييف األوي من الي ي ي ر األوي من ري ي يينة جميط األحكاى القيعية المتعلقة
رقم  )34لسي ي ي يينة 2001ى فقد أوجب وألوي مرة على المحاكم المختصي ي ي يية

باإلفالس والحجر ،ور ل القاايي من ا بالسيجن مدة تزتد على ينة لجرائم غير ييا يية ولم يييمل ا عفو عاى أو

)1
)2

ى ،)14-11ج .ر،
ى ،)9-6ج .ر،

 11 ،1494حزتران ،1960
 17 ،3398أيار ،1986
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رد اعتيار ،متض ي ي ييمنة أ ي ي ييمات المحكومين وأرقام م الو نية ،وتتولى دائرة األحواي المدنية وألوي مرة أيضي ي ي ياإ ىعداد
انتخاهية ممن يحا ل م االنتخاب والحاصي ي ي ييلين على اليياقة اليي ي ي ييخصي ي ي ييية
جداوي بأ ي ي ي ييمات المنيمين في ري دائرة
ِّ
با ي ييتخداى الحا ي ييوب ،وعلى أ ي يياس الرقم الو ني لكي من م بحيث ال يجوز تس ي ييجيي النااب في أكغر من جدوي

االنتخاهية المنيمين اارج ا التس ي ي ييجيي في جداوي الناا،ين الخاص ي ي يية ه م بموجب
واحد ،وأجازت لكي أهنات الدائرة
ِّ
لب ايي يقدى إلدارة األحواي المدنية معز اإز هوثائا ث،وتية تحدد هتعليمات تص ي ييدر عن و ازرة الداالية  ،)1وأوجب

القيانون على دائرة األحواي الميدنيية اتخيام اإلجراتات الالزمية للتيأكيد من أن الوفييات قيد تم قييدهيا ،وملي بيي ي ي ي ي ي يييب
غير مكيان ىقامتيه من دائرة انتخياهِّيية ىلى دائرة انتخياهِّيية أارى تقيديم
النياا،ين المتوفين من الجيدوي وعلى ري نااب ِّ
ليب ايي معزز بيالوثيائا الغ،وتيية ىلى دائرة األحواي الميدنيية بيي ي ي ي ي ي يييب ا ي ي ي ي ي ي يميه من جيدوي النياا،ين في اليدائرة

االنتخاهية التي انتقي من ا وتسي ييجيله في الدائرة التي انتقل
ِّ

مكان ىقامته ىلي ا ،وتتولى دائرة األحواي المدنية تزوتد

الحيياكم اإلداري المختز هغالث نسي ي ي ي ي ي ييم على األقييي من جييداوي النيياا،ين للييدوائر االنتخيياهِّيية التييابعيية ل م ،واالي
الموعد ال ي يحدد وزتر الداالية ل

االنتخاهية عرض
الراية ،وتتولى الحاكم اإلداري بصفته رئيساإ للجنة الدائرة
ِّ

جداوي الناا،ين في المكان ال ي يقرر لمدة أ ي ي يي،و من تارتم تسي ي ييلمه وعراي ي ي ا في صي ي ييحيفتين يوميتين محليتين
على األقيي ،ومن هي ا القيانون حا االعت ارض لكيي نياايب بيليب يقيدميه ليدائرة األحواي الميدنيية االي ميدة أ ي ي ي ي ي ي يي،و
من تيارتم عرض جيداوي النياا،ين ،وعلى دائرة األحواي ال،ي

في لييات االعتراض االي ميدة ال تتجياوز )21

يومياإ من تيارتم انت يات الميدة المح ِّيددة لتقيديم يا ،وتزوتيد الحكياى اإلدارتين تلي الق اررات االي ثالثية أيياى من تيارتم

المحددة إلصيدارها وتتم عراي ا باألماكن مات ا التي عراي
انت ات المدة
ِّ

في ا هداية جداوي الناا،ين ،وتكون ه

االنتخاهية اي ييمن ااتصي يياصي ي ا االي ثالثة أياى
الق اررات اااي ييعة لليعن أماى محكمة ال،داية التي تقط في الدائرة
ِّ
من تارتم عرا ا ،وعلى المحكمة أن تفصي في ري عن االي عيرة أياى من تارتم تقديمه ،وت،ليغ ق اررات ا ىلى

دائرة األحواي المدنية االي ثالثة أياى من ص ي ي ي ي ي ييدورها ،ثم تتولى دائرة األحواي المدنية تعديي جداوي الناا،ين وفقاإ
لق اررات محياكم ال،يدايية في اليعون المقيدمية ىلي يا االي امسي ي ي ي ي ي يية أيياى من تسي ي ي ي ي ي ييلم يا هي الق اررات ،وتزوتيد الحكياى
اإلدارتين الحقاإ بكي ي ي ييوفات االي ثالثة أياى من تارتم ىتماى تعديي الجداوي لتص ي ي ييي ه الجداوي ن ائية ومعتمدة
في ىجرات االنتخيابيات النيياهيية العيامية والفر يية  ،)2أميا بيالنسي ي ي ي ي ي ييية لقيانون االنتخياب لمجلس النواب رقم  )9لسي ي ي ي ي ي ينية
2010ى و ن ران قد ألرى قانون االنتخاب الس ي ي ي ي يياها ىال أنه لم يأت بأحكاى جديدة بي ي ي ي ي ييأن ىجراتات ىعداد جداوي
الناا،ين واالعت اراي ي ي ي ييات علي ا ،و ري اليعن بيي ي ي ي ييأن ا ،وصي ي ي ي يييرورة الجداوي الن ائية واقي
الساها .)3

 )1انلر ملحا رقم  )3تعليمات ال،يانات الخاصة باالنتخابات في األردن 2021- 2001ى)،
 )2ى ،)6-5ج .ر،

 19 ،4497تموز ،2001

 )3ى  )6-5ج .ر 19 ،5032 ،أيار ،2010

.3028-3026
.2948-2947
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.357

رما هي في القانون

أما قانون االنتخاب رقم  )25لسنة 2012ى فقد جات بأحكاى مرايرة متعلقة هي:
 .1الج ة الميرفة على االنتخابات ممغلة بال ينة المستقلة لالنتخاب التي ا تحدث

بموجب التعديالت

الد تورتة لسنة 2011ى ،وصدر قانون ا رقم  )11لسنة 2012ى ونز على أن" تيرف ال ينة على
العملية االنتخاهية النياهية وتديرها في ري مراحل ا ،رما تيرف على أي انتخابات أارى يقررها مجلس
الوزرات وفا أحكاى التيرتعات الناف ة" .وتم تعديي النز بموجب القانون المعدي رقم  )46لسنة 2015ى
ونز على أن تتولى ال ينة ىدارة االنتخابات النياهية وال،لدية وأي انتخابات عامة وفقا ألحكاى القانون،
و دارة أي انتخابات أارى أو اإل راف علي ا يكلف ا ه ا مجلس الوزرات هنات على لب الج ة المخولة
قانونا بلجرات تل االنتخابات ،وعلى ال ينة اتخام الق اررات واإلجراتات الالزمة لتمكين ا من أدات م ام ا
هنزاهة و فافية وحياد

.)1

 .2النز على ىصدار بياقة االنتخاب ومحتوتات ا ،فتيلب ال ينة ىلى دائرة األحواي المدنية والجوازات ىعداد
بياقة انتخاب لكي من يحا له االنتخاب وحاصي على بياقة خصية مغ،تاإ علي ا الرقم الو ني هنات
على مكان ىقامة النااب في قيود الدائرة ،ومل حسب الدوائر االنتخاهية المحلية ،وعلى المحاكم تزوتد
الدائرة بجميط األحكاى القيعية الصادرة عن ا المتعلقة بالحجر واإلفالس على أن تكون متضمنة األ مات
الصادرة بحق م تل األحكاى وأرقام م الو نية في هداية

الكاملة له خا

ري رانون الغاني وتموز من

كي نة أو أي تارتم وار يحدد مجلس مفواي ال ينة ،وعلى الدائرة اتخام ما يلزى من ىجراتات لييب
أ مات األ خا

المتوفين من قيودها لضمان عدى ىصدار بياقات انتخاب بأ مائ م ،وتقوى الدائرة بل عار

ال ينة باالنت ات من ىعداد بياقات االنتخاب ،وتعلن ال ينة بالكينية التي تحددها التعليمات التنفي ية عن
االنت ات من ىعداد بياقات االنتخاب لدى الدائرة ،وتدعو ري نااب ىلى مراجعة الدائرة ليتسلم بياقته
االنتخاهية في

ر من تارتم اإلعالن ،ولل ينة تمديد ه المدة مرة واحدة أو أكغر وفا ما ت ار منا ياإ،

وفي ه المدة:
أ .يحا ألي من أهنات الدائرة االنتخاهية المحلية المنيمين اارج ا اليلب اييا من الدائرة تسجيي ا مه في
الجدوي األولي الخا

بأهنات تل الدائرة.

ب .ىما ران في المحافلة أكغر من دائرة انتخاهية محلية وتم تخصيز مقعد لليررس واليييان أو مقعد
للمسيحيين في دائرة انتخاهية محلية أو أكغر من دوائر تل

المحافلة ،فيحا ألي نااب ررسي أو

يياني أو مسيحي ىما ران منيما في دائرة انتخاهية محلية ال يوجد في ا مل المقعد اليلب ايياإ من

( )1انظر(م  )4من قانون الهيئة المستقلة لالنتخاب رقم ( )11لسنة  ،2012ج.ر ،ع  9 ،5152نيسان ،2012ص  ،1589و( م )3ع 1 ،5364تشرين ثاني
 ،2015ص  ،8611و انلر ملحا رقم  )4قانون الهيئة المستقلة لالنتخاب رقم(  )11لسنة 2012م وتعديالته ،ص .419
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الدائرة تسجيي ا مه في الجدوي األولي الخا

بأي دائرة انتخاهية محلية مخصز ل ا مل المقعد امن

المحافلة نفس ا.
ىما لم يكن في المحافلة التي ينيم في ا اليييررسييي أو الييييييياني أو المسيييحي دائرة انتخاهية محلية مخصييز ل ا
مقعد للي ييررس والي يييي ييان أو للمس يييحيين ،فله حس ييب مقتض ييى الحاي ،اليلب اييا من الدائرة تس ييجيي ا ييمه في

الجدوي األولي الخا

بأي دائرة انتخاهية محلية في محافلة أارى مخص ي ي ي ي ييز ل ا مل المقعد ،وعلى الدائرة ان

تفص ييي في اليلب المقدى ىلي ا االي أراعة عي يير يوما من تارتم تقديمه مط مراعاة أنه في حاي ق،وي اليلب تقوى

الدائرة هتعديي الجداوي واياقة االنتخاب وتسي ي ي ي ي ييليم ا ىلى النااب ،وفي حاي رفض اليلب تقوى الدائرة بلحالته مط
األوراي وال،يانات مات العالقة ىلى ال ينة للفص ي ي ي ييي فيه وفا األحكاى واإلجراتات التي تحددها التعليمات التنفي ية،

وعلى ريي نياايب وجيد اييأ في ال،ييانيات الخياصي ي ي ي ي ي يية بيه الميدرجية في بيياقية االنتخياب المعيدة ليه أو أر تريير على

مكان ىقامته ،ولكي يخز لم يتم ىعداد بياقة انتخاب له ألي ي،ب ران ،تقديم لب ايي ىلى الدائرة لتصيحي

الخيييأ أو لم ارعيياة التريير أو إلعييداد بييياقيية انتخيياب وفا األحكيياى واإلجراتات التي تحييددهييا التعليمييات التنفيي ييية،

وعلى الدائرة أن تفصي ييي في اليلب االي أراعة عيي يير يوماإ من تارتم تقديمه مط مراعاة أنه في حاي ق،وي اليلب
تقوى الدائرة هتعديي الجداوي وتعديي بياقة االنتخاب أو ىص ييدارها ،حس ييب مقتض ييى الحاي ،وتس ييليم ا ىلى النااب،

وفي حاي رفض اليلب تقوى الدائرة بلحالته مط األوراي وال،يانات مات العالقة ىلى ال ينة للفصي فيه وفا األحكاى
واإلجراتات التي تحددها التعليمات التنفي ية . )1

وفي حاي الرفض الميار ىليه ابقاإ تصدر ال ينة ق اررات ا االي أراعة عير يوماإ من تارتم ورود اليلب
ىلي ا ،وتر ي ال ينة نسخاإ من ق اررات ا ىلى الدائرة لتقوى هتعديي الجداوي واياقات االنتخاب أو ىصدارها تنفي ا لتل
الق اررات وتسليم ا ىلى الناا،ين ،و ما ران قرار ال ينة رفض لب النااب أو اليخز مي العالقة تقوى الدائرة بقيد
أ مات هزالت الناا،ين واأل خا

في جداوي ااصة بالمعتراين ،وال ي له حا اليعن بقرار رفض ال ينة ليليه

لدى محكمة ال،داية التي تقط الدائرة االنتخاهية المحلية امن ااتصاص ا ،ومل في مدة ال تتجاوز عيرة أياى من
تارتم عرض رئيس االنتخاب للجداوي ،وتتم تسليم بياقة االنتخاب ىلى النااب نفسه أو أي خز اار تحدد
التعليمات التنفي ية ،و ما رغب النااب في االعتراض على بياقة االنتخاب وران قد ،ا له أن تسلم بياقة
االنتخاب فال يق،ي اعترااه كال ىال بعد ىعادت ا ،وتقيد الدائرة ا م النااب ال ي تم تسليمه بياقة االنتخاب في
جداوي معدة ل ل  ،وتعت،ر ه الجداوي أولية للناا،ين ،وتقوى الدائرة االي مدة ال تتجاوز يعة أياى من تارتم
انت ات المدد واإلجراتات المنصو

علي ا في ه المادة هتزوتد ال ينة بالجداوي األولية للناا،ين .)2

وتقوى ال ينة بعرض الجداوي األولية للناا،ين وجداوي المعتراين على الموقط االلكتروني الخا

ها

واأي و يلة أارى تراها ال ينة منا ية ،واتزوتد ري رئيس انتخاب بالجداوي األولية للناا،ين في دائرته وجداوي
المعتراين في تل الدائرة ،وعلى رئيس االنتخاب عرا ا مدة يعة أياى في المكان ال ي يتم تحديد بمقتضى
( ( )1م )4ج.ر،

 1 ،5165تموز 2012ى،

( ( )2م )4المصدر نفسه،

.2969 -2968

.2970-2969
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التعليمات التنفي ية ،وتعلن عن مكان عرا ا في صحيفتين محليتين يوميتين ،لكي نااب ورد ا مه في الجداوي
األولية للناا،ين أن يعترض لدى ال ينة وفا اإلجراتات التي تحددها التعليمات التنفي ية على تسجيي غير في
الجداوي األولية للناا،ين ،ومل في مدة ال تتجاوز يعة أياى من تارتم عرض ر ات االنتخاب للجداوي ،وتفصي
ال ينة في االعترااات المقدمة ىلي ا االي يعة أياى من تارتم ورودها ،وتقوى بلعداد جدوي اا

هنتيجة تل

االعترااات وات بق،ول ا أو رفض ا االنتخاب ،وتكون ق اررات ال ينة قاهلة لليعن من أي خز مي عالقة لدى
محكمة ال،داية التي تقط الدائرة االنتخاهية المحلية امن ااتصاص ا ،ومل االي مدة ال تتجاوز يعة أياى من
تارتم عرا ا ،وتفصي محاكم ال،داية في اليعون المقدمة ىلي ا االي يعة أياى من تارتم ورودها لقلم المحكمة،
وتقوى المحكمة هتزوتد ال ينة هنسم من الق اررات الصادرة عن ا االي ثالثة أياى من تارتم صدورها ،وتقوى ال ينة
فو اإر بلر اي نسم من ا ىلى الدائرة التخام ما يلزى من ىجراتات لتصوتب الجداوي األولية للناا،ين واياقات االنتخاب
االي يعة أياى من تارتم تسلم ا ،واعد انت ات اإلجراتات والمواعيد المنصو

علي ا وتصوتب األواا على

اوت ما صدر من ق اررات ،تقوى الدائرة بلر اي جداوي الناا،ين ىلى ال ينة .)1
عند اعتماد مجلس مفواي ال ينة جداوي الناا،ين المر لة ىليه من الدائرة ،تعت،ر ه الجداوي جداوي
ن ائية للناا،ين ،وتجرى االنتخابات النيابة بمقتضاها ،وتقوى ال ينة هنير الجداوي الن ائية للناا،ين على الموقط
اإللكتروني الخا

ه ا واأي رتقة أارى تحددها التعليمات التنفي ية ،وتزود ري رئيس انتخاب بالجداوي الن ائية

للناا،ين في دائرته ،وال يجوز ىجرات أي تعديي على بياقات االنتخاب المتيابقة مط ما ورد في الجداوي الن ائية
للناا،ين ،وتجوز للدائرة تسليم بياقة االنتخاب المتيابقة مط ما ورد في الجداوي الن ائية للناا،ين في أي وق ىلى
ن اية يوى االقت ار  ،ولرايات أي انتخابات نياهية تلي االنتخابات النياهية التي تجرى ألوي مرة بعد نفام أحكاى ه ا
القانون ،يراعى ما يلي:
أ .تعت،ر الجداوي الن ائية ألي انتخابات نياهية ابقة جداوي أولية لرايات أي انتخابات نياهية تلي ا ،وللمجلس
ىصدار ما ي ار الزماإ من التعليمات التنفي ية.
ب .ىما تم ىصدار بياقات خصية جديدة للناا،ين بعد نفام أحكاى ه ا القانون فلل ينة اعتماد تل اليياقات لرايات
أي انتخابات نياهية تالية هدالإ من ىصدار بياقات انتخاب.
ج .على ال ينة ىاافة أ مات الناا،ين ال ين أكملوا الغامنة عيرة من عمرهم في اليوى األوي من

ري رانون

الغاني وتموز من ري نة في جداوي الناا،ين ول ا تحديث ه الجداوي دورتا بأي ىجراتات أارى تراها منا ية
.)2

( ( )1م  )6-5ج.ر،

 1 ،5165تموز 2012ى،

( ( )2م  )7-6المصدر نفسه،

.2971-2970

.2972-2971

57

واموجب المادة  )4من قانون االنتخاب لمجلس النواب وتعديالته رقم  )6لسنة 2016ى ،والتي أبق على
غال،ية األحكاى السابقة ،وح ف

ري األحكاى المتعلقة باليياقة االنتخاهية التي تم ىصدارها في القانون الساها لسنة

2012ى ،ثم العودة ىلى اليياقة اليخصية الصادرة من دائرة األحواي المدنية ،و اافة أحكاى جديدة ،فيعد أن
يصدر المل أمر بلجرات االنتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحکاى الد تور ،يتخ مجلس مفواي ال ينة االي
عيرة أياى من صدور األمر الملكي ق ار اإر هتحديد تارتم االقت ار  ،وتنير في الجرتدة الر مية ،وللمجلس أن يعين
يوماإ ااصاإ لالقت ار ليعض الدوائر االنتخاهية في غير الموعد ال ي حدد ىما اقتض
العامة مل

المة االنتخاب أو المصلحة

.)1

المبحث السابع :االقتراع والفرز
لم ينز قيانون االنتخياب للمجلس التيي ي ي ي ي ي يرتعي لعياى 1928ى على عمليية االقت ار ىنميا وردت في الملحا رقم
/16أ) ،حييث يرأس ميأمور المراجعية مكيان االقت ار  ،وتجوز ليه تعيين أي ي ي ي ي ي ي ييخز الئا ليترأس مكيان االقت ار
وراتياإ أو أكغر ليس يياعد  ،وتقس ييم ري من يعين ق،ي ميا يرته وظيفته بكتم االقت ار  ،رما يعين مأمور المراجعة لجنة
االنتخاب التي تتي ي ييكي من ثالثة من األ يان أو أكغر أو أي أ ي ييخا

الئقين غيرهم من الجوار ليس ي يياعدو على

أا األص ي يوات ،وتكون االقت ار مياحاإ االي ي يياعات من الن ار يعين ا مأمور المراجعة ال تقي عن  )4ي يياعات
لكي منيقة انتخاب وتعرض الئحة بأ مات المر حين  ،)2وتحضر رئيس مكان االقت ار مط أعضات لجنة االنتخاب
في الوق

والمكان المعينين ىلى مكان االقت ار جالياإ معه ص ي ي ي ي ي ييندوي االقت ار  ،وال ي يجب أن يكون بقفي ومفتاح،

ونسييخة من ييجي المقترعين لمنيقة االنتخاب ،ودفتر وأوراي االقت ار مكتوااإ على ري ورقة منه تعليمات االقت ار ،
ثم يقوى رئيس مكيان االقت ار بعرض صي ي ي ي ي ي ينيدوي االقت ار مفتوحياإ وفيارغياإ على أعضي ي ي ي ي ي ييات لجنية االنتخياب وغير من
الحاا ي ي ي ي يرتن ،ثم يقوى بقفله واتمه بحضي ي ي ي ييورهم ،ثم يقوى هتواي ي ي ي ييي رينية االقت ار وعدد األ ي ي ي ي ييخا

الجائز ل م

باالنتخاب ،ثم ىعالن اليي ي ييرو باالقت ار  ،ومن رئيس مكان االقت ار حسي ي ييب ااتيار أن يسي ي ييأي أي ي ي ييخز يرغب
باالقت ار األ ي ي ي يينلة التالية أو أحدها ،وتجب عليه مل ىما لب ىليه أي مر ي ي ي ي أو من يمغل م أن يفعله :هي أن
نفس اليي ييخز المدون ا ي ييمه في ي ييجي المنتخ،ين؟ وهي ي يي،ا ل االقت ار في أي مكان ران في ه ا االنتخاب؟
و ما رفض أي ي ي ي ي ي ي ييخز اإلجيابية جياز لرئيس مكيان االقت ار أن يرفض ق،وي صي ي ي ي ي ي ييوتيه ،وأوجيب الملحا على ريي
خز يحضر لالقت ار تقديم ا مه ىلى رئيس مكان االقت ار ثم يقوى رئيس مكان االقت ار بالتوقيط على ظ ر ورقة
االقت ار  ،وتق أر ا ي ي ييم النااب بصي ي ييوت عاي ،ثم يعييه الورقة لينسي ي ييحب النااب ىلى اولة منفردة لردالت بصي ي ييوته
منفرداإ واص ييورة يرتة على ورقة االقت ار وتيوت ا وتض ييع ا في ص ييندوي االقت ار  ،وتقوى رئيس مكان االقت ار أثنات

 )1ج.ر 15 ، 5386 ،أمار 2016ى،
 )2ى  ،)6-5ج .ر،

.1445- 1444
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مل هوايط ى يارة على ا يمه في نسيخة السيجي التي بحوزته للداللة على ىدالت مل الييخز بصيوته

)1

وعلى ري

نااب يحس ي يين القراتة والكتابة أن يقوى بكتابة أ ي ييمات المر ي ييحين الراغب بانتخاه م على ورقة االقت ار  ،و ما تجاوز
العدد الميلوب يتم اعتماد أ يمات المر يحين المحررة أ يما هم هدتاإ من أوي ا يم ىلى العدد ال ي يحا للمنيقة أن
تنتخيه ،وفي حاي عدى ا يتياعة قراتة الكتابة يعت،ر الصيوت لرواإ ،و ما ران النااب عاج اإز عن الكتابة بفقد بصير
أو عدى ىحس ي ي ي ي ي ييان القراتة والكتابة أو لس ي ي ي ي ي يي،ب ،يعي وار يقوى رئيس مكان االقت ار هنات على لب مل النااب
بكتابة أ يمات ال ين يرغب المنتخب بالتصيوت

ل م ،ثم يقوى بالتوقيط على وجه الورقة للداللة على أنه أمالها هنات

على لب النااب  ،)2وحالما تدنو ي ي ي ي ي يياعة اتاى االقت ار يقوى رئيس مكان االقت ار بلقفاي الياب ولف ص ي ي ي ي ي ييندوي
االقت ار بختمه بص ي ي ي ي ي ييورة ال يمكن مع ا ىدااي أية أوراي فيه ،وثم يحمي وتس ي ي ي ي ي ييلم ىلى مأمور المراجعة مط الرزمة
المختومة المحتوتة على صندوي االقت ار ونسخة السجي المز ر علي ا .)3
أما نلاى االنتخاب رقم  )1لس ي ينة 1947ى الصي ييادر بموجب قانون انتخاب مجلس النواب لسي يينة 1947ى ،فلم
يأت بأحكاى جديدة تتعلا بعملية االقت ار با ي ي ييتغنات أنه ا ي ي ييت،دي يارة مأمور المراجعة هرئيس االنتخاب لكي دائرة
يعينه وزتر الداالية  ،)4فضيالإ عن أن ه ا النلاى قد أورد أحكاماإ تتعلا بعملية الفرز فحاي ما يسيتلم رئيس الفرز،
صييندوي االقت ار يييير في ىحصييائ ا بحضييور األ ييخا

المعينين من ق،له بعد أدائ م القسييم بكتمان يير االقت ار

ق،ي ميا ي يرة العمي ،وال يجوز لريرهم حضي ييور ىحصي ييات األصي يوات ،ىال أن ه ا النلاى ي ييم ألي مر ي ي أو وريله
المفوض ايياإ من ق،له أن يكون حااي اإر أو يكون رئيس االنتخاب مسيزوالإ عن ح ار ية أوراي االقت ار  ،بحيث يتخ
االحتيا ات الوافية لح ار ي ي ييت ا ىما لم يتمكن من ىحصي ي ييات األوراي في جلسي ي يية واحدة ،وتلرى ري ورقة ال يوجد على
ظ رهيا توقيط رئيس مكيان االقت ار  ،وتكتيب رئيس االنتخياب علي يا رلمية مرفواي ي ي ي ي ي يية ،وتقوى هتقيديم تقرتر ىلى وزتر
الداالية متضي ي ي ييمناإ عدد األوراي التي رفضي ي ي ي ا ،وتكون قرار رئيس االنتخاب بيي ي ي ييأن ا ن ائياإ ،واعد ىحصي ي ي ييات أوراي
االقت ار جميع ا يييير رئيس االنتخاب بجمط األصيوات التي أحرزها ري مر ي  ،وفي حاي ناي ييخصييان أو أكغر
عدداإ متسي ي ي ي يياو من األص ي ي ي ي يوات يتم انتخاب أحدهما من ق،ي رئيس االنتخاب بالقرعة ،وعند االنت ات من ىحصي ي ي ي ييات
األصي ي ي ي ي ي يوات يعلن رئيس االنتخياب نتيجية االقت ار للعموى ،ثم يقوى هتقيديم تقرتر ىلى وزتر اليدااليية مي يالإ هتوقيعيه
وتوقيط لجنة االنتخاب عن نتيجة االقت ار  ،م،يناإ فيه ا ي ي ي ي ي ييم ري منتخب وعنوانه ،واعد اإلعالن عن نتيجة االقت ار
يتم جمط أوراي االنتخاب من ق،ي رئيس االنتخاب ،ور ل نسي ي ي ييم جداوي الناا،ين واأل ي ي ي ييخا
بالتصوت

)1
)2
)3
)4

واألوراي التي ا تعمل

ى ، )8-7ج .ر،

في أماكن االقت ار في رزمة واحدة ،واتم ا باليرتقة ال يمكن فتح ا دون رسر
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الختم ،و ر يال ا ىلى وزتر الداالية ال ي عليه حفل ا في محي ومن للمدة التي يراها منا يية ،ومن ثم ير يي رئيس
الوزرات ىلى ري منتخب

ادة بانتخابه عضواإ في مجلس النواب ،وتنير النتائ في الجرتدة الر مية .)1

أمييا في ظييي قييانون االنتخيياب المزقي

لمجلس النواب رقم  )24لسي ي ي ي ي ي ينيية 1960ى فقييد وزعي

أحكيياى عمليييات

االنتخيياب والفرز مييا هين القييانون والنليياى ،حيييث نز القييانون على أن يكون انتخيياب النواب على درجيية واحييدة
يات ،وتجوز
والتصييوت
يرتاإ ،وتجري عملية االقت ار في يوى واحد ،ومن السيياعة السييابعة صييياحاإ حتى السييابعة مسي إ
لرئيس هينة االقت ار تمديد المدة حتى الس يياعة التا ييعة مس يياتاإ ىم تعت،ر منت ية حكماإ ،وتس ي يالإ لعمليات االنتخاب
فقد أوجب القانون تقسييم االنتخاب ىلى دوائر فر ية ،وتعلن أ يمات القرى الداالة ايمن ا وجداوي الناا،ين في ري
من ا بقرار من المتص ييرف أو القائم مقاى ق،ي االنتخاب هي ي ي ي ي ي ي ي ي  )15يوماإ يراعى في تحديدها عدد الس ييكان و ي ولة
المواص ي ييالت وتس ي ي يي م مة الناا،ين بحيث ال يزتد عن عدد الناا،ين في مررز االقت ار عن  )800نااب ،و ما
كان أحد مراكز االقت ار يتجاوز  )800ألكغر من  )200نااب ينقسييم ىلى مراكز ال يقي عدد الناا،ين في ا عن
 ،)500وتجوز ا ي ي ي ي ييتحداث مررز مسي ي ي ي ييتقي لالقت ار ىما ران عدد الناا،ين في قرتة أو أكغر دون  )500وران
المسافة ما هين ا واين أقرب مررز اقت ار يتجاوز  )10ريلو مترات أو يتع ر انتقاي الناا،ين لصعواة المواصالت
أو انعدام ا ،ومن القانون المر ي ي ي ي ي ييحين حا االعتراض على ق اررات القائم مقاى أو المتصي ي ي ي ي ييرف بيي ي ي ي ي ييأن المنا ا
االنتخاهية أماى وزتر الداالية بصفته مرجعاإ ا تغنائياإ ،وتكون ق ارراته قيعية .)2
ِّ

وتتألف هينة االقت ار المي ي ي يرفة على ري مراكز االقت ار من رئيس يكون موظفاإ من الص ي ي يينف األوي على األقي

وعضي ي ي ييوتن من موي السي ي ي ييمعة الحسي ي ي يينة يحسي ي ي يينون القراتة والكتابة من ال ينات االاتيارتة أو األهلية في المنيقة،
ي يرتية أال يكون هين أي من م واحد المر ييحين قرابة حتى الدرجة الرابعة وتتم تعيين م جميعاإ من ق،ي المتص ييرف
أو القيائم مقياى ،وتقوى رئيس هينية االقت ار بيأدات القسي ي ي ي ي ي ييم أمياى اللجنية المررزتية لليدائرة االنتخياهِّيية بيأن يقوى بم متيه
أما العض يوان فيقسييمان اليمين ماته أماى الرئيس والحاا يرتن في مررز االقت ار  ،وفي
بصييدي وأمانة وحياد ميلاِّ ،
حالة غياب أحد هينة االقت ار يقوى الرئيس بلكمال ا في الحاي من الناا،ين الحاايرتن ال ين يحسينون القراتة ،و ما
غاب الرئيس يتولى المتصي ي ييرف أو القائم مقاى تعيين وار رئيس ي ي ياإ هدالإ منه  ،)3وأعيى القانون لكي مر ي ي ي أو من
يمغله بكتاب ايي حضور ومراقية عملية االقت ار بحيث ال يكون لمر

أكغر من ممغي واحد .)4

وق،ي الي ي ييرو في االنتخاب يقوى رئيس هينة االقت ار بفت ص ي ييندوي االقت ار والمعد على ي ييكي موحد مط غير
من الصي ي ي ي ي ييناديا من ق،ي وزتر الداالية ،وتكون له قفالن مختلفان وفوهة واحدة إلدااي أوراي االقت ار  ،ومل أماى

)1
)2
)3
)4

ى ،)21-12ج .ر 1 ،912 ،تموز ،
ى ،)34 ،30-26ج .ر،

 11 ،1494حزتران ،1960

ى ،)32-31المصدر نفسه،
ى ،)33المصدر نفسه،

.857-856
.612

.612
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عض ييوت ا وممغلي المر ييحين الحااي يرتن واعد التأكد من الو يقفي الرئيس القفلين ليحتفظ بمفتاح أحدهما وتس ييلم
الغاني ىلى أكغر العض ي ييوتن ي ييناإ ،وتنلم ا ي يييط ه ل يوقط عليه هينة االقت ار وممغلو المر ي ييحين الحااي ي يرتن ،ثم
ييير رئيس هينة االقت ار بفت لفائف أوراي التصيوت

وتكون على نمط واحد ،وعد الموجود في ري من ا ،وتنليم

محضي ي يير موقط أيضي ي ياإ من هينة االقت ار وممغلي المر ي ي ييحين الحااي ي يرتن ،ثم يحضي ي يير ري نااب مدرج ا ي ي ييمه في
الجدوي ،واعد أن يتغ،

رئيس ال ينة من وجود ا ييمه وهوتته يسييلمه ورقة التصييوت

مختومة بخاتم المتصييرف أو

القائم مقاى وموقعاإ علي ا من ق،ي رئيس ال ينة ،ثم يقوى رئيس ال ينة بقراتة ا ي ي ي ي ي ييم النااب بصي ي ي ي ي ييوت عاي وتعييه
الورقة ،وتنس ي ييحب النااب ىلى مكان منعزي لممار ي يية حقه االنتخاهي ،و ما لم يقتنط رئيس ال ينة من هوتة النااب
ييلب ىليه ىهراز ت ررة هوتة  ،)1وفي حاي تع ر ىهرازها فلرئيس هينة االقت ار ا ي ييتي ي ي اد من يعرفه من الحاا ي يرتن
على هوتته واصي ي ييورة تقنط ه ا هينة االقت ار  ،بحيث يلمس ه ا النااب بله اى يد اليسي ي ييرى ميصي ي ييمة الح،ر للداللة
على انه مارس حقه في االنتخاب ،واعد مل يقوى النااب هوا ي ييط ورقة تص ي ييوت

بالص ي ييندوي ،وتقوى رئيس هينة

االقت ار هوا ي ي ييط ى ي ي ييارة على ا ي ي ييم مل النااب للداللة على أن مل الي ي ي ييخز قد أعيى ص ي ي ييوته ،و ما ران أحد
الناا،ين ال يحسي ي يين القراتة أو الكتابة أو عاجز عن القراتة لفقد نلر أو ألي ي ي يي،ب ،يعي وار فيحا له تكليف
رئيس لجنة االقت ار أو أي ي ي ي ييخز أار من أعض ي ي ي ييات لجنة االقت ار بالكتابة له على ورقة االقت ار أ ي ي ي ييمات ال ين
يرغب بالتصي ي ي ي ي ي ييوت

ل م ،وعلى اليي ي ي ي ي ي ييخز ال ي ينوب عن النااب التوقيط على ورقة االنتخاب للداللة على أنه

أمالها هنات على لب مل النااب .)2
وقد من قانون االنتخاب لمجلس النواب رقم  )24لس ي يينة 1960ى ألعض ي ييات هينة االقت ار في المراكز المعينة
ل م وللمر ي ي ي ييحين أو ممغلي م في المررز ممار ي ي ي يية حا االنتخاب فيه ،وفي ه الحالة يتم تس ي ي ي ييجيل م في ي ي ي ييجي
الناا،ين ،وتز ير علي ا في قائمة ىايافية ي رر في ا ي،ب االقت ار في غير المراكز المسيجلة في ا أ يما هم ،واعد
االقت ار يقوى النااب بيي ورقة التصييوت

وواييع ا في الصييندوي بصييورة علنية ،وتفصييي هينة االقت ار في جميط

المقدمة ىلي ا بيأن ير عملية التصوت
االعترااات ِّ

وتكون ق اررات ا قيعية .)3

واعد انت ات عملية االقت ار تقوى هينة االقت ار هتنليم اي ي يييط موقط من ا ومن ممغلي المر ي ي ييحين يتضي ي ييمن عدد
الناا،ين المسييجلين وعدد ال ين مار يوا حا االنتخاب وعدد أوراي التصييوت
التي ا يتعمل

والتي لم تسيتعمي والتي أتلف

المسييلم ىلي م ،وعدد أوراي التصييوت

و ي،ب ىتالف ا ،ثم يوايط الضييط وجدوي الناا،ين وأوراي التصيوت

الزائدة فوي فوهة صيندوي االنتخاب ،وتلف الصيندوي بقيعة قمام وتراط وتختم بخاتم هينة االقت ار  ،ثم ينقي من
)1
)2

انلر ى ،)42-39ج .ر،

 11 ،1494حزتران ،1960

انلر ى )9-6من نلاى االنتخاب رقم  )26لس يينة  1960الص ييادر ا ييتناداإ ىلى المادة  )74من قانون االنتخاب لمجلس النواب رقم  )24لس يينة ،1960

والصادر في نفس العدد من الجرتدة الر مية ،المصدر نفسه،
)3
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ى ،)43-41المصدر نفسه،

.621
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االنتخاهية وتسلمانه بموجب ىيصاي
ق،ي رئيس وأك،ر عضوي هينة االقت ار ومفتاحيه واتم ال ينة ىلى مررز الدائرة
ِّ
ىلى اللجنة المررزتة ،وتجوز لعضي ي ييو ال ينة الغالث وممغلي المر ي ي ييحين اال ي ي ييت ار في عملية النقي والتسي ي ييليم  ،)1ثم

تجري عملية فرز األص ي ي يوات من ق،ي اللجنة المررزتة التي تزلف في المتص ي ي ييرفية من المتص ي ي ييرف رئيس ي ي ياإ ورئيس
المحكمة وموظف من الص يينف األوي يس ييميه وزتر الداالية ،وفي حاي غياب رئيس المحكمة يحي محله القاا ييي
األوي ،وفي المتصييرفيات التي ال يوجد في ا محكمة هداية يكون قااييي الصييل والقااييي اليييرعي عضييوتن ،وفي
حاي غياب أحدهما يسيمي وزتر الداالية أحد أعضيات المجلس ال،لدي ممن يحسينون القراتة والكتابة ،وفي القضيات
تزلف اللجنة من القائم مقاى رئيس ي ياإ ومن قاا ي ييي الص ي ييل والقاا ي ييي الي ي ييرعي عض ي ييوتن ،وفي حاي غياب أحدهما
يسي ي ييمي وزتر الداالية أحد أعضي ي ييات المجلس ال،لدي ممن يحسي ي يينون القراتة والكتابة ،وتجوز للجنة المررزتة تأليف
لجان فر ية لمسي ي يياعدت ا في فرز األصي ي يوات ي ي يرتية أن تزلف من أحد قضي ي يياة المحاكم اليي ي يير ية أو النلامية أو
المدعين العاميين أو مدرات المدارس أو من الموظفين من الدرجة الس ي ي ييابقة فما فوي رئيس ي ي ياإ ،ومن عض ي ي ييوتن ممن
مرروا ونفاإ أو من موي الس ي ي ييمعة الحس ي ي يينة ممن يجيدون القراتة والكتابة ،وتحلف أعض ي ي ييات اللجنة المررزتة واللجان
الفر يية والكتِّياب عالنيية بيالنيياى بم مت م بيأميانية وحيياديية ،وتحا لكيي مر ي ي ي ي ي ي ي أو من يمغليه بموجيب رتياب ايي
مصي ي ييدقاإ من المتصي ي ييرف أو القائم مقاى الحضي ي ييور ومراقية عملية الفرز التي تتم عالنية وايي ي ييكي يتي للجنة الفرز
والحاا ي ي يرتن من الممغلين والمر ي ي ييحين اال ال على أوراي االقت ار أثنات قراتت ا  ،)2ثم تفرز أوراي ري صي ي ييندوي
على حد وتنلم اي ي يييياإ هنتيجته وتعلن للمر ي ي ييحين أو ممغلي م ،و ما ت،ين للجنة أن عدد األوراي في صي ي ييندوي ما
يزتد أو ينقز عن عدد المقترعين بأكغر من  )%5يعت،ر االقت ار الخا
التالي أو ال ي بعد  ،)3و ما ران

ه ل الصي ي ي ييندوي الغياإ وتعاد في اليوى

الورقة هيضات أو ال يمكن قراتت ا أو ال تحمي ااتم هينة االقت ار باإلاافة ىلى

ااتم المتصيرفية والقضيات تعت،ر با لة ،و ما تضيمن

ورقة االنتخاب عدداإ زائداإ عن األ يخا

تح ف الزتادة من أدنى الورقة وتعت،ر بنية األ ي ي ي ي ييمات ،أما ىما ران
الميلوب انتخاه م فتعت،ر أ ي ييمات المنتخ،ين الواردة في ا ،و ما تضي ييمن

ورقة االنتخاب تضي ي ي ي ييمن

الميلوب انتخاه م
عدداإ أقي من عدد

ا ي ييم ي ييخز غير مر ي ي أو ا ي ييم مر ي ي

مرتين يح ف الزائد وتيقى بنية األ يمات معت،رة ،و ما لم تتضيمن الورقة ا يم أحد المر يحين هوايوح ولكن ا تحتوي
على دالالت رافية عليه مانعة لاللتياس فتكون معت،رة بالنسييية ل ل اال ييم ،وتجري عملية الفرز بصييورة متواصييلة
حتى ظ ور النتيجة وعند االنت ات من عملية الفرز تكون اللجنة المررزتة ،أو اللجان الفر ية هتنليم محضير على
نس ييختين يتض ييمن النتائ الن ائية ،ومراحي الفرز واالعت ارا ييات الواردة عليه ،وق اررات اللجنة بخص ييوصي ي ا ،وتوقط
رئيس ال ينة وأعض ييا ها وتعلن بحض ييور لجنة من المر ييحين أو ممغلي م ،وتتض ييمن ه ا المحض يير أيضي ياإ مجمو

)1
)2
)3

ى ،)44ج .ر،

 11 ،1494حزتران ،1960

ى ،)49-45المصدر نفسه ،
ى ،)51-50المصدر نفسه،

.614

.615-614
.615
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عييدد النيياا،ين في الييدائرة االنتخيياهِّي ية ومجمو عييدد المقترعين وأ ي ي ي ي ي ي يمييات المر ي ي ي ي ي ي ييحين ،ومييا نييالييه رييي من م من

األصوات .)1

و ما ريان عيدد المر ي ي ي ي ي ي ييحين ال يتجياوز عيدد النواب الي ين يجيب انتخياه م في منيقية انتخياهِّيية فيعت،روا انتخيابياإ

بالتزرية ،وال يجري التص ييوت

وتتم تص يينيف المر ييحين حس ييب عدد األصي يوات التي نال ا ،وتفوز بالنيابة من ناي

بالعدد األك،ر ،وفي حالة تسيياوي األص يوات هين مر ييحين ،أو أكغر من الحائزتن أقي األص يوات من قائمة الفائزتن
يتم ااتييار أحيدهم بيالقرعية التي يجرت يا رئيس اللجنية المررزتية أمياى أعضي ي ي ي ي ي ييات اللجنية والحيااي ي ي ي ي ي يرتن ،وتعلن نتيائ
االنتخابات من ق،ي رئيس الوزرات االي يومين على األكغر من تارتم وص ييوي نس ييم المحاا يير ىلى وزتر داالية،
وتر يي رئيس الوزرات ىلى ري نائب ي ادة بانتخابه وتنيير في الجرتدة الر يمية ،ولكي مر ي أن ييعن في صيحة
االنتخاب بيلب يقدمه ىلى مجلس النواب .)2
االنتخاهية في ظي قانون االنتخاب لمجلس النواب رقم  )22لس يينة 1986ى فقد تض ي ِّيمن
أما العمليات
ِّ
ِّ
االنتخاهية الي ييخص ييية هوا ييط ص ييورته علي ا وهوتته
جديدة عن ييابقه ،حيث ا ييتحدث ه ا القانون نلاى اليياقة
ِّ

أحكاماإ

االنتخاهية ومررز االقت ار ال ي يحا له التصي ي ي ييوت
الكاملة مأاومة عن دفتر العائلة ودائرته
ِّ

فيه ورقمه في جدوي

انتخاهية لجنة مررزتة هرئا يية الحاكم اإلداري وعضييوتة رئيس محكمة ال،داية أو
الناا،ين ،رما تيييكي في ري دائرة
ِّ
أحد قض ي ي ي يياة الص ي ي ي ييل في الدوائر التي ال توجد في ا محكمة ال،داية وأحد من موظفي الحكومة يعين من ق،ي وزتر

االنتخاهية الفر ية مط هيان عدد الناا،ين
الداالية ،رما هين ه ا القانون أن تخصي يييز مررز أو أكغر في المنيقة
ِّ
ال ي ال يزتد عن  )700نااب ،وتتولى اإل ي ي ي ي يراف على ري مررز من مراكز االقت ار هينة من موظفي الحكومة

يعين ا الحاكم اإلداري بحيث ال تقي درجة رئيسي ي ي ي ا عن السي ي ي ييابعة ،وتكون لكي صي ي ي ييندوي اقت ار ثالثة أقفاي بحيث
رما هي في ظي القانون

االنتخاهية فقد بقي
أما بنية ىجراتات العمليات
ِّ
يحتفظ الرئيس والعض ي ي ي ي ي يوان رالإ بمفتاحِّ ،
السياها  ،)3واقي عملية الفرز وعالن النتائ في ظي ه ا القانون رما هي في القانون السياها با يتغنات قياى وزتر
انتخاهية ايية لكي ي ييخز انتخب نائياإ في مجلس النواب وايان مدة اليعن في صي ييحة
الداالية بلر ي يياي ي ي ادة
ِّ

انتخاب أي ي ي ي ييخز عضي ي ي ي يواإ في مجلس النواب ،وجعل ا  )15يوماإ من تارتم ىعالن نتائ االنتخاب في دائرته
االنتخاهية متضمناإ األ ياب القانونية التي يستند ىلي ا في عنه .)4
ِّ
االنتخاهية في أكغرها
أما في ظي قانوني االنتخاب المزقتين لسنتي 2001ى و2010ى فال تكاد تكون العمليات
ِّ
ِّ
تختلف عن القوانين السي ي ي ي ييابقة ،ففي ظي قانون 2001ى فقد نز الميي ي ي ي يير للمرة األولى على تيي ي ي ي ييكيي لجنة عليا
)1
)2
)3
)4

ى ،)54-52ج .ر،

 11 ،1494حزتران ،1960

ى ،)58-55المصدر نفسه،
ى ،)47-32ج .ر،

.616

 17 ،3398أيار ،1986

ى ،)59-48المصدر نفسه،

.616-615
.931-929

.933-932
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لر ي ي يراف على االنتخابات ،وال،

في جميط األمور التي تعرا ي ي ي ا علي ا اللجان المررزتة هرئا ي ي يية وزتر الداالية

وعضي ي ييوتة ري من أمين عاى و ازرة الداالية ومدير عاى دائرة األحواي المدنية والجوازات وقااي ي ييياإ من الدرجة العليا
يسيميه رئيس المجلس القضيائي ومدير المديرتة المخصيصية في و ازرة الداالية ،وتعين الوزتر يكرتي اإر ل
كما أاياف الميير بموجب قانون االنتخاب المزق

رقم  )9لسينة 2010ى يخصياإ وار ل

اللجنة،

اللجنة هو موظف

من و ازرة التنمية الس ي ي ي يييا ي ي ي ييية ال تقي درجته عن األولى يس ي ي ي ييميه وزترها ،وتي ي ي ي ييكي بقرار من و ازرة الداالية في ري
محافلة لجنة مررزتة هرئا يية المحافظ وعض ييوتة رئيس محكمة ال،داية ،أو أحد قض يياة الص ييل يس ييميه وزتر العدي
بحالة عدى وجود محكمة هداية ،ومدير مديرتة األحواي المدنية والجوازات في المحافلة ،وتيي ي ي ي ي ييكي بقرار من وزتر
انتخاهية لجنة هرئا ي ي ي ي يية حاكم ىداري وعض ي ي ي ي ييوتة قاض وأمين مكتب
الداالية وتنس ي ي ي ي يييب من المحافظ في ري دائرة
ِّ

األحواي المدنية  ،)1وفي ظي قانون االنتخاب المزق

رقم  )9لسينة 2010ى هين أن يتولى رئيس محكمة ال،داية،

أو أحد قضييات ا نائياإ لرئيس اللجنة المررزتة ،وأايياف الميي ِّير في ه ا القانون ىلى لجان االنتخابات لجنة ااصيية
تيييكي بقرار من وزتر الداالية ،يكون عمل ا في مررز الو ازرة هرئا يية حاكم ىداري وعضييوتة قاض يسييميه المجلس
القضي ي ي ي ي ي ييائي وتكون نيائيياإ لرئيسي ي ي ي ي ي ي يا واحيد موظفي اليدولية ال تقيي درجتيه عن الغيانيية من الفنية األولى ،وملي لمتيابعة
المقاعد النياهية اإلايافية المخصيصية إل يرال ا من الفائزات من المر يحات

)2

للمقاعد المخصيصية للنسيات في ري

االنتخاهية والتي اصيز لكي من ا مقعداإ واحداإ ،وتقسيم ه اللجنة اليمين أماى
محافلة وفي أي دائرة من الدوائر
ِّ
وزتر الداالية .)3

واموجب قانوني االنتخاب المزقتين لسي ي يينتي 2001ى و 2010ى أصي ي يييح

لجنة االقت ار هي لجنة فرز ،والتي

تيي ي ي ي ي ي يكيي في ظيي  2001ى من رئيس ال تقيي درجتيه عن الغيانيية وعضي ي ي ي ي ي ييوتن اثنين ورياتيب أو أكغر وجميع م من
أما قانون 2010ى فقد ا ي ييترط
موظفي الحكومة على أن ال تكون ألي من م قرابة مط المر ي ييحين بالدرجة الغالغةِّ ،
أن ال تقي درجة رئيس لجنة االقت ار  ،والفرز عن األولى  ،)4وأص ي ي ي يييح ص ي ي ي ييالحية تمديد مدة االقت ار بما ال يزتد
عن ي ي يياعتين ىاي ي ييافيتين ىما اقتض ي ي ي

الضي ي ييرورة ل ل بقرار من رئيس اللجنة المررزتة بعد أن ران

في القوانين

السابقة بقرار من رئيس االقت ار .)5
أما عمليات فرز األصي ي يوات ،وعالن النتائ فقد هين الميي ي ي ِّير في قانوني االنتخاب المزقتين لسي ي يينة 2001ى و
ِّ
2010ى أن يتم فت الصييندوي من ق،ي لجنة االقت ار والفرز أماى الحضييور بعد أن ران الصييندوي ينقي ىلى مررز

)1
)2
)3
)4
)5

ى ،)23ج .ر،

 19 ،4497تموز ،2001

ى ،)24ج .ر،

 19 ،5032أيار ،2010

المصدر نفسه،

 3036و  19 ،5032أيار ،2010

.2949
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.2950-2949

ى ،)26ج .ر،

 19 ،4497تموز ،2001

ى ،)27ج .ر،

 19 ،4497تموز ،2001

 ،3037و  19 ،5032أيار ،2010
 ،3038و

 19 ،5032أيار ،2010
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.2951-2950
.2951

غير

االنتخاهية في ظي القوانين السي ي ييابقة ،وتو ِّ ي ي يط الميي ي يير في اعتيار أوراي االقت ار با لة حالة ىما ران
الدائرة
ِّ
مختومة بختم الدائرة ،أو غير موقعة من رئيس لجنة االقت ار والفرز ،أو ىما تضي ي ييمن الورقة باإلاي ي ييافة ىلى ا ي ي ييم
المر ي ي

تدي على ا ي ييم النااب ،أو ىما لم يكن باإلمكان قراتة ا ي ييم المر ي ي  ،أو ىما
يارات معينة ،أو ىاي ييافات ط

ا ي ييتمل

ورقة االقت ار على أكغر من ا ي ييم مر ي ي ي  ،وتجري عملية جمط األصي ي يوات التي نال ا ري مر ي ي ي وعالن

النتيائ الن يائيية بياليدائرة االنتخياهِّيية من ق،يي رئيس لجنية اليدائرة االنتخياهِّيية بصي ي ي ي ي ي ييورة علنِّيية أمياى الحيااي ي ي ي ي ي يرتن من
المر ي ي ي ييحين أو المندواين ،وتنلم اللجنة محض ي ي ي ي اإر ه ل وتر ي ي ي ييي نس ي ي ي ييخة منه مط جميط ق اررات ا واألوراي المتعلقة
بياالنتخياب ىلى اللجنية المررزتية ،وتحتفظ و ازرة اليدااليية بجميط أوراي العمليية االنتخياهِّيية لميدة ال تقيي عن ي ي ي ي ي ي يتية

أ ر .)1

أحكاى جديدة تتعلا هتيكيي لجنة انتخاب لكي
واموجب قانون االنتخاب رقم  )25لسنة 2012ى وردت
ٌ
دائرة انتخاهية محلية يعين رئيس ا وأعضا ها بقرار من مجلس مفواي ال ينة المستقلة لالنتخاب ،وتقسم الرئيس
وأعضات لجنة االنتخاب ق،ي ميا رت م العمي أماى رئيس مجلس مفواي ال ينة أو أي من أعضات المجلس اليمين
التالية  ":أقسم باهلل العليم أن أقوى بالم اى المورولة ىلي بأمانة ونزاهة وحياد" ،وأوجب القانون على ال ينة المستقلة
لالنتخاب أن تصدر ق،ي موعد االقت ار بسيعة أياى على األقي ق ار اإر تحدد فيه مراكز االقت ار والفرز في ري دائرة
انتخاهية محلية مط هيان عدد صناديا االقت ار والفرز في ري مررز على أن ينير القرار على الموقط االلكتروني
لل ينة ،وفي صحيفتين يوميتين ،وفي أي مكان ت ار ال ينة منا ياإ ،وتعتمد مراكز االقت ار والفرز للدوائر االنتخاهية
المحلية مراكز اقت ار وفرز للدائرة االنتخاهية العامة ،وعلى رئيس مررز االقت ار والفرز أن يعلن نتيجة االنتخاب
األولية في مل الصندوي فور االنت ات من عملية الفرز ،وتكون للدوائر االنتخاهية المحلية صناديا اقت ار مستقلة
عن صناديا االقت ار المخصصة للدائرة االنتخاهية العامة واعددمساو لتل الصناديا ،على أن يكون بمحاماة ري
صندوي اقت ار للدائرة االنتخاهية المحلية صندوي اقت ار للدائرة االنتخاهية العامة ،ويجوز للنااب اإلدالت بصوته
في أي مررز من مراكز االقت ار والفرز امن دائرته االنتخاهية المحلية

)2

يتم تعيين مجلس مفواي ال ينة لر ات لجان االقت ار والفرز وأعضاتها للدائرة االنتخاهية المحلية من
موظفي الحكومة والمز سات الر مية والعامة ،وتجب أال تكون ألي من م مط أحد المر حين في تل الدائرة أو
في الدائرة االنتخاهية العامة قرابة حتى الدرجة الغانية ،وتقسم ر ات لجان االقت ار والفرز وأعضا ها اليمين أماى
لجنة االنتخاب وق،ي ميا رت م عمل م ،و ما حال ظروف دون قياى رئيس لجنة االقت ار والفرز أو أي من أعضائ ا
بم امه ،أو ا تيعاد أي من م ألي ،ب ،يتم تعيين من يحي محله ،واقي موعد االقت ار رما ران في القانون الساها
في الساعة السابعة صياحاإ ،وتنت ي في الساعة السابعة من مسات اليوى ماته ،وأصي قرار تمديد مدة االقت ار في
)1
)2

انلر ى ،)46-39ج .ر،
ى ،)30 -29ج.ر،

 19 ،4497تموز ،2001

 1 ، 5165تموز ، 2012

 ،3044-3042و ى ،)43-39ج .ر 1 ،5032 ،أيار ،2010
.2981
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أي دائرة انتخاهية محلية أو عامة لمدة ال تزتد على اعتين ىما ت،ين وجود ارورة ل ل بقرار من مجلس مفواي
ال ينة أو من يفواه .)1
أو من ينتدبه اييا أن يحضر عملية االقت ار والفرز في الدائرة االنتخاهية المحلية وتراق ،ا،

لكي مر
وال يجوز ألي مر

أن يكون له أكغر من مندوب واحد عند ري صندوي ،وتعامي ري قائمة انتخاهية في الدائرة

االنتخاهية العامة معاملة المر  ،وعلى رئيس لجنة االقت ار والفرز أن يمنط في مررز االقت ار والفرز النياى بأي
عمي من أنه التأثير في حسن ير العملية االنتخاهية ،وله الحا أن ييلب من أي خز يقوى ه ل مرادرة
مررز االقت ار والفرز ،وأن ييلب من أفراد األمن ىاراجه ىما رفض مل  ،ويكون االقت ار على النمومج ال ي يعتمد
المجلس لورقتي االقت ار على أن تختم ري ورقة اقت ار بخاتم الدائرة االنتخاهية المحلية المعنية وتوقط من رئيس
لجنة االقت ار والفرز ،وتكون صندوي االقت ار وفقا للمواصفات المعتمدة من المجلس ،وتجب على رئيس لجنة
االقت ار والفرز وق،ي هدت االقت ار  ،ا ال الحضور على الو ري صندوي اقت ار  ،وتقوى بقفله وتنلم محض اإر ه ل
موقعاإ منه ومن جميط أعضات اللجنة ومن يرغب من المر حين أو مندواي م الحاارتن ،وتخصز لصندوي
االقت ار في الدائرة االنتخاهية المحلية وصندوي االقت ار في الدائرة االنتخاهية العامة الموجود بمحاماته ،معزي أو
أكغر يكون مزوداإ بأقالى واأ مات المر حين في الدائرة االنتخاهية المحلية واأ مات قوائم المر حين التي قدى مفواو
للدائرة االنتخاهية العامة .)2

القائمة ليات تر

وتمارس النااب حقه في االنتخاب بعد حضور أماى لجنة االقت ار والفرز وتحقا اللجنة من خصيتة من
االي بياقته اليخصية واياقة االنتخاب وتيابق ما معا ،رما تتحقا من وجود ا م النااب في الجدوي الن ائي
للناا،ين في الدائرة االنتخاهية المحلية هو ا ة أج زة الحا وب ،وتتم التأ ير على مل

الجدوي الكترونياإ بأن

النااب قد مارس حقه االنتخاهي ،وتقوى رئيس لجنة االقت ار والفرز أو أحد عضوت ا بقيد ا م النااب ورقمه الو ني
في جي اا

بالمقترعين ،وتسلم رئيس لجنة االقت ار والفرز أو أحد عضوت ا المقتر ورقتي االقت ار  ،ثم يكتب

المقتر ا م مر

واحد على ورقة االقت ار المخصصة للدائرة االنتخاهية المحلية ،واالتأ ير على ا م أو رقم قائمة

واحدة ،ومل لرايات االنتخاب في الدائرة االنتخاهية العامة ،وتقوى المقتر هواط ري ورقة اقت ار في الصندوي
المخصز ل ا على مرأى من اللجنة والحاارتن ،وللمجلس أن يقرر ىلزاى المقتر هواط ىصيعه بمادة الح،ر
المخصصة  ،)3وتعيد رئيس لجنة االقت ار والفرز للمقتر اليياقة اليخصية ،وتحتفظ هيياقة االنتخاب مز اإر علي ا
باال تعماي ،وعلى الرغم مما ورد ابقاإ للمجلس أن يقرر ىجرات عملية االقت ار هو ائي ىلكترونية تحدد أحكام ا
و رو ا بموجب تعليمات تنفي ية تصدر ل

)1
)2
)3

ى ، )32 -31ج.ر،

 1 ، 5165تموز ، 2012

ى )39-33المصدر نفسه،

الراية ،رما تحدد التعليمات التنفي ية رتقة اقت ار النااب ال ي

.2982 -2981

.2983 -2982
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يدعي األمية أو عدى القدرة على الكتابة بما يتوافا مط رتة االنتخاب ،ولتمكين األ خا

المعوقين من ممار ة

حق م في االنتخاب م القانون هو ا ة مرافقي م ،وايأن االعترااات التي يقدم ا المر حون أو مندواوهم
بخصو

تي،يا أحكاى االقت ار تتولى لجنة االقت ار والفرز الفصي في ا ،وتكون ق اررات ا ناف ة فور صدورها على

أن يتم تدوتن ا في محضر اا

ه ل .)1

واعد االنت ات من عملية االقت ار  ،تنلم لجنة االقت ار والفرز لكي صندوي محض اإر على نسختين ،يوقط
علي ا رئيس اللجنة وأعضا ها وممن يرغب من الحاارتن من المر حين أو مندواي م على أن يتضمن المحضر
ما يلي ا م مررز االقت ار والفرز ،ورقم الصندوي ،وعدد أوراي االقت ار التي تسلمت ا اللجنة ،وعدد الناا،ين ال ين
مار وا حا االقت ار  ،وعدد األوراي التي ا تعمل

في االقت ار واألوراي التي لم تستعمي أو ألري

أو أتلف

و ،ب

مل ) ،وتقوى لجنة االقت ار والفرز بفت ري صندوي أماى الحضور وتحصي األوراي الموجودة هدااله ،وتق أر رئيس
اللجنة أو أي من أعضائ ا الورقة بصوت واا وتعرا ا بصورة وااحة للحضور ،وتتم تدوتن األصوات التي
نال ا ري مر

وري قائمة وتسجيل ا على لوحة ظاهرة أماى الحضور ،وتعت،ر ورقة االقت ار با لة في أي من

الحاالت التالية:
 .1ىما ران
 .2ىما تضمن

غير مختومة بخاتم الدائرة االنتخاهية المحلية أو غير موقعة من رئيس لجنة االقت ار والفرز.
الورقة يارات معينة أو ىاافات تدي على ا م النااب.

 .3ىما لم يكن باإلمكان قراتة ا م المر

المدون علي ا ،أو لم يكن باإلمكان تحديد القائمة التي تم التأ ير

علي ا.
 .4ىما ا تمل

ورقة االقت ار على أكغر من ا م فيزا اال م األوي.

 .5ىما تم التأ ير في ورقة االقت ار المخصصة للدائرة االنتخاهية العامة على أكغر من قائمة .)2
و ما تكرر ا م المر

الواحد في ورقة االقت ار يحسب مرة واحدة ،و ما ت،ين بعد فرز األصوات أن عدد

األوراي المختومة والموقعة من رئيس لجنة االقت ار والفرز تزتد أو تقي عن عدد المقترعين في مل الصندوي فعلى
رئيس لجنة االقت ار والفرز ى عار رئيس االنتخاب ه ل  ،وال ي يقوى هدور بل عار الرئيس ليتخ المجلس القرار
أما االعترااات التي يقدم ا المر حون أو مندواوهم أثنات ىجرات
وفقا للتعليمات التنفي ية التي تضع ا ال ينةِّ ،
عملية فرز األصوات فتتولى لجنة االقت ار والفرز الفصي في ا ،وتكون ق اررات ا ناف ة فور صدورها على أن يتم
تدوتن ا في محضر اا

ه ل  ،واعد االنت ات من عملية فرز األصوات تنلم لجنة االقت ار والفرز محضرتن من

امس نسم محضر للدائرة االنتخاهية المحلية ومحضر للدائرة االنتخاهية العامة وفقا للنمومجين الل ين يعتمدهما
المجلس يوقط علي ا رئيس اللجنة وأعضا ها وممن يرغب من الحاارتن من المر حين أو مندواي م ،وتتضمن
)1
)2

ى )42 -39ج.ر،

 1 ، 5165تموز ، 2012

ى ،)45 -43المصدر نفسه،

.2984 -2983

.2985 -2984
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محضر الدائرة االنتخاهية المحلية ا م مررز االقت ار والفرز رقم الصندوي ،وعدد أوراي االقت ار التي تسلمت ا اللجنة،
وعدد المقترعين في الصندوي ،وأ مات المر حين وعدد األصوات التي حصي علي ا ري مر  ،وعدد أوراي االقت ار
اليا لة والملراة و ،ب مل  ،أ مات مندواي المر حين وأ مات المراق،ين الموجودين في المررز .)1
يتضمن محضر الدائرة االنتخاهية العامة جميط ال،يانات التي تضمن ا المحضر الساها با تغنات عدد األصوات
التي حصي علي ا ري مر  ،وادالإ من ا عدد األصوات التي حصل
بأ مات المقترعين وأوراي االقت ار التي ا تعمل

علي ا ري قائمة ،وترفا بالمحضرتن قوائم

والتي لم تستعمي والتي تم اعتيارها با لة أو ملراة ،وتتم رزم ا

في مرلفين مستقلين يسلمان في الحاي ىلى رئيس االنتخاب ،وتعت،ر فائ از باالنتخابات عن الدائرة االنتخاهية المحلية
كي مر

ناي أعلى أصوات المقترعين حسب عدد المقاعد النياهية المخصصة لتل الدائرة ،و ما تساوت األصوات

هين اثنين أو أكغر من المر حين بحيث تع ر تحديد ا م الفائز أو الفائزتن يعاد االنتخاب هين م في اليوى ال ي
يحدد المجلس .)2
تتولى لجنة االنتخاب جمط األصوات التي نال ا ري مر

في الدائرة االنتخاهية المحلية وعالن النتائ األولية

لالنتخابات في تل الدائرة من رئيس االنتخاب بصورة علنية أماى الحاارتن من المر حين أو مندواي م ،وتنلم
محض اإر على امس نسم النتائ  ،وتر ي ىلى ال ينة نسخة منه ومن جميط ق اررات اللجنة واألوراي المتعلقة بالعملية
علي ا ري قائمة وتنلم محضر على امس نسم

االنتخاهية في تل الدائرة ،وتتولى جمط األصوات التي حصل

ه ل  ،وتر ي ىلى ال ينة نسخة منه ومن جميط األوراي المتعلقة بالعملية االنتخاهية للدائرة االنتخاهية العامة ،وعند
ىن ات لجان االنتخاب أعمال ا ،ييكي المجلس لجنة ااصة تقوى هتدقيا النتائ األولية النتخابات الدوائر االنتخاهية
المحلية ورفع ا ىلى الرئيس لعرا ا على المجلس ،وتحدد اللجنة أ مات الفائزات بالمقاعد المخصصة للنسات في
كي محافلة وفي ري دائرة من دوائر اليادية على أ اس نسية عدد األصوات التي نالت ا ري مر حة من مجمو
أصوات المقترعين في دائرت ا االنتخاهية المحلية وات ران

في المحافلة أو في ىحدى دوائر اليادية ،وعلى أن

ال يزتد عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنسات ري محافلة وفي ري دائرة انتخاهية من دوائر اليادية على فائزة
واحدة ،و ما تساوت نسية األصوات هين مر حتين اثنتين أو أكغر على مستوى المحافلة أو في ىحدى دوائر اليادية،
يعاد االنتخاب هين المر حات المتساوتات في نسية األصوات ،وتعلن رئيس اللجنة الخاصة بصورة علنية أماى
الحضور أ مات الفائزات بالمقاعد المخصصة للنسات ،وتعت،ر نتائ أولية لالنتخابات بيأن ه
اللجنة الخاصة محض اإر بجميط اإلجراتات التي اتخ ت ا والنتائ األولية التي توصل
على المجلس .)3
)1ى/45ب – /47أ ،ب ) ،ج.ر،
)2
)3

 1 ، 5165تموز ، 2012

ى  /47ج ،د ،)49-المصدر نفسه،
ى ،)51 -49المصدر نفسه،

.2986 -2985

.2987 -2986
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المقاعد ،تنلم

ىلي ا ىلى الرئيس لعراه

يتم توزتط المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة االنتخاهية العامة بحسب نسية األصوات التي حصل
علي ا ري قائمة ،و ما ت،ين للمجلس وقو الي في عملية االقت ار أو الفرز في أحد مراكز االقت ار والفرز من أنه
التأثير في أي من النتائ األولية لالنتخابات في الدائرة االنتخاهية المحلية أو في أ مات الفائزات في المقاعد
المخصصة للنسات أو النتائ األولية لالنتخابات في الدائرة االنتخاهية العامة ،فللجنة الخاصة ىلرات نتائ االنتخاب
في الدائرة االنتخاهية المعنية حسب مقتضى الحاي ،وعادة عملية االقت ار والفرز في الوق

والكينية التي يراها

منا ية ،وعندما يقرر المجلس اعتماد النتائ األولية لالنتخابات في الدوائر االنتخاهية المحلية ،ولالنتخابات بيأن
المقاعد المخصصة للنسات ،ولالنتخابات بيأن المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة االنتخاهية العامة تعت،ر نتائ
ن ائية ،وتتم نيرها في الجرتدة الر مية ،وتصدر الرئيس لكي فائز باالنتخابات

ادة بانتخابه ،وتحتفظ ال ينة

بالصناديا االنتخاهية ومحاار اللجان االنتخاهية بمختلف أنواع ا وأوراي االقت ار لمدة ثالث نوات بعد ىعالن
النتائ الن ائية لالنتخابات ،وتتم اليعن في صحة نيابة أعضات مجلس النواب وفا أحكاى المادة  )71من
الد تور ،ووفقا لما جات بالتعديالت الد تورتة لسنة 2011ى بأن أصي القضات يختز بحا الفصي في صحة
نيابة أعضات مجلس النواب" ،ولكي نااب من الدائرة االنتخاهية أن يقدى عناإ ىلى محكمة اال تنناف التابعة ل ا
الدائرة االنتخاهية للنائب الميعون بصحة نياهته من دائرته االنتخاهية االي امسة عير يوماإ من تارتم نير نتائ
االنتخابات في الجرتدة الر مية ي،ين فيه أ ياب عنه ،وتكون ق اررات ا ن ائية وغير قاهلة ألي رتا من ري
اليعن ،وتصدر أحكام ا االي ثالثين يوماإ من تارتم تسجيي اليعن لديه" بعد أن ران لمجلس النواب حا الفصي
في صحة نيابة أعضائة بقرار يصدر بأكغرتة ثلغي أعضات المجلس .)1
بقي

األحكاى مات ا في المواد  )53-28من قانون االنتخاب رقم  )6لسنة 2016ى با تغات ح ف ما

يتعلا بالقائمة النس،ية المرلقة بعد أن تم ألري  ،والنز على ارورة التر

بيرتا القائمة النس،ية امن قوائم

تضم عدداإ من المر حين ال يقي عن ثالثة وال يتجاوز عدد المقاعد النياهية المخصصة للدائرة االنتخاهية  ،)2ومن
اإلاافات الواردة في ه ا القانون:
 .1ىاافة يارة المصاهرة ىلى القرابة ريرط لتعيين ر ات لجان االقت ار والفرز واعضائ ا أن ال تكون
ألي من م قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الغانية مط أحد المر حين في تل الدائرة ).
.2

رتقة االقت ار

يقوى المقتر بكتابة ا م مر

واحد على ورقة االقت ار المخصصة للدائرة االنتخاهية

المحلية وفا ما تحدد التعليمات التنفي ية ،واالتأ ير على ا م أو رقم قائمة واحدة ،ومل

لرايات

االنتخاب في الدائرة االنتخاهية العامة).

)1

ى ،)57-52ج.ر،

 1 ، 5165تموز ، 2012

 ،2989 -2988و ى  )71من الد ي ي ييتور األردني لس ي ي يينة ،1952

من الد تور المعدي لسنة 2011ى،ج.ر  5117،1 ،تيرتن األوي 2011ى،
)2

ى  ،)9ج.ر 15 ، 5386 ،أمار ،2016

.1449
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.4461

،1093

 ،9و ى )20

 .3أااف ىلى حاالت اعتيار ورقة االقت ار با لة :ىما لم يكن باإلمكان تحديد القائمة أو المر حين ال ين
تم التأ ير علي م ،أو ىما تم التأ ير في ورقة االقت ار على أكغر من قائمة ،وعلى الرغم من مل ال
تعت،ر ورقة االقت ار با لة ،ىما تم التأ ير على قائمة دون التأ ير على ا مات أي مر حين في ا ،أو
ىما تم التأ ير على أي من أ مات المر حين في ا دون التأ ير على ا م القائمة ،وتحتسب التأ ير
صوتاإ للقائمة وصوتاإ لكي مر

مز ر له ،رما جات القانون هنز مراير لما يقه" :ىما ت،ين بعد

فرز األصوات أن عدد األوراي المختومة والموقعة من رئيس لجنة االقت ار والفرز تزتد أو تقي هنسية
تتجاوز  )%3من عدد المقترعين في مل الصندوي ،فعلى رئيس لجنة االقت ار والفرز ى عار رئيس
االنتخاب وال ي يقوى هدور بل عار رئيس ال ينة المستقلة ليتخ المجلس القرار وفقا للتعليمات التنفي ية
التي تضع ا ال ينة" .ىم اال القانون الساها من تحديد نسية الزتادة أو النقصان.
 .4النز على أن يتضمن المحضر ال ي تعد لجنة االقت ار والفرز ىاافة ىلى ما ورد في القانون
 .5الساها عدد األصوات التي حصل علي ا ري قائمة ،وأ مات المر حين ،وعدد األصوات التي حصي
علي ا ري مر

من مر حي القوائم ،وا مات ري من مفواي القوائم والمر حين ومندواي م وأ مات

المراق،ين) .)1
 .5رتقة تحديد الفائزتن بالمقاعد النياهية:
أ .تحصي ري قائمة على مقاعد في الدائرة االنتخاهية هنسية عدد األصوات التي حصل

علي ا من مجمو

المقترعين في الدائرة االنتخاهية ىلى عدد المقاعد المخصصة للدائرة االنتخاهية ،وفي حاي تع ر ىكماي ميت المقاعد
باالرقاى الصحيحة غير الكسرتة يتم اعتماد رتقة الياقي األعلى لميت ه المقاعد.
ب  .حدد الفائزون بالمقاعد على أ اس أعلى األصوات في الدائرة االنتخاهية التي حصي علي ا المر حون في
القائمة عن المقاعد المخصصة لليررس واليييان والمسيحيين التي اصز ل م في ا مقاعد.
 .3وتحدد الفائزة بالمقعد المخصز للنسات في ري محافلة على أ اس أعلى األصوات التي نالت ا المر حة
من مجمو أصوات المقترعين في دائرت ا االنتخاهية ،واما ران

المحافلة مقسمة ىلى أكغر من دائرة

انتخاهية تحدد الفائزة بالمقعد على أ اس أعلى نسية عدد أصوات نالت ا أي من المر حات في دائرت ا
من هين دوائر تل المحافلة ،و ما تساوت نسية األصوات هين قائمتين أو أكغر أو تساوت هين مر حين

)1

انلر ى ،)46-28ج.ر 15 ، 5386 ،أمار 2016ى،

.1463 -1457

70

اثنين أو أكغر يجري الرئيس القرعة هين المتساوتن في نسية األصوات أو عددها وتتم تنليم محضر
هنتيجة مل يوقعه الرئيس والمر حون أو مندواوهم ىن وجدوا .)1
المبحث الثامن :جرائم االنتخاب
ورد النز على جرائم االنتخاب ألوي مرة بموجب المادة  )8-2من ميي لقانون االنتخاب المجلس التيي يرتعي
لسنة 1928ى ،وميز ه الجرائم وفقاإ لجسامت ا هين العقواة والمحكمة المختصة ه ل :
أوالً :الجرائم التي تقع ضمن اختصاص محكمة البداية
 -1كي من يعيي منتخياإ أو يعير أو يق،ي بلعيائه أو ىعارته أو يعرض عليه نقوداإ أو أي ييت وار ميا يرة أو
بالوا ييية أو يعرض عليه وظيفة أو مكاناإ أو منصييياإ بقصييد ىغرائه على التصييوت  ،أو االمتنا عن مل  ،أو
كيي منتخيب ق،يي ملي  ،ق،يي االنتخياب أو أثنيائيه أو بعيد يعرض ريي من ميا للحيس بعيد اإلدانية من ق،يي محكمية
هدائية لمدة ال تزتد على يينة واحدة أو لررامة ال تتجاوز منتي جنيه فلسييييني ،باإلاييافة ىلى الحرمان االي
نوات من تارتم اإلدانة التسجيي رمنتخب أو التصوت

عامة أو قضائية ،و ن ران ييري وظيفة ر

في االنتخاب في ري األردن أو ييري وظيفة

هتارتم ىدانته تنت ي ادماته.

 -2كي من ا ييتعمي القوة ميا يرة هوا ييية نفسييه ،أو وار بحا أي ييخز إلغرائه أو ىكراهه على التصييوت

أو

االمتنا عنه أو ت ديد با يتعماي القوة أو العنف وحجز الحرتة أو باإلك ار أو ىيقا الضيرر ،أو اسيارة مادية

أو معنوتة أو ت ديد ه ل  ،وري من ينج بالرم أو اإلك ار في تضي ي ي ييليي منتخب في ا ي ي ي ييتعماي حقه الميلا
بالتصوت  ،أو منعه من مل يعرض نفسه للعقواة السابقة.

 -3كي من ييلب في أي انتخاب ورقة اقت ار با ييمه الخا
ي ييخز وار حي أو مي

بعد أن يكون قد أدلى بص ييوته أو ورقة اقت ار با ييم

أو وهمي ،وري من يس ي يياعد في مل يعاقب بعد ىدانته من محكمة هدائية بالحيس

لمدة ال تزتد عن يينتين ،باإلاييافة ىلى الحرمان من التسييجيي رمنتخب أو التصييوت

تارتم ىدانته ،أو أن ييري وظيفة عامة أو قضائية ،و ما ران ييري وظيفة ر

االي ي

ىن ات ادماته .)2

يينوات من

ثانياً :الجرائم التي تقع ضمن اختصاص محكمة الصلح
 -1كي من يض ييط ق،ي االنتخاب أو أثنائه هياناإ رامباإ يتعلا بأاالي مر ي ي أو ييلوره ،يعاقب بعد ىدانته من ق،ي
قاا ييي ص ييل بررامة ال تتجاوز منة جنيه فلس ييييني ،وال يحا له تس ييجيي ا ييمه رمنتخب ،أو التص ييوت
نوات من تارتم اإلدانة .)3

االنتخابات

في

يزور ورقة تر ي ييي أو يي ي ييوه ا أو يتلف ا ،أو يس ي ييلم ىلى مأمور المراجعة أية ورقة تر ي ييي  ،وهو عالم
 -2كي من ِّ
يزور ورقة اقت ار أو التوقيط ال ي علي ا أو تيوت ا أو ىتالف ا أو يقدى ىلى أي خز ورقة
بأمرها ،وري من ِّ
)1
)2
)3

ى ،)46ج.ر 15 ، 5386 ،أمار 2016ى،
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اقت ار دون تفوتض ر ييمي ،أو يلقي برم في صييندوي االقت ار ورقة غير ورقة االقت ار  ،أو ينقي أي صييندوي

اقت ار برم أو يتلفه أو يأا أو يفتحه هدون تفوتض ر ي ي ي ي ييمي ،أو أن ينقي رزمة أوراي االقت ار المس ي ي ي ي ييتعملة
باالنتخاب أو ينقل ا أو يفتح ا يعاقب بعد ىدانته من ق،ي محكمة هدائية بالحيس لمدة ال تتجاوز ي ييتة أ ي ي ر،

و ما ران المجرى مأمور المراجعة أو موظف أو راتب مسي ي ي ي ييتخدى في االنتخاب فتزداد مدة حيسي ي ي ي ييه لسي ي ي ي يينتين،
وتعاقب ري من ي،وح بسيير االقت ار بعد ىدانته في محكمة هدائية بالحيس مدة ال تتجاوز ييتة أ ي ر ،وري من

يسي ي يييت السي ي ييلو في مكان االقت ار أو يقصي ي يير في ى اعة أوامر رئيس مكان االقت ار يجوز ىاراجه من مكان

االقت ار بأوامر من الرئيس ،وال يس ييم له بالداوي ثانية ىال بأمر من ىمنه ،وقد أعيى ه ا القانون الص ييالحية

لرئيس مكان االقت ار ىاراج ري ييخز يسيييت السييلو في مكان االقت ار  ،أو يقصيير في ى اعة أوامر بحيث
ال يسم له بالداوي ثانية مكان االقت ار ىالِّ بلمن من رئيس مكان االقت ار .)1

أ ِّميا بموجيب قيانون االنتخياب لسي ي ي ي ي ي ينية 1947ى فقيد أوردت الميادة  )37منيه  )11جرتمية من جرائم االنتخياب،
وجعل العقواة بعد اإلدانة ه ا من محكمة هدائية بالحيس لمدة ال تزتد عن ي ي ي ي ي يينة واحدة ،أو بررامة ال تزتد على
 ) 100ليرة فلس ي ي ي يييينية ،ىا ي ي ي ييافة ىلى حرمانه من حا االنتخاب مدة امس ي ي ي يينوات من تارتم الحكم عليه وه
الجرائم هي-:
 -1تعمد ىدااي ا م في جداوي الناا،ين ،أو ح ف ا م من ا االفاإ ألحكاى ه ا القانون ،أو تعمد ىهماي ىدااي
ا م ،أو ىهماي ح فه ر ل .

 -2ا تعماي القوة ،أو الت ديد ميا رة ،أو بالو ا ة لمنط نااب من ا تعماي حا التصوت  ،أو اإلك ار على
التصوت

على وجه اا

 ،أو ألن مل النااب ا تعمي حا التصوت  ،أو امتنط عنه.

مادية أو معنوتة أو هدد ه ل .
 -3حجز حرتة نااب بأية صورة ران  ،أو أوقط به ار اإر أو أمى أو اسارة ِّ
 -4ا تعماي الرم والخدا لتضليي نااب في ا تعماله حقه الميلا في التصوت  ،أو في منعه من ا تعماي ه ا
الحا.

 -5أعيي نااياإ ميا رة أو بالوا ية نقوداإ أو قرااإ أو منفعة أو أي يت وار لنفسه أو لرير  ،وات ران مل
ق،ي االنتخاب أو في أثنائه أو بعد بقصد أن يستعمي صوته ىلى وجه اا
ليحي غير على التصوت  ،على وجه اا

 ،أو أن يمتنط عن التصوت

أو

 ،أو على االمتنا عن التصوت .

 -6أعيى صوته في االنتخاب وهو يعلم أن ا مه أدرج في جدوي الناا،ين برير حا.
 -7تعمد ىعيات صوته با م غير  ،أو با م خز وهمي.

 -8ا تعمي حقه في االنتخاب أكغر من مرة واحدة في انتخاب واحد.

 -9ااتلس أو أافى أو أتلف أو أفسد أو زور جدوي ناا،ين ،أو ورقة انتخاب ،أو أي ورقة أارى تتعلا بعملية

االنتخاب و جراتاته ،أو غير نتيجة انتخاب بأية و يلة أارى بقصد تريير الحنيقة في نتيجة االنتخاب ،أو

بقصد ىيجاد ما يستوجب اقتراعاإ جديدا ًً.

)1
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 -10أاي بحرتة االنتخاب ،أو هنلاى ىجراتته ،با تعماي القوة أو الت ديد ،أو باال ت ار في تجم ر أو صياح
أو ملاهرات.

 -11ايف أي صندوي من صناديا أوراي االنتخاب أو أتلفه أو فتحه هدون تفوتض قانوني .)1

أما المادة  )38فتعاقب بعد ىدانته من جانب قااي صل  ،بالحيس مدة ال تزتد على تة أ ر ،أو بررامة
فلسيينية على ري من :أفيى ر االقت ار  ،أو ر ىعيات نااب لرأيه هدون راا ،
ال تزتد على امسين ليرة
ِّ

أو نير أو أما ق،ي االنتخاب أو في أثنائه هيانات رامبة عن لو أحد المر حين ،أو عن أاالقه بقصد
التأثير في نتيجة االنتخاب.
وتعاقب بالعقواة نفس ي ي ي ا في المادة  )39الم رورة أعال ري ني ي ي يرة أو و ي ي يييلة من الو ي ي ييائي العلنية ترمي ىلى
تروت االنتخاب يجب أن تي ي ييمي على ا ي ييم النا ي يير وا ي ييم ص ي يياحب المييعة ،باإلا ي ييافة لمص ي ييادرة الني ي يرات ،أو
األوراي الم رورة ،رما اعت،ر ه ا القانون في المادة  )40ري من يخرج بالقوة هنات على أمر الرئيس ،وتعاقب بعد
ىدانته من ق،ي قااي صل بررامة ال تزتد على عير ليرات فلسيينية

)2

ري من-:

أ -داي المكان المخصز لالنتخاب حامالإ الحاإ من أي نو ران.

ب -داي المكان المخصز لالنتخاب من دون أن يكون له حا الداوي ،ولم يخرج عند أمر الرئيس له ه ل .

ج -أ ات السلو في المكان المخصز لالنتخاب ،أو لم ييط أوامر الرئيس بأية صورة ران .)3

و ي ي ي ي ي ي ييددت الميادة  )41على ريي موظف حكم علييه بجرتمية من جرائم االنتخياب ،ارتك ،يا أثنيات تيأديتيه وظيفتيه
يجوز عزلييه وفق ياإ ألحكيياى أنلميية الموظفين عالوة على أييية عقوايية قييد تفرض عليييه بموجييب أحكيياى ه ي ا القييانون.
وجيدير بيالي رر أن هي ا القيانون أتى بحكم جيدييد عن ي ي ي ي ي ي ييابقيه بحييث عياقيب على المحياولية في جرائم االنتخياب،
و اواها بالجرتمة التامة .)4
أما قانون االنتخاب المزق
ِّ
وجعي االاتص ي ي ي ييا في نلر لمحكمة ال،داية فقط ،وتتراوح عقوات ا الحيس مدة ال تقي عن ي ي ي ي ر ،وال تزتد عن

رقم  )24لسي ي ي ي يينة 1960ى فقد تو ي ي ي ي ييط في تعداد األفعاي التي تعد جرائم انتخاب،

ي ي ي ي ي ي ينية ،أو بر ارمية ال تقيي عن  )50دينيا اإر وال تزتيد عن  )150دينيا اإر أو بكلتيا العقواتين ،ريي من ارتكيب الجرائم
الواردة في المادة  )63من ا ما يتعلا بلدااي ا ي ي ي ييم في جدوي الناا،ين أو ح ف أ ي ي ي ييمات االفاإ للقانون ،أو ورد
هيانات رامبة في ليات التر ي ي ييي  ،أو تنليم المحاا ي ي يير ،أو في االعت ارا ي ي ييات ،أو في جداوي التر ي ي ييي  ،أو في
تزوتر ورقة التر ي ييي أو تي ي ييوت ا أو تمزتق ا أو التزوتر في جدوي الناا،ين أو اإلع ارا ي ييات أو تي ي ييوت ا أو من
عيي قصداإ أي نااب أو تعرض له بالت ديد أو اليدة أثنات مهابه للتصوت

أو أثنات وجود أو حجز حرتة نااب

بأية صييورة ،أو ا ييتعمي الرم أو الخدا لتضييليي نااب في ا ييتعماي حقه في التصييوت  ،أو أعيى نااياإ ميا يرة
)1
)2
)3
)4

ج .ر،

 16 ،898نيسان ،1947

ى ،)38المصدر نفسه،
المصدر نفسه،

.749

المصدر نفسه،

.749

.749-748

.749

73

أو بالوا ي ييية أو أقرا ي ييه أو عرض عليه أو تع د له ه ل ري يحمله على التص ي ييوت
االمتنا عن التص ييوت

على وجه اا

 ،أو على

أو لو منط أو أعاي ىجرات االنتخاب قص ييداإ أو أا ص ييندوي االقت ار أو فتحه أو تداي به

بأي وجه أو لو ق،ي أو لب ميا ي يرة أو بالوا ييية نقوداإ أو قراي ياإ أو منفعة أو لو انتحي ييخص ييية أو ا ييم غير
االنتخاهية باصيييحاب أكغر من امسيية أ ييخا
بقصييد التصييوت  ،أو قاى من أجي الدعاية
ِّ

االنتخاهية
في جوالته
ِّ

االنتخاهية ،أو تعرض في اياباته ونيي ي ي ي يراته ىلى عن المر ي ي ي ي ييحين
أو أنفا أكغر من  )300دينار أثنات الحملة
ِّ
ا ارتن ،أو أثار النعرات الق،لية أو اليائنية هين فنات الموا نين ،وقد ي ييدد الميي ي ِّير العقواة في المادة  )64ىما
كان المحكوى عليه موظفاإ لمدة ال تقي عن الحيس لمدة نة .)1

وفي المادة  )65أوردت تسيط جرائم ترتكب من ق،ي أعضيات اللجنة المررزتة لالنتخابات وأعضيات هينة االقت ار
أو األ ي ي ييخا

المعينين إلجرات عمليات االقت ار أو الفرز ،وتعاقب ص ي ي يياح ،ا بالحيس لمدة ال تقي عن ي ي يينة ،أو

أار هييدت عملييية االقت ار
بر ارميية ال تقييي عن  )200دينييار أردني أو بكلتييا العقواتين ،وهي الجرائم هي :رييي من ِّ

عن وقت ا المحدد ،أو أوقف ا ق،ي ميعادها المحدد ،أو تيا أ في ي ي يييرها بقص ي ي ييد منط أو ىعاقة ي ي يييرها ،أو ري من

ارتكب أو ي ِّ ي عن علم الجرائم الواردة في المادة  )63الواردة ييابقاإ ،وري من أهمي أو ترااييى عن اتم أوراي
االقت ار أو فت صي ي ييندوي االنتخاب ق،ي الميا ي ي يرة بعملية االقت ار أو ىغالقه حسي ي يييما وارد في القانون ،أو أداي أو
زور أو ي ييم بالتزوتر أو ق أر ورقة انتخاب على غير حنيقت ا أو
ي ييم بلدااي أوراي انتخاب غير ص ي ييحيحة أو ِّ
غير في نتيجة االنتخاب ،أو جي ا م مر على غير حنيقته .)2
وتعاقب القانون لمجرد المحاولة في جرائم االنتخاب حسيب القاعدة المنصيو

علي ا في قانون العقواات على

عكس القانون الس ي ي يياها ال ي اعت،رها جرتمة تامة ،و ما وردت مخالفات ألحكاى ه ا القانون ولم ينز القانون على
معياق،ت يا يعياقيب مرتك ،يا بر ارمية تتراوح هين  )50-10دينيا اإر أو بيالحيس من ي ي ي ي ي ي ي ر ىلى ثالثية أ ي ي ي ي ي ي ي ر أو بكلتيا
العقواتين ،وأاي اإر تسيقط الجرائم السيابقة بالتقادى بعد مرور يتة أ ي ر على ىعالن نتائ االنتخابات  ،)3وفي قانون
االنتخاب رقم  )22لسي ي ي يينة 1986ى عدد في الفصي ي ي ييي التا ي ي ي ييط منه جرائم االنتخاب وجعي العقواة علي ا من ق،ي
محكمة ال،داية بالحيس لمدة ال تقي عن ثالثة أ ي ي ي ي ي ر وال تزتد عن ي ي ي ي يينة أو بررامة ال تقي عن  )200دينار وال
تزتد على  )500دينار أو بكلتا العقواتين ري من انتحي ي ييخص ي ييية أو ا ي ييم غير بقص ي ييد االقت ار في االنتخاب،
وري من ا ي ي ييتعمي حقه في االقت ار أكغر من مرة أو حمي ي ي ييالحاإ نارتاإ أو أي نو وار من األ ي ي ييلحة أو أي أداة
ايرة على األمن والسي ي ي ييالمة العامة في أي مررز من مراكز االقت ار يوى االنتخاب ،أو الداوي بالقوة ىلى ري من
االنتخاهية أو تأايرها ،أو التعرض بسيوت ألي من المسيزولين
مراكز االقت ار أو الفرز بقصيد التأثير على العمليات
ِّ
)1
)2
)3

ى،)63-62
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االنتخاهية بأي صي ي ي ي ييورة من الصي ي ي ي ييور ،أو الع،ث
عن ىجرائ ا ،أو التأثير على حرتة االنتخاب ،أو ىعاقة العمليات
ِّ
بالصييناديا أو جداوي االنتخاب ،أو األوراي المعدة لالقت ار  ،أو يرقة أي من ه األوراي أو الجداوي أو ىتالف ا،
وأعيى القانون اللرف الميدد ل

الحالة األايرة بأن يحكم على مرتكيه بالحد األعلى للعقواة المنصو

علي ا

ي ي ي ي ي ي ييابقياإ ،وأاي اإر مخييالفيية اليي ي ي ي ي ي ييروط والقواعييد المتعلقيية بييالييدعيياييية االنتخيياهِّيية الواردة في المواد  )65-60من هي ا

القانون .)1

غلظ المير العقواة وألوي مرة على ري من ارتكب الجرائم والمتمغلة هي:
واموجيه ِّ
االنتخاهية في اليوى الساها ميا رة لليوى المحدد إلجرات االنتخاب.
 -1النياى بالدعاية
ِّ
 -2تنليم وعقيد االجتمياعيات االنتخياهِّيية و لريات الخييب في دور العييادة والمعياهيد العلميية واألهنيية التي تيي ي ي ي ي ي ييرل يا
الو ازرات والدوائر والمز سات الر مية العامة ،أو الخااعة إل راف الحكومة.

االنتخاهية ،وفي ييائر أنوا الكتابات
 -3ا ييتعماي ييعار الدولة الر ييمي في االجتماعات واإلعالنات والنيي يرات
ِّ
االنتخاهية.
والر وى ،والصور التي تستخدى لرايات الدعاية
ِّ
النتخاهية.
 -4ا تعماي مك،رات الصوت على و ائط النقي في الدعاية ا
ِّ

 -5نييير أو ىلصيياي أو صيينط أي ىعالن أو يافية أو منيييور انتخاهي بما في مل الصييور والر ييوى والكتابة على
الجدران واألماكن األارى.

 -6عن المر

في أي مر

وار بصورة ميا رة أو غير ميا رة.

 -7قياى موظفي الحكومة أو المز سات العامة والسليات المحلية بالدعاية االنتخاهِّية لصال أي من المر حين.
 -8تقديم ال دايا والت،رعات والمسي ي يياعدات من ق،ي المر ي ي ييحين ألي ي ي ييخز بقصي ي ييد التأثير على التصي ي ييوت أثنات
االنتخاهية.
الدعاية
ِّ

 -9لب ال دايا أو الت،رعات أو المساعدات أو الوعد ه ا من ق،ي أي مر

.)2

وتعاقب باأل ييراي الييياقة لمدة ال تقي عن امس يينوات وال تزتد على عييير يينوات واررامة ال تقي عن ألف
دينار وال تزتد عن امسية والف دينار )3من ا يتولى أو حاوي اال يتيالت على صيندوي االقت ار أو حرض أو ياعد
أو تداي على تنفي مل ق،ي فرز األص ي يوات واموجب ه المادة ووفقاإ للعقواة فينعقد االاتصي ييا

ه

الجرتمة

لمحكمة ال،داية بصفت ا الجنائية التي تيكي من قاايين أحدهما رئيس وا ار عضو.
وحيددت الميادة  )68األعمياي التي يرتك ،يا الموظفون الي ين ييديرون عملييات االنتخياب المختلفية أو أعضي ي ي ي ي ي ييات
اللجيان المعينين لتنليم وعيداد الجيداوي االنتخياهِّيية بموجيب أحكياى هي ا القيانون ،وجعلي

العقواية الحيس لميدة ال تقي

عن ي ي ي ي ي يينة وال تزتد على ثالث ي ي ي ي ي يينوات واررامة ال تقي عن امسي ي ي ي ي ييمائة دينار وال تزتد عن ألف دينار ،أو بكلتا

العقواتين وهي:
)1
)2
)3

ى ،)66ج .ر،

 17 ،3398أيار ،1986

ى ،)66-60المصدر نفسه،
ى ،)67المصدر نفسه،

.935-934

.935-934

.935
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أ -تعمد ىدااي ا ي ييم ي ييخز بجداوي االنتخاب من غير وجه حا ومخالفة أحكاى ه ا القانون أو تعمد ح ف أو
عدى ىدااي ا م خز في تل الجداوي من دون وجه حا.

ب -أورد هياناإ رامباإ في لب التر ي ي ي ي ييي  ،أو في اإلعالن عنه ،أو في هيان من ال،يانات الواردة فيه ،أو في تارتم

المقدى
تقديمه ،أو في أي محضي يير من المحااي يير التي يتم تنليم ا بمقتضي ييى ه ا القانون ،أو في االعتراض ِّ

االنتخاهية ،أو في أي وثيقة يتم تنليم ا بمقتضى ه ا القانون.
على الجداوي
ِّ
ج -ا تولى على أي وثيقة من الوثائا المتعلقة باالنتخابات هدون حا ،أو أافاها ،أو ارتكب أي تزوتر في ا.
المحدد ل ل دون ،ب ميرو .

أار عملية هدت االقت ار عن الوق
دِّ -
ه -لم يقم بفت صي ي ييندوي االقت ار أماى الحااي ي يرتن من المر ي ي ييحين أو المندواين عن م ق،ي ال،دت بعملية االنتخاب
للتأكد من الو .

و -ق أر ورقة االقت ار على غير حنيقت ا.

ز -امتنط عن تنفيي أي حكم من أحكياى هي ا القيانون المتعلقية بعمليية و جراتات االقت ار وفرز األصي ي ي ي ي ي يوات ،أو من

)1
ص ي ي ي ي ية على تحقيا
االف مل الحكم بقصي ي ي ي ييد التأثير في نتيجة االنتخاب  ،وتكون محكمة ال،داية هي المخت ِّ
العقواة المفرواة على مغي ه الجرائم وفقاإ للقواعد العامة المنصو علي ا في قانون العقواات ،وقد هين

المادة  )69العقواة على اليرو في جرائم االنتخاب المنصو

علي ا في ه ا القانون وأحاي تحديد مقدارها

ىلى األحكاى العامة في قانون العقواات المعموي ه ا  ،)2وتضي ي ي ي ي ي ييمن

المادة  )70معاقية مرتكب ري مخالفة

ألحكاى ه ا القانون ولم ينز على عقواة ل ا بالحيس لمدة ال تقي عن ي ي ي ر وال تزتد على ثالثة أ ي ي ي ر ،أو

بررامة ال تقي عن  )50دينار ،أو ال تزتد على  )200دينار ،أو بكلتا العقواتين ورالقانون السي ي يياها تسي ي ييقط
جرائم االنتخاب بالتقادى بمرور تة أ ر على تارتم ىعالن نتائ االنتخاب .)3

وه ا ما أا به قانون االنتخاب المزق

رقم  )34لسي يينة 2001ى  ،)4وقانون االنتخاب المزق

رقم  )9لسي يينة

2010ى .)5
ي،ين الميي ي ي ي ي ي ِّير المحكمة
أما قانون االنتخاب المزق رقم  )34لسي ي ي ي ي يينة 2001ى ،عكس القوانين السي ي ي ي ي ييابقة لم ِّ
المختصة بالنلر في جرائم االنتخاب المنصو علي ا في مواد ه ا القانون تارراإ مل للقواعد العامة المنصو
ِّ
علي ا في قانون العقواات على اوت العقواة المنصو

علي ا لكي جرتمة.

أوالإ :يعاقب بالحيس لمدة ال تقي عن ثالثة أ ي ي ي ي ي ر ،وال تزتد عن ي ي ي ي يينة واحدة ،أو بررامة ال تقي عن )200
دينا اإر ،وال تزتد عن امسمائة ،أو بكلتا العقواتين ري من ارتكب أياإ من األفعاي التالية:
أ -احتفظ هيياقة لرير هدون حا ،أو ا تولى علي ا أو أافاها أو أتلف ا.
)1

ى ،)68-67ج .ر،

 17 ،3398أيار ، ،1986

( )2انظر (م )70-69من قانون العقوبات ،ج .ر،
)3
)4
)5

ى ،)71-70المصدر نفسه،

.935

 17 ،3398أيار ،1986

.935

ى )51-50ج .ر،

 19 ،4497تموز ،2001

.3047

ى ،)49-48ج .ر،

 19 ،5032أيار ،2010

.2960

76

.935

ب -انتحي خصية أو ا م غير بقصد االقت ار في االنتخاب.

ج -ا تعمي حقه في االقت ار أكغر من مرة واحدة.

دِّ -ادعى األمية أو العجز عن الكتابة وهو ليس ر ل .

ه -حمي ي ي ي ييالحاإ نارتاإ ،أو أي أداة و ي ي ي ييكي بحمله اي اإر على األمن والس ي ي ي ييالمة العامة في أي مررز من مراكز
االقت ار والفرز يوى االنتخاب حتى لو ران َّ
مراصاإ.
و -اليداوي ىلى مررز االقت ار والفرز للتيأثير على العملييات االنتخياهيية أو تيأايرهيا ،أو التعرض بسي ي ي ي ي ي ييوت ألي من
المسزولين عن ىجرائ ا بما في مل

رات األصوات.

ز -التأثير على حرتة االنتخابات أو ىعاقة العمليات االنتخاهية بأي صورة من الصور.

ح -الع،ث بأي صي ييندوي من صي ييناديا االقت ار أو الجداوي االنتخاهية أو األوراي المعدة لالقت ار أو ي يرقة أي من
ه الجداوي أو األوراي أو ىتالف ا أو عدى واي ي ييع ا بالصي ي ييندوي ،أو النياى بأي عمي بقصي ي ييد المس بسي ي ييالمة

ىجراتات االنتخاب و يرتته وفي ه الحالة يعاقب بالحد األعلى للعقواة المنصيو
عدى ا تعماي األ ياب المخففة التقديرتة بحقه.

علي ا في ه المادة مط

علي ا في المواد  )20 -17من ه ا القانون والمتعلقة

ط -ارتكب أي عمي من األعماي المحلورة المنص ي ي ي ي ييو
االنتخاهية.
بالدعاية
ِّ

ثانياإ :أبقى المييير على عقواة ري من ا ييتولى أو حاوي اال ييتيالت على صييندوي االقت ار ق،ي فرز األص يوات
بالعقواة المنصي ي ي ي ي ييو

علي ا في العقواة مات ا بعد أن تخفف مدت ا من السي ي ي ي ي ييدس ىلى الغلث  ،)1أما األفعاي التي

االنتخاهية أو تننيح ا أو ىجرات عمليات
يرتك ،ا أي عض ي ي ي ييو من أعض ي ي ي ييات اللجان المعينين لتنليم وعداد الجداوي
ِّ
االقت ار والفرز و حص ي ييات األص ي يوات أو أي من الموظفين المع ود ىلي م باإل ي يراف على ه العمليات ،والتي تعد

جرائم فقد ِّهين

الجرائم ،والعقواة المقررة لكي من ا رما هي في القانون السياها ،ور ل الحاي بالنسيية لكي مخالفة

ألحكاى ه ا القانون لم ينز على عقواة ل ا و قوط جرائم االنتخاب رما ران

في ظي القوانين السابقة .)2

نز على األفعياي التي تعيد جرائم
وفي ظيي قيانون االنتخياب رقم  )9لسي ي ي ي ي ي ينية 2010ى و ن ريان الميي ي ي ي ي ي ي ِّير قيد ِّ

انتخاهية ىالِّ أنه ميز هين ا من حيث العقواة هينما بقي مرتكب األفعاي التالية:
ِّ
أ -االحتفاظ هيياقة لرير هدون حا ،أو ا تولى علي ا ،أو أبقاها أو أتلف ا.

حمي ي ي ي ي ييالح ناري أو أي أداة ييي ي ي ي ييكي بحمله اي اإر على األمن والسي ي ي ي ييالمة العامة في أي مررز من مراكز
بُ -
مراصاإ.
االقت ار والفرز يوى االنتخاب حتى لو ران ِّ

ج -اليداوي ىلى مررز االقت ار والفرز والتيأثير على العملييات االنتخياهِّيية أو تيأايرهيا أو التعرض بسي ي ي ي ي ي ييوت ألي من
المسزولين عن ا.
االنتخاهية بأي صورة من الصور.
د -التأثير على حرتة االنتخابات أو ىعاقة العمليات
ِّ
)1
)2

ى )47ج .ر،

 19 ،4497تموز ،2001

ى )51-48المصدر نفسه،

.3047-3046

.3047-3046
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علي ا في المواد  )19 ،18 ،17والفقرة ب) من المادة )20

ه -أي عمي من األعماي المحلورة المنص ي ييو

االنتخاهية يعاقب بالحيس مدة ال تقي عن ثالثة أ ي ي ي ي ر ،وال تزتد على ي ي يينة ،أو بررامة ال
والمتعلقة بالدعاية
ِّ
تقي عن  )200دينار ،وال تزتد عن امسمائة دينار ،أو بكلتا العقواتين .)1

وعاقب المي يير على ري من يرتكب أي من األفعاي التالية بالحيس مدة ال تقي عن يينة ،واررامة ال تقي عن
منتي دينار ،وال تزتد على  )500دينار:
مية أو عدى القدرة على االقت ار أو رتابة.
أ -ادعات األ ِّ
ب -انتحاي خصية ،أو ا م غير بقصد االقت ار .
ج -ا تعماي حقه في االقت ار أكغر من مرة واحدة.

المعدة لالقت ار  ،أو رقة أي من ه
االنتخاهية ،أو األوراي
د -الع،ث بأي صندوي من صناديا االقت ار أو الجداوي
ِّ
ِّ
الجداوي ،أو األوراي أو ىتالف ا ،أو عدى وا ييع ا بالص ييندوي ،أو النياى بأي عمي بقص ييد المس بس ييالمة ىجراتات
االنتخاب و رتته .)2

ري من ارتكب أي
كما عاقب المي ي يير بموجب ه ا القانون باأل ي ييراي الي ي يياقة لمدة ال تزتد على ي يييط ي يينوات َّ

)3
يقدى من االي قيامه
عمي من األعماي المحلورة في المادة /20أ )  ،والتي تقضي يحلر على أي مرِّ أن ِّ

بياليدعيايية االنتخياهِّيية هيداييا أو ت،رعيات أو مسي ي ي ي ي ي يياعيدات نقيديية أو عينِّيية أو غير ملي من المنيافط ،أو يعيد هتقيديم يا

ليخز ،يعي ،أو معنوي وات ران مل بصورة ميا رة أو هوا ية غير بما في مل

رات األصوات .)4

وقد أبقى القانون الحالي النز على جرتمة اال ي ي ييتيالت ،أو محاولة اال ي ي ييتيالت على صي ي ييندوي االقت ار  ،ور ل
االنتخاهية أو االقت ار أو الفرز ،وعلى
األفعاي التي يرتك ،ا أي عضيو من أعضيات اللجان هتنليم ،وعداد الجداوي
ِّ
المقررة ل ا رما ران
العقواة ِّ

عقواة ل ا ،والتقادى رما ران

في القوانين السيابقة ،ور ل الحاي بالنسيية لمخالفة أحكاى ه ا القانون لم ينز على
في القوانين السابقة .)5

ولجأ المير األردني ىلى ترليظ العقواة في قانون االنتخاب لمجلس النواب رقم  )25لسنة 2012ى ،وصنف
األفعاي الجرمية والعقواة المترتية علي ا رالآلتي:
 .1يعاقب بالحيس مدة ال تقي عن

ر وال تزتد على تة أ ر ،أو بررامة ال تقي عن  )100دينار

وال تزتد على  )300دينار ،أو بكلتا هاتين العقواتين ىما امتنط خز عن الخروج من مررز االقت ار والفرز.
 .2يعاقب بالحيس مدة ال تقي عن ثالثة أ ر وال تزتد على نة أو بررامة ال تقي عن  )200دينار وال
تزتد على  )500دينار ،أو بكلتا هاتين العقواتين ري من ارتكب أيا من األفعاي التالية:

)1
)2
)3
)4
)5

ى ،)44ج .ر،

 19 ،5032أيار ،2010

ى  ،)45المصدر نفسه،

.2958

.2958

ى/46أ) ،المصدر نفسه،

.2959

ى/20أ) ،المصدر نفسه،

.2948

/46ب ،)49 ،48 ،47 ،المصدر نفسه،

.2960-2959
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أ .حمي الحا نارِّتاإ و ن ران مراصاإ ،أو أي أداة تيكي اي اإر على األمن والسالمة العامة في أي مررز من

مراكز االقت ار والفرز يوى االنتخاب .

ب .ادعى العجز عن الكتابة أو عدى معرفت ا وهو ليس ر ل .
ج .ارتكب أي عمي من األعماي المحلورة المنصو

علي ا والمتعلقة بالدعاية االنتخاهية.

 .3يعاقب بالحيس مدة ال تقي عن ثالثة أ ر وال تزتد على نتين ،أو بررامة ال تقي عن  )500دينار وال تزتد
على ألف دينار ،أو بكلتا هاتين العقواتين ري من ارتكب أياإ من األفعاي التالية:
أ .احتفظ هيياقة خصية أو هيياقة انتخاب عائدة لرير دون حا أو ا تولى علي ا أو أافاها أو أتلف ا .
ب .انتحي خصية غير أو ا مه بقصد االقت ار في االنتخاب .
ج .ا تعمي حقه في االقت ار أكغر من مرة واحدة .
د .أثر في حرتة االنتخابات أو أعاي العملية االنتخاهية بأي صورة من الصور .
هي .ع،ث بأي صندوي من صناديا االقت ار أو الجداوي االنتخاهية أو األوراي المعدة لالقت ار أو ري أيا من ه
الجداوي أو األوراي أو أتلف ا أو لم يضع ا في الصندوي أو قاى بأي عمي بقصد المس بسالمة ىجراتات االنتخاب
و رتته .
و .داي ىلى مررز االقت ار والفرز بقصد رات األصوات أو التأثير في العملية االنتخاهية أو تأايرها أو بقصد
التعرض بسوت ألي من المسزولين عن ىجرائ ا .)1
 .4يعاقب أي عضو من أعضات اللجان المعينين بمقتضى أحكاى ه ا القانون أو قانون ال ينة المستقلة لالنتخاب
الناف إلعداد الجداوي االنتخاهية أو تنليم ا أو تننيح ا أو ىجرات عمليات االقت ار أو الفرز أو ىحصات األصوات
أو أي من الموظفين المع ود ىلي م النياى ه

العمليات أو اإل راف علي ا بموجب أحكاى ه ا القانون بالحيس

مدة ال تقي عن نة وال تزتد على ثالث نوات ىما ارتكب أيا من األفعاي التالية:
أ .تعمد ىدااي ا م خز في أي جدوي من الجداوي االنتخاهية ال يحا له أن يكون نااياإ أو تعمد ح ف أو عدى
ىدااي ا م خز في تل الجداوي يحا له أن يسجي في ا نااياإ.
ب .أورد هياناإ رامباإ في لب التر

أو في اإلعالن عنه ،أو في أي من ال،يانات الواردة فيه ،أو في تارتم تقديمه

أو في أي محضر من المحاار التي يتم تنليم ا ،أو في االعتراض المقدى على الجداوي االنتخاهية ،أو في أي
وثيقة أارى يتم تنليم ا .
ج .ا تولى على أي وثيقة من الوثائا المتعلقة باالنتخاب دون حا ،أو أافاها أو ارتكب أي تزوتر في ا بما في
مل ىتالف ا أو تمزتق ا أو تيوت ا.
)1

(م ،)61-59ج.ر،

 1 ،5165تموز 2012ى ،

.2990-2989
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د .أار دون ،ب ميرو هدت عملية االقت ار عن الوق

المحدد ل ل  ،أو أوقف ا دون م،رر ق،ي الوق

المقرر

النت ائ ا ،أو تيا أ في أي ىجرات من ىجراتات ا بقصد ىعاقت ا أو تأايرها .
هي .لم يقم بفت صندوي االقت ار أماى الحاارتن من المر حين أو المندواين عن م ق،ي ال،دت بعملية االقت ار للتأكد
من الو .
و .ق أر ورقة االقت ار على غير حنيقت ا واصورة تخالف ما ورد في ا .
ز .امتنط عن تنفي أي حكم من أحكاى ه ا القانون المتعلا بعمليات االقت ار و جراتاته أو فرز األصوات أو االف
أي حكم من أحكاى ه ا القانون بقصد التأثير في أي من نتائ االنتخابات المقررة بمقتضى أحكامه.
 .6يعاقب باأل راي الياقة مدة ال تقي عن ثالث نوات وال تزتد على يط نوات ري من:
أ .أعيى ناايا ميا رة أو بصورة غير ميا رة أو أقراه أو عرض عليه ،أو تع د بأن يعييه م،لرا من الماي أو
منفعة أو أي مقاهي وار من أجي حمله على االقت ار على وجه اا

 ،أو االمتنا عن االقت ار أو للتأثير في

غير لالقت ار أو االمتنا عن االقت ار .
ب .ق،ي أو لب ميا رة أو بصورة غير ميا رة م،لراإ من الماي أو قراا أو منفعة ،أو أي مقاهي وار لنفسه أو
لرير بقصد أن يقتر على وجه اا

 ،أو أن يمتنط عن االقت ار أو ليزثر في غير لالقت ار أو لالمتنا عن

االقت ار .
 .7يعاقب باأل راي الياقة المزقتة مدة ال تقي عن امس نوات وال تزتد على عير نوات واررامة ال تقي عن
 )1000دينار وال تزتد على  )5000دينار ري من ا تولى أو حاوي اال تيالت على صندوي االقت ار ق،ي
واعد فرز األصوات الموجودة هدااله.
 .8يعاقب مرتكب ري مخالفة ألحكاى ه ا القانون لم ينز على عقواة ااصة ل ا بالحيس مدة ال تقي عن

ر

وال تزتد على تة أ ر ،أو بررامة ال تقي عن  )100دينار وال تزتد على  )300دينار أو بكلتا هاتين
العقواتين.
 .8يعاقب ري من اليرت أو المتداي أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصو

علي ا في ه ا

القانون بالعقواة مات ا المقررة للفاعي.
وأ ار القانون ىلى أن جميط جرائم االنتخاب السابقة تسقط بالتقادى بعد مرور ثالث نوات من تارتم
ىعالن النتائ الن ائية لالنتخابات ،وأنه ليس في ه ا القانون ما يحوي دون تي،يا أي عقواة أ د ورد النز علي ا
في أي قانون وار ناف المفعوي

)( (1م ،)67-61ج.ر،

(1

 1 ،5165تموز 2012ى ،

.2993-2991

80

واموجب قانون االنتخاب لمجلس النواب وتعديالته رقم  )6لسنة 2016ى ،احتوى على األفعاي الجرمية
مات ا ،الواردة في القانون الساها ،ولكن أااف عقواات أ د ليعض األفعاي:
 .1يعاقب بالحيس مدة ال تقي عن تة أ ر وال تزتد على ثالث نوات أو بررامة ال تقي عن  )500دينار
وال تزتد على  )1000دينار ،أو بکلتا هاتين العقواتين کي من ارتکب اياإ من األفعاي التالية:
أ .احتفظ هيياقة انتخاب عائدة لرير دون حا أو ا تولى علي ا أو أافاها أو أتلف ا.
ب .انتحي خصية غير أو ا مه بقصد االقت ار في االنتخاب.
ج .ا تعمي حقه في االقت ار أكغر من مرة واحدة.
د .أثر في حرتة االنتخابات أو أعاي العملية االنتخاهية بأي صورة من الصور .
هي .ع،ث بأي صندوي من صناديا االقت ار أو الجداوي االنتخاهية أو األوراي المعدة لالقت ار  ،أو ري أياإ من
ه الجداوي أو األوراي أو أتلف ا أو لم يضع ا في الصندوي ،أو قاى بأي عمي بقصد المس بسالمة ىجراتات
االنتخاب و رتته.
و .داي ىلى مررز االقت ار والفرز بقصد التأثير على ىرادة الناا،ين أو رات األصوات أو التأثير في العملية
االنتخاهية أو تأايرها ،أو بقصد التعرض بسوت ألي من المسزولين عن ىجرائ ا .)1
 .2بقي

العقواة على أي عضو من أعضات اللجان المعينين بمقتضى أحكاى ه ا القانون ،أو قانون ال ينة

المستقلة لالنتخاب إلعداد الجداوي االنتخاهية أو تنليم ا أو تننيح ا أو ىجرات عمليات االقت ار أو الفرز أو
ىحصات األصوات أو أي من الموظفين المع ود ىلي م النياى ه
األفعاي والم رورة في القانون الساها رما ران

العمليات أو اإل راف علي ا ،عند ارتكاه م

وهي الحيس مدة ال تقي عن نة وال تزتد على ثالث نوات،

ولكن تم ىاافة" أو بررامة مالية ال تقي عن  )500دينار وال تزتد على  )3000دينار ،أو بكلتا هاتين
العقواتين ىما ارتكب أيا من األفعاي الواردة في القانون .)2
 .3يعاقب باأل راي الياقة مدة ال تقي عن ثالث نوات وال تزتد على يط نوات ري من:
أ .أعيى ناايا ميا رة أو بصورة غير ميا رة أو أقراه أو عرض عليه أو تع د بأن يعييه م،لرا من
الماي أو منفعة أو أي مقاهي وار من أجي حمله على االقت ار على وجه اا
أو للتأثير في غير لالقت ار أو االمتنا عن االقت ار .
( )1ى )57ج.ر 15 ، 5386 ،أمار 2016ى،
 )2ى )58المصدر نفسه،

.1467-1466

.1468-1467
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أو االمتنا عن االقت ار

ب .ق،ي أو لب ميا رة أو بصورة غير ميا رة م،لراإ من الماي أو قرااإ أو منفعة أو أي مقاهي وار لنفسه
أو لرير بقصد أن يقتر على وجه اا

أو أن يمتنط عن االقت ار أو ليزثر في غير لالقت ار أو

لالمتنا عن االقت ار " ،وتعاقب بالعقواة مات ا" من قدى أي معلومات ريدية بقصد اإلارار أو اإليقا
بالمر  ،وتعفى من العقواة ري من أباح باألمر للسليات المختصة ،أو اعترف به ق،ي ىحالة
(.)1

القضية ىلى المحكمة"

وه اإلاافة لم يكن القانون الساها قد أ ار ىلي ا.

) (1ى  ،)63-59ج.ر 15 ،5386 ،أمار 2016ى،

.1470 – 1468
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الفصل الثاني :التطور التاريخي لقوانين األحزاب السياسية في األردن
(2021-1921م)

83

يعد مواي ي ي ي ييو األحزاب من مواي ي ي ي ييوعات القانون الد ي ي ي ي ييتوري والنلم السي ي ي ي يييا ي ي ي ي ييية ،وقد ارتيي
الديمق ار ي وأصيييح

بالنلاى

التخلي عن ا في النلم السيييا ييية الحديغة ،فال ديمق ار ية وال نلاى
أحدى دعائمه ،وتصييعب ِّ

نييياهي وال حرتيية هييدون أحزاب وتعييددهييا ،والعييدات لهحزاب يخفي عييدات للييديمق ار ييية مات ييا ،وقييد أا ي ت األحزاب
صي ييورت ا الحديغة من منتصي ييف القرن التا ي ييط عيي يير ،وتعددت أ ي ييكال ا وأنلمت ا وتنوع

م ام ا وأدوارها من هلد

ألار يقاإ لي،يعة تي ييكيل ا ،وتي ييكي النلم الس يييا ييية التي توجد ه ا ،واالتالي مس ييتوى تيور الحرتات الس يييا ييية
والقوانين االنتخاهية فالمجتمعات التي تسي ي ي ييير وفا الن

الديمق ار ي اللي،رالي ،تلعب األحزاب في ا دوا اإر م ماإ في

العملية السيييا ييية واالجتما ية ،فل ا أدو ٌار في مجاي التنييينة ،وزر النيم والغقافة السيييا ييية ،وتنليم المييياررة في

االنتخيابيات ،وايالتيالي تكون بمغيابية حلقية الوصي ي ي ي ي ي ييي هين اليي ي ي ي ي ي يعيب واليدولية ،ألن يا تعكس رغييات الحزب ىلى جيانب
القضي ي ي ي ي ي ييايا العيامة التي ت م المجتمط ،وتقيدمه للحكومة أو ال،رلميان على ي ي ي ي ي ي يكيي مييالب ،ومن ثم تعميي على نقي
ا ييتنتاجاته حوي يييا يية الدولة ىلى اليييعب ،والمحصييلة في الن اية تفعيي دور الفرد للمييياررة والمسيياهمة بعملية
ص ي ي يينط القرار ،وعلى عكس الدوي النامية ومن ا العراية ف ي ترفض التعددية الحزاية الحنينية ،وتنلر ىلي ا على

ديد لسييرت ا ل ا فالعالقة غير وااحة المعالم ،ومتداالة فيما هين ا.
أن ا ت ٌ

وفي األردن واعد مرور عقدين من وجود األحزاب السيييا ييية العلني ،وصييدور قانون األحزاب رقم )32

لعاى  ،1992و زالة القيود التي ران

بالسي ي ي ي يياها مازال

األحزاب تعاني من تراجط دورها في التأثير على صي ي ي ي ييانط

وتلقى المحاايرات ،وتجرى
القرار ،ومن الوصيوي ىلى الييار بانصيراف الناس عن ا ،وتعقد من أجي مل الندوات ُ

ا ييتيالعات للرأي جميع م يقرون بلافاي األحزاب األردنية ،وتحاولون اليحث عن األ ييياب الموا ييو ية وال اتية
التي لع،

دو اإر في مل  ،وتي يييرون ىلى الموروث التارتخي الحزاي المتعلا هتجراة األحزاب في الخمس ييينيات وما

بعدها ،والنلرة السييل،ية ىلي ا ،وررز وارون على ميي المجتمط األردني ىلى تمجيد العييييرة والعائلة هدالإ من العمي
المز ي ي ي ي يسي ي ي ي ييي ،وهنا من رأى ىن الخلي في األحزاب نفسي ي ي ي ي ا التي لم تجر تقييماإ ألواي ي ي ي يياع ا الداالية ،واالتالي
تييخيز واقع ا موايو ياإ وماتياإ ،ف ي ال تمتل هرام ل ا مسياس بقضيايا الموا ن األردني .ومما ال ي فيه أن
ه العوامي ل ا تأثير على عمي األحزاب الس ي ي ي ي يييا ي ي ي ي ييية ىال أن ترريز ه ا اليحث ي ي ي ي يييكون على القوانين الناظمة
للعملية الحزاية في محاولة إلهراز دورها المزثر على األحزاب ،وتقديم التوصي ي ي ي يييات الميلواة لتفعيي دور األحزاب
األردنية في العملية السيا ية.
المبحث األول :األحزاب السياسية في األردن(2012-1920م)

لم تي ي ي ي د منيقة ي ي يرقي األردن ق،ي مجيت اال ي ي ييتقالليين عاى 1920ى نيي ي ييا اإ حزاياإ ملحوظاإ و ن وجد

ليعض اليي ي ييخصي ي يييات األردنية عالقة مط األحزاب أمغاي :علي القي اليي ي يرايري ،ومحمد المحيسي ي يين ،ورايد المفل
الع،يدات .وتمكن تقسيم الحياة الحزاية في األردن ىلى أراط مراحي-:
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أوالً :فترة تأسيس اإلمارة (1946 -1921م) حي

ظ رت في ه المرحلة  )14حزااإ هي:

 .1حزب اال تقالي العراي :تأ س في دميا عاى 1919ى ،فيعد فرار جماعة القوميين العرب السورتين

من وجه الفرنسيييين بعد معررة ميسييلون ،ييعوا ىلى مواصييلة مسيييرة الحزب ىيماناإ بميادئه الدا ية ىلى
اال ي ي ييتقالي اليي ي ييامي ،والدعوة ىلى الوحدة ،وا ي ي ييتنناف الج اد لمقاومة المسي ي ييتعمر األجن،ي  ،)1وحلي
الحزب هتأييد ي ييع،ي ودعم عملي للعمليات العس ي ييكرتة المنيلقة من ي يرقي األردن ا ي ييد الفرنس ي يييين

األمر ال ي أدى ىلى الض ي ي ي ي ي ييرط ال،رتياني على الحكومة األردنية من أجي ىاراج قيادات الحزب من

.2

ال،الد .)2

حزب الع د العراي :تأ ييس عاى 1921ى ،من ق،ي أعض ييات ييابقين في حزب اال ييتقالي من أجي
قيادة المل الحسين اهن علي وأنجاله .)3

النضاي لتحقيا ا تقالي ال،الد العراية تح

 .3جمعية اليري العراي :تأ س

عاى 1923ى ،للعمي على ا تقالي ورتا بحدودها الي،يعية ،والسعي

ىلى الوحدة العراية ،وحفظ ا ي ييتقالي منيقة ي ي يرقي األردن ،وا ي ييتخداى الو ي ييائي الالزمة لنيي الحقوي

السيا ية والتيرتعية

)4

 .4حزب ا ييياط ي يرقي األردن تأ ييس عاى 1926ى لمنط ىلحاي ي يرقي األردن بفلس يييين ،ري ال تداي
امن منيقة وعد هلفور

.)5

 .5حزب اليعب األردني :تأ س عاى 1927ى ،ومن أهم هرامجه النضاي باليري السلمية لتأييد ا تقالي
ال،الد وتأييد الحكم الد ي ييتوري هرئا ي يية األمير ع،د للا وأهنائه ،وص ي يييانة حرتة األ ي ييخا

والم اهب،

ونييير الميادا االجتما ية والقومية  ،)6ومن أهم نيييا اته عقد المزتمر الو ني األوي  ،)7وقد أ ييتمر

الحزب في العمي الس ي يييا ي ييي لراية 1930ى عندما أعلن عن حله بس ي يي،ب اندماج غال،ية أعض ي ييائه في
اللجنة التنفي ية للمزتمر الو ني ،وا تقالت م من حزب اليعب

.)8

 .6ح ي ي ي ييزب اللجن ي ي ي يية التنفي ي ي ي ي يية للم ي ي ي ييزتمر ال ي ي ي ييو ني األردن ي ي ي ييي :تأ ي ي ي ييس ع ي ي ي يياى 1929ى ،ل ي ي ي ييدعم هن ي ي ي ييود
الميغي ي ي ي يياي الي ي ي ي ييو ني لسي ي ي ي يينة  1928ى ،ومي ي ي ي يين أهي ي ي ي ييم ىنجا ازتي ي ي ي ييه عقي ي ي ي ييد المي ي ي ي ييزتمر الي ي ي ي ييو ني الغي ي ي ي يياني

ع ي ي ي ي ي يياى 1929ى ،والم ي ي ي ي ي ييزتمر ال ي ي ي ي ي ييو ني الغال ي ي ي ي ي ييث ع ي ي ي ي ي يياى 1930ى ،والم ي ي ي ي ي ييزتمر ال ي ي ي ي ي ييو ني ال ارب ي ي ي ي ي ييط

ع ي ي ي ي ي يياى 1931ى ،والم ي ي ي ي ي ييزتمر ال ي ي ي ي ي ييو ني الخ ي ي ي ي ي ييامس ي ي ي ي ي يينة 1933ى ،وتوق ي ي ي ي ي ييف ني ي ي ي ي ي يياط الح ي ي ي ي ي ييزب

ع ي ي ي يياى 1936ى بص ي ي ي ييدور ق ي ي ي ييانون الجمعي ي ي ي ييات ف ي ي ي ييي  8تيي ي ي ي يرتن الغ ي ي ي يياني الي ي ي ي ي ي أعت ،ي ي ي يير األحي ي ي ي يزاب

1
2
3

) حوراني ،هاني " ،حزب اال تقالي العراي،مجلة األفا" 21 12 ،ياط )1992

) حوراني ،هاني  )1978التركيب االقتصادي لشرق األردن ،مررز األبحاث ،هيروت،
) صحيفة الكرمي فلسيين)10 ،7694 ،كانون األوي ،1921

4

) صحيفة فلسيين 22 ،22-580 ،أيار ،1923

5

) صحيفة الجامعة العراية 18 ،25 ،نيسان ،1927

6

8

. 205-204

.4

.4
.6

) المااي ،منيب ومو ى ،ليمان  .)1959تاريخ األردن في القرن العشرين ،ج ،1مكتية المحتسب ،عمان،

الد تور 25 ،2081 ،ياط ،1976
7

. 63

) صحيفة الكرمي ،

 ،289و عيد المفتي يت رر ،صحيفة

 ،2وجرتدة األياى ،د.ن) الوثائق والمعاهدات في بالد العرب ،مييعة األياى ،دميا،

 30 ، 1186أيار ، 1926

) المااي ومو ى ،األردن في القرن العشرين ،ج،1

3

.323

85

. 241-239

السيا ي ي ي ي ي ييية واألحي ي ي ي ي ي يزاب الموج ي ي ي ي ي ييودة بموج ي ي ي ي ي ييب القي ي ي ي ي ي ييانون العغم ي ي ي ي ي يياني منحل ي ي ي ي ي يية مم ي ي ي ي ي ييا يقتضي ي ي ي ي ي ييي
ترايص ا من جديد

.)1

 .7ح ي ي ي ي ي ييزب الح ي ي ي ي ي يير المعت ي ي ي ي ي ييدي :تأ ي ي ي ي ي ييس ع ي ي ي ي ي يياى 1930ى ،ه ي ي ي ي ي ييدف تع ي ي ي ي ي ييديي المعاه ي ي ي ي ي ييدة األردني ي ي ي ي ي يية

تياني ي ي ي يية ي ي ي يينة 1928ى ،وتحنيقي ي ي ي ياإ للس ي ي ي يييادة القومي ي ي ي يية وايص ي ي ي يياي ال ي ي ي يي،الد ىل ي ي ي ييى حقوق ي ي ي ييا ف ي ي ي ييي
ال،ر ِّ
التيرتط واإلدارة.

 .8ح ي ي ي ييزب التض ي ي ي ييامن األردن ي ي ي ييي :تأ ي ي ي ييس ع ي ي ي يياى 1933ى ،ومي ي ي ي يين أهداف ي ي ي ييه ال ي ي ي ييدفا ع ي ي ي يين ري ي ي ي ييان أهني ي ي ي ييات
رقي أألردن و يصال م ىلى حقوق م

.)2

 .9ح ي ي ي ي ييزب اللجن ي ي ي ي يية التنفي ي ي ي ي ي يية لم ي ي ي ي ييزتمر الي ي ي ي ي ييعب األردن ي ي ي ي ييي :تأ ي ي ي ي ييس ع ي ي ي ي يياى 1933ى ،وم ي ي ي ي يين أهداف ي ي ي ي ييه
الس ي ي ي ي ييعي ل تحقي ي ي ي ي ييا أم ي ي ي ي يياني ال ي ي ي ي يي،الد القومي ي ي ي ي يية ،والتمس ي ي ي ي ي بالنل ي ي ي ي يياى السيا ي ي ي ي ييي واإلا ي ي ي ي ييال

ألمي ي ي ي ي يير

الي ي ي ي ي ي يي،الد وا ي ي ي ي ي ي ييتنكار الحرري ي ي ي ي ي يية الص ي ي ي ي ي ي ي يونية ،والعمي ي ي ي ي ي ييي علي ي ي ي ي ي ييى مقاومت ي ي ي ي ي ي ييا وقي ي ي ي ي ي ييد أنحي ي ي ي ي ي ييي عي ي ي ي ي ي يياى

1934ى

.)3

 .10ح ي ي ي ي ي ييزب اإلا ي ي ي ي ي ييات ال ي ي ي ي ي ييو ني :تأ ي ي ي ي ي ييس ع ي ي ي ي ي يياى 1937ى ،وم ي ي ي ي ي يين أهداف ي ي ي ي ي ييه ادم ي ي ي ي ي يية ي ي ي ي ي ي يرقي األردن
وتحقي ي ي ي ي ي ي ييا اال ي ي ي ي ي ي ييتقالي ،ث ي ي ي ي ي ي ييم الوح ي ي ي ي ي ي ييدة والعم ي ي ي ي ي ي ييي عل ي ي ي ي ي ي ييى تحس ي ي ي ي ي ي ييين األوا ي ي ي ي ي ي ييا السيا ي ي ي ي ي ي ييية

واالقتصادية والغقافية في ال،الد

.)4

 .11حي ي ي ي ييزب أى القي ي ي ي ييرى :تأ ي ي ي ي ييس عي ي ي ي يياى  ،1922ومي ي ي ي يين أهدافي ي ي ي ييه تأييي ي ي ي ييد الحسي ي ي ي ييين هي ي ي ي يين علي ي ي ي ييي والي ي ي ي ييدعوة
ىليه.

 .12حي ي ي ي ي ييزب العمي ي ي ي ي يياي األردني ي ي ي ي ييي عي ي ي ي ي يياى1931ى ،ومي ي ي ي ي يين أهدافي ي ي ي ي ييه حمايي ي ي ي ي يية حقي ي ي ي ي ييوي العمي ي ي ي ي يياي ،وواي ي ي ي ي ييط
التيرتعات الالزمة ل ل .

 .13الح ي ي ي ييزب ال ي ي ي ييو ني األردن ي ي ي ييي ع ي ي ي يياى 1933ى ،وم ي ي ي يين أهداف ي ي ي ييه االعتي ي ي ي يراف ب ي ي ي يياألمير ع ،ي ي ي ييدا ه أميي ي ي ي ي اإر
على ال،الد ،وتيكيي حكومة و نية نياهية قوام ا أهنات رقي األردن.

 .14حي ي ي ي ييزب اليي ي ي ي ييياب الي ي ي ي ييو ني األردني ي ي ي ييي المغقي ي ي ي ييف عي ي ي ي يياى 1933ى .ومي ي ي ي يين أهدافي ي ي ي ييه تحقيي ي ي ي ييا التعي ي ي ي يياون
لم ي ي ي ي ييا فيي ي ي ي ي ييه لمصي ي ي ي ي ييلحة العامي ي ي ي ي يية ونيي ي ي ي ي يير ال ي ي ي ي ييوعي الغقي ي ي ي ي ييافي و ازلي ي ي ي ي يية الفي ي ي ي ي يواري واليائنيي ي ي ي ي يية في ي ي ي ي ييي

ال،الد .)5

ونتيجة لص ي ي ي ي ييدور قانون الجمعيات ،واتيا الحكومة لس ي ي ي ي يييا ي ي ي ي يية القمط والتنكيي ا ي ي ي ي ييد المعارا ي ي ي ي ييين ما
هين 1939-1936ى) ،وازديياد ملي في فترة الحرب العيالميية الغيانيية ،حييث اتخيام الحكومية لتيداهير امنيية ريالعميي

1

) الجرتدة الر مية ،و ييار ىلي ا فيما بعد هي ،ج.ر 26 ،530 ،تموز ،1936

ى.ج.ر 21 ،175 ،رانون األوي ،1936
2

 ،291-288وملحا الجرتدة الر مية ،و ييار ىلي ا فيما هي

. 409-407

) المااي ومو ى ،تاريخ األردن في القرن العشرين ،ج،1

. 326

 ) 3محافلة ،علي  ،)1990الفكر السياسي في األردن 1946-1916م  ،ج ،2مررز الكتب ،عمان،
4
5

) المااي ومو ى ،تاريخ األردن في القرن العشرين ،ج،1

. 430

. 330

) للتو ط حوي األحزاب السيا ية في األردن  ،)2011-1920أنلر موسى ،سليمان ( ،)1990إمارة شرقي األردن ،لجنة تاريخ بالد الشام ،عمان  ،ص

 ،249 -225وحوراني ،هاني  ،)1994موجز تاريخ الحياة الحزبية والسياسية ،ج ،1مررز األردن الجديد للد ار ات ،عمان،

86

.62

بقانون الدفا  ،و صيدار ييعة أنلمة دفا لعاى 1939ى ،)1ادى ىلى غياب األحزاب السييا يية اليير ية لراية 13
أيلوي 1944ى ،حيث أعلن عن تأ ي ي ي ي يييس حزب اللجنة التنفي ية للمزتمر الو ني ،ىأل انه واعد ي ي ي ي ي رتن ا ي ي ي ي ييتقاي
ر رانون األوي الحزب منحالإ .)2

أعضا  ،واعت،ر رئيس الوزرات في

وتالحظ على األحزاب الس ي ييابقة أن ا هدأت بأحزاب عراية ي ييمي نياي عمل ا هالد الي ي يياى ،ثم أا ت من
عاى 1927ى اليابط األردني ،وا ييتمل

على الفنات السيييا ييية من م أصييحاب األمال والزعامات العيييائرتة التي

تعني السييا ية ليعضي م الحفاظ على المكتسييات اليير ية ،وأن ا تأ يسي

وانحل

في فترة زمنية بسييية ال تتجاوز

يييط الس يينوات ،واعض ي ا انحي في العاى ال ي تأ ييس فيه ،ىا ييافة ىلى قلة عدد المنتس يي،ين لهحزاب بحيث لم يزد
عدد المنتسي ي يي،ين للحزب عن عدد أعضي ي ييات اللجنة التأ ي ي يييسي ي ييية ،وعلى الرغم من أن هرام بعض ي ي ي ا مكرر ىال أن ا
عكس

اهتمامات اليعب األردني

.)3

ثانياً :مرحلة ما بعد االستقالل حتى 1957م
ي ي ي دت األردن في ه الفترة عدة تيورات ممغلة باال ي ييتقالي عاى 1946ى ،وص ي ييدور الد ي ييتور األردني
لسيينة 1947ى ولسيينة 1952ى ،والحرب العراية اإل يرائيلية عاى 1948ى ،ووحدة الضييفتين عاى 1950ى ،واالتالي
حدوث تريير في ال،نية السي ييكانية والغقافية األمر ال ي أثر على مضي ييمون الفكر السي يييا ي ييي السي ييائد ،ىاي ييافة ىلى
تنامي مكانة االتحاد السي ييوفيتي وال ي أعيى الفكر اال ي ييتراكي نوعاإ من الجامهية  .)4وتمكن تقسي يييم األحزاب التي
ظ رت في ه الفترة ىلى تيارات واتجاهات متعددة من ا:
 .1األحزاب الدينية القائمة على فكرة ىقامة الدولة اإل ي ي ييالمية ،ومجتمط مس ي ي ييلم يي،ا اليي ي ي يرتعة اإل ي ي ييالمية في
مختلف مناحي الحياة ،ثم تحرتر العالم اإل المي من ال يمنة األجن،ية .وتمغي ه ا التيار حزاان رئيسان هما:
أ -حزب اإلاوان المس ييلمين ،وال ي ظ ر في مص يير عاى 1928ى على يد الي يييم حس يين أل،نا وأ ييس فرعاإ له في
عمان عاى 1946ى ،ثم الكر والسي ي ييلط ،وقد بقي ه ا الحزب على االف األحزاب األارى مسي ي ييجالإ ر ي ي ييمياإ على
وي الفترات ،ومل الن تأ يييس ييه ران بقرار اا

من مجلس الوزرات ،وألنه يراط هين العمي الس يييا ييي والعمي

الخيري والدعوة الدينية.
ب -حزب التحرتر اإل ي ييالمي ،وأ ي ييس عاى 1952ى بس ي يي،ب اني ي ييقاي عدد من أعض ي ييائه عن اإلاوان المس ي ييلمين
هزعامة الي يييم تقي الدين الن ،اني ،ولم تس ييم له الحكومة بالحص ييوي على ترايز ،ومل بس يي،ب تعارض أهدافه
1

) المااي ومو ى ،األردن في القرن العشرين ،ج،1

2

) المااي ومو ى ،تاريخ األردن في القرن العشرين ،ج،1

عمان ،
3

.130

. 330

) انلر محافلة ،علي ووارون  ،)2006التراية الو نية ،دار جرتر ،عمان ،

ال،لسم ،عمان،
4

 ،395ومحافلة ،علي  ،)1990الفكر السياسي في األردن ،ج ،1مررز الكتب األردني،

 ،100وناصر المعايية  ،)1994نشأة األحزاب السياسية ،مز سة

 ،79والمصالحة ،محمد  ،)1999التجربة السياسية في األردن ،دار وائي للنير ،عمان،

) محافلة ووارون ،التربية الوطنية،

 ،100ومصالحة ،التجراة ،السياسية في األردن،

87

.33

.39 ،31

مط الد ييتور األردني رونه يرفض النلاى الملكي الوراثي ل ا بقي يمارس ني ييا ه بي ييكي غير ر ييمي ،واعتمد في
نيا ه على المنيورات وال،يانات السيا ية

.)1

 .2األحزاب القومية التي تررز على ميادا وأفكار الوحدة العراية ور الة األمة ،وأهم ا:
أ .حررة القوميين العرب :تأ ي ي ي ي ي ييس ه ا الحزب عاى 1952ى ،هزعامة جورج حيم ووديط حداد وصي ي ي ي ي ييال

عن،تاوي ،وهو مرتيط مط التيار القومي الناصي ييري في مصي يير ،ولم يحظ بالترايز بسي يي،ب عدائه للكغير
من السيييا ييات األردنية رموقفه المعادي لحلف برداد عاى 1955ى ،ورفضييه للعالقة األردنية ال،رتيانية،

ومن أهم ميادئه تحرتر فلسيين ،ومحاراة اال تعمار والقوى المتحالفة معه

.)2

ب .حزب اليعث العراي اال ييتراكي :تأ ييس فرعه في األردن عاى 1952ى ،هزعامة ع،دللا الرتماوي ،وقد تم
ترايصه عاى 1955ى ،ومن أهم ميادئه تحقيا الوحدة العراية ،ومحاراة اال تعمار واألمية والج ي.

ج .حزب الن ضي ي ي ي ي ي يية العرايية الي ي تيأ ي ي ي ي ي ي ييس عياى 1947ى ،وتيدعو ىلى تحقيا مييادا الغورة العرايية الك،رى،
والن وض بال،الد يا ياإ واقتصادياإ واجتما ياإ

.)3

 .3األحزاب الو نية ،وتتمغي في:

أ .الحزب الو ني اال ييتراكي :تأ ييس عاى 1954ى ،هرئا يية ه از المجالي ،وتتمغي أهدافه في التأكيد على
أن الي ي ييعب األردني جزت من األمة العراية ،وتحرتر ال،الد من النفوم األجن،ي ،وتحقيا الحرتات العامة،

وتي،يا اإلصي ي ييالحات اال ي ي ييتراكية ،وقد ا ي ي ييتيا ه ا الحزب الفوز في انتخابات عاى 1956ى ،و ي ي ييكي

الحكومة هزعامة ليمان الناهلسي.

ب .حزب العراي الد ي ييتوري :ال ي تأ ي ييس عاى 1956ى ،لتحقيا الوحدة العراية ،وتحرتر فلسي يييين والتعاون
مط الدوي العراية ل ا حقا تحالفاإ مط حررة القوميين العرب.

ج .حزب األمة :تأ ي ي ييس عاى 1954ى ،هرئا ي ي يية ي ي ييمير الرفاعي ه دف تحرتر الو ن العراي ،والعمي على
تحقيا الديمق ار ية ،والسعي لتامين اال تقالي االقتصادي ،ومحاراة الفقر واإلقيا ية

.)4

 . 4األحزاب اليس ي ييارتة وأهم ا الحزب الي ي يييوعي األردني :ال ي تأ ي ييس عاى 1951ى ،ه دف معاداة االم،رتالية،
والميالية بحقوي الييقة العاملة ،و الي الحرتات العامة ،ولم يس ي ي ي ي ي ييم له بالترايز .فقد أص ي ي ي ي ي ييدرت الحكومة
قوانين عديدة لمقاومة الي ي يييو ية تتمغي في قانون مقاومة الي ي يييو ية رقم  )17لس ي يينة 1948ى ،رقم  )25لس ي يينة

)1

مخادمة ،مياب ووارون د.ت) ،تاريخ وحضارة األردن ،د.ن ،عمان ،

في األردن ،ج  ،1دار ندباد للنير ،عمان،
2

. 28

) العنيف ،أحمد اليف وصال  ،قا م  .)2006التربية الوطنية ،دار جرتر للنير والتوزتط ،عمان،
المزلف ،عمان،

3

 ،157والحوراني ،هاني وأهو رمان ،حسين  .)2004المجتمع المدني والحكم
 ،174ومحمد الزان ،الملك يصنع التاريخ ،ج،3

.201-200

) انلر مخادمة ووارون ،تاريخ وحضارة األردن،

وحقوق اإلنسان ،المزلفان ،عمان،

 ،157-156والعنيف وصال  ،التربية الوطنية،

 ،175والييانية ،فيا  .)2004الديمقراطية

. 51

 ) 4محمد الدجاني ومن ر الدجاني  ،)1993المداي ىلى النلاى السيا ي األردني ،بالمينورس ،عمان،
 ،177-176و الزان ،المل يصنط التارتم ،ج3

 ،197-196واياينة ،الديمق ار ية وحقوي اإلنسان،

88

 ،307والعنيف وصال  ،التراية الو نية،
. 57-56

 ،1950ورقم  )91لسينة  ،)1 1953وأصيي بموج ،ا اعتناي اليييو ية جرتمة يعاقب علي ا القانون
يمارس نيا ه بيكي ري ،وتمكن أعضا من المياررة في االنتخابات النياهية بصفة غير حزاية

)2

ل ا بقي

.)3

ومن المالحظ على األحزاب في ه الفترة أن ا:
 .1عكس ي ي ي ي ي ي ي تنوعياإ اييدولوج إييا وااي ي ي ي ي ي يحياإ ،و ن جزتاإ م مياإ من يا يمغيي امتيداداإ لتييارات أييديولوجيية ايارجيية
المصدر من ا الدينية أو القومية ،وال ي هرز في فترة رفض العرب لالرتياط بالررب .فالحزب الو ني
اال ي ييتراكي يتيط في ي يييا ي ييته لس ي يييا ي يية ع،د الناص ي يير في القاهرة ،وحزب اليعث يتلقى التعليمات من

دميا ،واألح ازب الييو ية تسير على ايى الحزب في مو كو
 .2تمكن

.)4

األحزاب من تحقيا نتائ في االنتخابات النياهية العامة ،فحص ي ييدت األحزاب  )17مقعداإ في

انتخابات عاى 1956ى ،وا ييتيا الحزب الو ني اال ييتراكي هرئا يية ييليمان الناهلس ييي تحقيا أغل،ية

هرلمانية بالتحالف مط األحزاب اليس ييارتة والقومية ،و ييكي الناهلس ييي حكومة مزلفة من حزاه واألحزاب

المزتدة ،ولم تستمر ه الحكومة أكغر من نة.

ي ي دت ه المرحلة ازدهار الحياة الحزاية ي يوات في تنمية الوعي الس يييا ييي ،أو المي يياررة في الحياة الس يييا ييية،
وعمل

على تأجي الرأي العاى األردني اد:

أ  -حلف برييداد عيياى 1955ى الي ي وقعتييه رييي من ترريييا والعراي وارتيييانيييا بميييادرة أمرتكييية للوقوف أميياى المييد
اليييوعي في منيقة الييري األو يط عن رتا اتخام ىجراتات ييا يية وعسيكرتة .في الوق

ال ي ران فيه موقف

عراي ممغالإ بسييورتا ومصيير والسييعودية بلقامة حلف لمواج ة المد الييييوعي والص ي يوني فانقسييم

الحكومة هين

مزتد ومعارض مما أدى ىلى ا ي ي ييتقالة أراعة وزرات ،وتيي ي ييكيي حكومة جديدة هرئا ي ي يية ه از المجالي في  15رانون
األوي 1955ى ،والتي ا ي ي ي ي ي ييتقال
األوي 1955ى ،وتألف

في اليوى التالي من صي ي ي ي ي ييدور اإلرادة الملكية بحي مجلس النواب في  19رانون

و ازرة جديدة في  21رانون األوي هرئا ة ىهراهيم ها م .

ب -م،دأ أيزن اور عاى 1957ى ال،ديي عن حلف برداد والرامي لمساعدة الواليات المتحدة األمرتكية للدوي العراية
المعتدلة اد الترلري الييوعي .)5
مار ي

األحزاب الس يييا ييية ني ييا ا لتنمية الوعي الس يييا ييي وفي المي يياررة في الحياة الس يييا ييية بموجب

قانون األحزاب لسي يينة 1955ى ىلى أن صي ييدر قرار ىلرات النيي يياط الحزاي في المملكة في  25نيسي ييان 1957ى في
ع د حكومة ىهراهيم ها ييم التي أعلن

األحكاى العرفية ا ييتناداإ ألحكاى المادة  )125من الد ييتور األردني بسيي،ب

 ) 1الري بموجب قانون ىلرات قانون مقاومة الييو ية رقم  )7لسنة  ،1992انلر ج.ر 16 ،3806 ،ياط ،1992
 ) 2ج.ر 16 ،945 ،أيار ،1948،181و  2 ،1033أيلوي ،1950
النظام السياسي األردني،

الديمقراطية وحقوق اإلنسان،

 ،307والعنيف وصال  ،التربية الوطنية،
. 57-56

 ،468و  16 ،1164رانون األوي ،1953

4
5

) المااي ومو ى ،تاريخ األردن في القرن العشرين،ج، 1

 ،785والدجاني ،المدخل إلى

 ،177-176و الزان ،الملك يصنع التاريخ ،ج3

 )3ع،د للا نقرم  )1992التجربة الحزبية في األردن ،لجنة تارتم األردن ،عمان
) المااي ومو ى ،تاريخ األردن في القرن العشرين ،ج،2

.337

. 82

 ،536والمصالحة ،مرجط اها،

.42-41

 ،664 -610.و المصالحة ،مرجط اها،

89

.59

 ،197-196واياينة،

حدوث ااييرابات دااي المملكة نتيجة لداوي األحزاب السييا يية في صي ار مط النلاى السييا يي ،و افاي حكومة
الناهلسي بس،ب اضو األحزاب المزتدة ل ا لمزثرات اارجية واال ات الناصرتة واليعث العراي والييو ية .)1
وال ينسي ييجم غياب األحزاب مط نصي ييو

الد ي ييتور ااصي يية المتعلقة بالحقوي والحرتات ،فقد عانى األردن

في مجاي األحزاب من فراغ يييا ييي ،جعي العمي الحزاي يقتص يير على أحزاب المعارا يية التي تعمي ي ي اإر ودون
غيات قانوني ،وانخرط عدد ر،ير من الحزايين في األردن في صفوف المقاومة الفلسيينية والتنليمات الفلسيينية
عاى 1965ى ،و يجع

التي تييكل

العمي الفدائي و ياهم

به ،فتحول

معلم التنليمات والج ،ات الفلسييينية

ىلى ما يي يييه األحزاب  .)2ىا ييافة ىلى ارتياط الحزايين بالنقابات الم نية التي ارتيي

ني ييأت ا بالني يياط الس يييا ييي

العاى ،فيعض النا يييين في النقابات هم من زعمات األحزاب الس يييا ييية ال ين يياهموا في تأ يييس ي ا ونقلوا أفكارهم
ىلي ا ،واالتالي غلب على أدائ ا النياط السيا ي أكغر من اليابط الم ني .)3
ثالثاً :مرحلة صدور قانون األحزاب لسنة( 2007 -1992م)
عيادت الحيياة اليديمق ار يية للمملكية بعيد  )32عيامياإ من االنقييا  ،و ي ي ي ي ي ي يي،ا ملي تيورات دوليية و قليميية
ومحليية دفعي

ه ي ا االتجيا  ،وت،لورت عمليية التحوي ىلى اليديمق ار يية في مسي ي ي ي ي ي ييارات عيدييدة من يا صي ي ي ي ي ي ييدور قيانون

األحزاب الس ي ي يييا ي ي ييية رقم  )32لس ي ي يينة 1992ى بعد  )35عاماإ من حي األحزاب ،وجات في  )28مادة ألرى في
المادة  )27العمي بالقانون رقم  )15لسنة 1955ى

،)4

مط انه عملياإ الري عاى 1957ى.

مزثر في الحياة السيا ية لال ياب التالية:
دور
اإ
ورغم عودة الحياة الحزاية ىال أن األحزاب لم تلعب اإ
 .1اييعف االنتسيياب لهحزاب ال ي يعزى ىلى عقلية األفراد وثقافت م ألهمية العمي الحزاي ،واييعف ال،رام

واألفكار واألهداف وتيي ي ي يياه ا ،وغياب الفكر السي ي ي يييا ي ي ي ييي ال ي يسي ي ي ييتييط تقديم ىجابات و نية للعديد من

التس ي ي ي ي ييا الت الخاص ي ي ي ي يية باألحزاب ،وغياب األحزاب التي تع،ر عن تجراة و نية ااص ي ي ي ي يية ،وغياب الر تا

الواا ي ييحة للتحديات التي تواجه األردن ،ىا ي ييافة ىلى أن التجراة الحزاية في الس ي يينوات الماا ي ييية قد أثرت
على عقلية الموا ن ي ييلياإ فالقاعدة العرتضي يية والجماهيرتة فيي ييل

با ي ييتغنات حررة األاوان المسي ييلمين ،أو

ج ،ة العمي اإل ييالمي في ىمكانية ايصيياي مر ييحي ا ىلى مجلس النواب بأعداد ر،يرة وملحوظة  .)5وحتى
ه ا الحزب المستغنى نجد قد تراجط في انتخابات عاى 2007ى.

واالنس ييية لتأثير الض ييعف الي ييديد في االنتس يياب لهحزاب فلنه يمنط تي ييكيي القاعدة العرتض يية ل ا مما يزثر
على قلة الموارد المالية التي تعد مسي ي ي ي ييألة هامة لممار ي ي ي ي يية نيي ي ي ي ييا ات الحزب المختلفة ااصي ي ي ي يية في اوض
1

) المصالحة ،مرجط اها،

 ) 2المعايية ،مرجط اها،
 ،1970-1946المزلف،
3

.63
 ،89والمصالحة ،مرجط اها،

 ،88 ،84والحجاج ،اليي ىهراهيم  ،)2001تاريخ األحزاب السياسية األردنية

.352-351

) عمر اراوم حمايي  )2000النقابات المهنية األردنية ،خصائصها المؤسسية ودورها السياسي ،دار ندباد للنير ،عمان، ،

الرنتاوي ،النقابات ومز سات المجتمط المدني في األردن ،وقائط ندوة  )25-24ويار  2003عمان، )2003 ،

 ،48وعرتب

48-47

.1674

4

) ج.ر،

 1 ،3851أيلوي ،1992

5

) حصل

الكتلة اإل المية على  )22مقعداإ من أصي  )26مر حاإ في المجلس النياهي الحادي عير .انلر المصالحة ،مرجط اها،
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االنتخابات ،ال ي ي ي يييما وانه قد أصي ي ي ييي ينفا على الحمالت االنتخاهية ميالغ مات أرقاى عالية فلما ما ر ي ي ي ي
الحزب  )50نائياإ في المملكة ف و بحاجة ىلى ماليين الدنانير .ىم ال أهمية للحزب ىما ما ران له صي ي ي ي ي ييوت
في ال،رلميان ،وفي ال،رلميان النيائيب الفرد ال قيمية ليه ىال هوجود تجمعيات ،أو رتيي نييابية ،وايالتيالي فضي ي ي ي ي ي ييعف
الكتي النياهية في ال،رلمان األردني ناجم عن اعف األحزاب السيا ية.
 .2العنيات التيرتعية مغي قانون االنتخاب المزق

لسنة 1986ى ،والقانون المعدي لسنة 1993ى أو ما يعرف

بقانون الص ي ييوت الواحد أي لكي موا ن ص ي ييوت واحد برض النلر عن عدد المقاعد المخص ي يص ي يية لدائرته،

وال ي تعرض النتقادات وا ي ي ييعة من مختلف األ ياف السي ي يييا ي ي ييية والنقابات الم نية ومز ي ي يسي ي ييات المجتمط

المدني ،واعت،ر انتكا ييه على المسيييرة الديمق ار ية في األردن ،باعتيار أداة لتحجيم دور القوى السيييا ييية بما

في ا األحزاب ،واحتجاجاإ على مل قا ع

ج ،ة العمي اإل ي ي ييالمي االنتخابات في المجلس الغالث عي ي ي يير

 23تيي ي ي ي ي ي يرتن الغياني  16 -1997حزتران 2001ى) في محياولية من يا لتريير قيانون االنتخياب ،ولكنيه عياد

وا ي ي ي ييتر في المجلس الرابط عيي ي ي يير والخامس عيي ي ي يير ،مط مالحلة أنه وفي عاى 2001ى تم حي المجلس

النياهي ،وتم تأجيي االنتخابات لمدة عامين .ور ل قانون االنتخابات رقم  )34لس ي ي ي ي يينة 2001ى ،وال ي لم

يخصي ي ي ي ي ييز لهحزاب نسي ي ي ي ي ييية من المقاعد ،ف،دأت األحزاب تتراجط مط انتخابات 1993ى  ،)1فقد ي ي ي ي ي ييارر

 )93مر حاإ ،ران حزب ج ،ة العمي اإل المي الفائز

األحزاب في االنتخابات هي ي ي ي ي  )20حزااإ ،و رح

األك،ر ايمن ه االنتخابات ،رغم تراجعه مقارنة بانتخابات عاى  1989بحصيوله على  )16مقعداإ ،،في

حين هلغ مجمو النواب المر ي ي ي ي ييحين عن األحزاب بيي ي ي ي ييكي عاى  )29نائياإ ،واما نسي ي ي ي يي،ته  )%36.25من

أعضات ال،رلمان  ،)2أما انتخابات 1997ى فيارر

في االنتخابات ه ي ي  )11حزااإ ،و رح

والنتيجة الفوز هي ي ي ي ي ي ي  )5فقط ،وفي انتخابات عاى 2003ى تر

وفازوا ه ي ي  )17مقعد ،ىاافة ىلى مر

 )20مر حاإ،

 )30مر حاإ من ج ،ة العمي اال المي،

واحد من حزب االرض العراية ،ووار من الحزب العراي األردني

والنتيجة صفر ،وفي انتخابات عاى 2007ى ر حزب ج ،ة العمي اإل المي  )22مر حاإ ،فازوا ه ي ي ي )6
مقاعد فقط  ،)3ىا ي ييافة ىلى قانون األحزاب لس ي يينة 1992ى ماته ،فعلى الرغم من أن ه ا القانون قد أا ي يفى
الي يير ية القانونية لهحزاب التي أا ت تتي ييكي ر ييمياإ لتقوى هدورها ،ىال أنه لقي اعت ارا ييات عديدة نتيجة
للسل،يات الواردة فيه ومن ا:

أ -التخيط التي ي ي ي ي ي يرتعي ال ي أوقط الميي ي ي ي ي يير في المحلور عندما ا ي ي ي ي ي ييترط في الفقرة األولى من المادة

الخامسيية أن يكون العضييو المز ييس قد أكمي الخامسيية والعي يرتن من عمر  ،ثم عاد بمقتضييى الفقرة

د) مات ا قد ا ي ي ييترط أن يكون متمتعاإ باألهلية المدنية والقانونية الكاملة ،واألهلية بمقتضي ي ييى القانون

1

) فرتحات ،مرجط اها،

 ،180-179وللتو ط حوي األحزاب األردنية واالنتخابات ،انلر معايية ،مرجط اها،

األحزاب السياسية في األردن تاريخها االنتخابي ،انلر www.aljazeera.net
2

) واقط األحزاب السيا ية في األردن  ،)1993مديرتة الد ار ات واألبحاث ،مجلس األمة،

3

) القوانين الناظمة للعمي الحزاي في األردن ،)2010 ،مررز القدس الد ار ات السيا ية ،عمان،
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.134-133

 ،133ومنار محمد الر واني،

المدني رقم  )43لسينة 1976ى تكون متى أكمي الييخز الغامنة عييرة من عمر  ،ثم عاد وا يترط
في العضو المنتسب ثماني عيرة نة .)1

ب -جعي حي الحزب من صييالحيات وزتر الداالية األمر ال ي يترتب معه اضييوع ا لتأثيرات السييلية
التنفي ية.

ج -حرمان فنة من اليياب ااصة الجامعيين من م من االنتساب لهحزاب ،وهم عماد المستق،ي.

د -الو القانون من النز في مواد على تخص ي ي ي ي ييز الحكومة الدعم المالي لهحزاب من ازتنة الدولة
حتى تن ض األحزاب في غايات ا األمر ال ي يجعل ا اعيفة بس،ب اعف ىمكانيات ا المادية.

ه -حلر ا تخداى مراكز النقابات والجمعيات في مجاي الدعاية لهحزاب

.)2

ظ رت األحزاب بص ييورة ر ييمية بعد ص ييدور قانون األحزاب لس يينة 1992ى وتمحورت في أراعة اتجاهات
أو تيارات هي-:
 .1التييار القومي :مغيي حزب اليعيث العراي اال ي ي ي ي ي ي ييتراكي األردني ،وحزب اليعيث العراي التقيدمي ،وحزب ج ،ية

العمييي القومي ،وحزب الحرتية ،وحزب الوحيدة اليي ي ي ي ي ي ييع،ييية ،والحزب اليديمق ار ي اال ي ي ي ي ي ي ييتراكي ،وحزب التجمط

الديمق ار ي .

 .2التيار الديني :مغي حزب ج ،ة العمي اإل ي ي ي ييالمي ،والحررة العراية اإل ي ي ي ييالمية الديمق ار ية دعات) ،وجماعة
الت،ليغ ،وجماعة السلنية ،وحررة الج اد اإل المي.

 .3التيار اليس يياري :ال ي يتخ من األفكار الماررس ييية اال ييتراكية من جاإ أ ييا ييياإ للعمي ،ىال أنه عدي أفكار بعد
ان يار الكتلة اال ييتراكية لتتواتى مط الد ييتور األردني وقانون األحزاب .مغي الحزب الييييوعي األردني ،وحزب
الي ي ي ييعب الديمق ار ي األردني حي ي ي ييد) ،وحزب الوحدة الي ي ي ييع،ية الديمق ار ي ،والحزب الديمق ار ي اال ي ي ييتراكي

األردني ،والحزب التقدمي الديمق ار ي األردني ،وحزب الحررة القومية الديمق ار ية اليع،ية.

 .4التييار المحيافظ  /اللي،رالي  /الو ي ي ي ي ي ي يييي :الي ي يررز على مييادا عيامية ال تنلم يا عقييدة أو فكرة واحيدة مغيي
اإليمان بالديمق ار ية ،والحرتات العامة ،والتعددية الس ي ي ي يييا ي ي ي ييية ،والوحدة الو نية ،والعدالة االجتما ية ،وتمغي

ه ا التيار أحزاب أهم ا :الحزب الو ني الد يتوري ،وحزب المسيتق،ي ،وحزب السيالى األردني ،وحزب األرض
العراية ،وحزب األنص ي ي ي ي ييار العراي ،وحزب األمة ،وحزب العمي األردني ،وحزب الن ض ي ي ي ي يية األردني ،والج ،ة

األردنية الد تورتة

1

) ى ،)43ج.ر،

.)3

 1 ،2645وب ،1976

( ) 2ى ، )25 ،14 ،5ج.ر،

.6

 1 ،3851أيلوي ،1992

 ،1674 ،1672 ،1670ومخادمة ووارون ،تاريخ وحضارة األردن،

ورماي ناصر  ،)2004أثر التشريعات في تطوير األحزاب السياسية  ،ورقة عمي قدم
السيا ية في العالم العراي ،عمان ،مررز الد ار ات السيا ية ،
3

) الدجاني ،المداي ىلى النلاى السيا ي األردني،

،154-153

في المزتمر ال ي عقد في عمان  13-12حزتران 2004ى ،األحزاب

. 6-5

 ،32-31والمااي ومو ى ،تاريخ األردن في القرن العشرين ،ج،2

أمين  ،)2006التربية الوطنية في األردن ،دار الحامد للنير والتوزتط ،عمان،

92

.334

 ،543-542والمياقية،

وتالحظ على ه األحزاب أن أكغرها أحزاب قديمة فقدت الجامهية با تغنات حزب ج ،ة العمي اإل المي،
وقد عان

من التمزي ورغرة االنقسي ي ي ي ييامات ،واتسي ي ي ي ييم

بالضي ي ي ي ييعف وتدنى مسي ي ي ي ييتوى المز ي ي ي ي يسي ي ي ي ييية ،واروز األبعاد

اليخصية .)1
رابعاً :مرحلة صدور قانون األحزاب السياسية رقم ( )9لسنة 2012 -2007م.
نتيجة لدعوات أيجاد قانون أحزاب عص ي ييري جديد ،وا ي ييتر ي يياداإ بالمرحلة ،وتنفي اإ لر ى جاللة المل ع،دللا الغاني
اهن الحسيين في دعوته لهحزاب ،وحغ ا على النياى بمراجعة أواياع ا ،وتنليم تيارات ا للميياررة السييا يية صيدر
قانون األحزاب الس يييا ييية رقم  )9لس يينة 2007ى ،ال ي احتوى على  )30مادة منح

المادة  )27منه الفرص يية

ألي حزب قائم تصوتب أوااعه وفقاإ ألحكاى ه ا القانون االي مدة ال تزتد عن نة من تارتم نفام  ،و ما لم يتم
التص ي ي ييوتب يعت،ر الحزب منحالإ

)2

ل ا فالمجاي مفتوح أماى األحزاب لالنس ي ي ييحاب أو االندماج لتحقيا المي ي ي يياررة

السيييا ييية الحنينية المسيينولة والتأثير على الرأي العاى .وتتمغي األ ييياب الموجية إلصييدار ه ا القانون في أنه جات
لتحقيا األهداف التالية:
 .1تو ي ي يييط دائرة مي ي ي يياررة الموا نين في الحياة العامة وتي ي ي ييجيع م على تأ ي ي يييس األحزاب الس ي ي يييا ي ي ييية األردنية
والمياررة في ا وواط ال،رام القادرة على تمغيي االتجاهات الو نية.
 .2توفير المناا المالئم لممار ة الحقوي الد تورتة.
 .3االلتزاى بالميادا والنيم والممار ات الديمق ار ية في التنليم واإلدارة واألنيية التي تقوى ه ا األحزاب.
 .4ىيجاد ى ار تي يرتعي يعيي الفرصيية لهحزاب ىلى قيادة العمي السيييا ييي والمييياررة الفاعلة في واييط ه ارم
عمييي قييادرة على تل،ييية احتييياجييات الو ن وا ي ي ي ي ي ي ييتغمييار اإلمكييانييات والموارد لتسي ي ي ي ي ي ييتجيييب للتحييديييات واألهييداف
الو نية .)3
وقد لقي ه ا القانون اعترااات عديدة من أهم ا-:
 .1ىن الحكومة لم تقدى الدعم المنا ي ي ييب مط حجم األحزاب ،فم،لغ  )50ألف دينار ال يكفي لفت مقرات في
محافلات المملكة ،ولخوض االنتخابات وممار ة النيا ات.

 .2تحديد قيمة الت،رعات للحزب بم،لغ عي ي يرة والف دينار ي يينوي فقط من الي ي ييخز الواحد ألن ا تحوي دون
تيي ييكيي أحزاب صي ييناعيين أو تجار وغيرهم ،واالتالي يجب عدى تحديد ي ييقف الت،رعات الما هي مقدمة

من موا نين أردنيين ووفا اليروط القانونية.

 .3اإلبقات على ارتياط األحزاب السيا ية هو ازرة الداالية .

1

) محافلة ووارون ،التربية الوطنية،

 ،105-104والمعايية ،مرجط اها،

.132-113

. 2241

2

) ج.ر 4821،16 ،نيسان ،2007

3

) انلر رتاب رئيس الوزرات ىلى رئيس مجلس النواب رقم  )11175/4/11/2الموافا  ،2006-8-9مجموعة أوراي حصي علي ا الياحث من قسم

القوانين والمراجط – مديرتة المراجط والقوانين -مجلس النواب.
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 .4اعتيار رفط عدد مز ي ي يس ي ييي الحزب من  50ىلى  )500بمغابة مياردة األحزاب ،ووا ي ييط العنيات أمام ا
مما أثار احتجاجات نواب المعاراي ي يية ،وااصي ي يية اإل ي ي ييالمية ال ين أروا فيه ت ديدا للحياة الحزاية ،ملوحة
باللجوت للقضات ،وقد اندت ا في مل أراعة تنليمات يسارتة وقومية.

 .5فيه تقييد للحرتات الحزاية والعامة ،واالتالي تيكي مخالفة د تورتة
هلري

)1

.

األحزاب المراصي ي ي ي ي ي يية في عياى 2012ى حوالي  )25حزاياإ ،ووصي ي ي ي ي ي يلي

التأ ي ي يييس  ،)2وه ا ما يعني أن الحصي ي يييلة حتى ا ن هي مضي ي يياعفة ما هو

ألحزاب جديدة ىلى  )11حزااإ تح

موجود ق،ي حوالي نتين مط رفط مجمو األعضات المز سين ،فماما ران
الحزاية ،ولم يترير دور األحزاب في الحياة السي يييا ي ييية ،وظل
التي تتمتط هوا ييط جماهيري اا

أعيداد لييات الترايز

النتيجة في الحالتين؟ لم تتيور الحياة

على هامم األحداث با ي ييتغنات الحررة اإل ي ييالمية

 ،فال يمكن للحياة الس يييا ييية وال،رلمانية في أي هلد أن تن ض من دون أحزاب

ك،رى وأقياب رئيس ي ي ي ييية تدير عملية التداوي الس ي ي ي ييلمي ع،ر ال،رلمان ،لكن مل ال ينفي وجود أحزاب ص ي ي ي ييريرة ىلى
جان ،ا ،نتعايم مع ا ،فمط مرور الوق
تمغل

ىما أن تتال ى ،أو تندم مط األحزاب الك،رى

.)3

األحزاب الني تم ترايص ا هي:حزب ج ،ة العمي اإل المي ،وحزب الحياة األردني ،وحزب الحررة

القومية للديمق ار ية الميا ي ي يرة ،وحزب الي ي ي ييعب الديمق ار ي األردني حي ي ي ييد) ،والحزب الي ي ي يييوعي األردني ،والحزب
الو ني الد ي ي ي ييتوري ،وحزب الوحدة الي ي ي ي ييع،ية الديمق ار ي األردني ،وحزب الحررة العراية اإل ي ي ي ييالمية الديمق ار ية
دعييات) ،وحزب اليعييث العراي اال ي ي ي ي ي ي ييتراكي األردني ،وحزب اليعييث العراي التقييدمي ،والحزب الو ني األردني،
وحزب الج ،ة األردنية ،وحزب الو ي ي ييط اإل ي ي ييالمي ،وحزب الر ي ي يالة ،وحزب الرفاة ،وحزب التيار الو ني ،وحزب
التنمية والعدالة ،وحزب الحرتة والمساواة ،واالتحاد الو ني ،واليياب الو ني األردني
وقد أا ت بعض األحزاب المراص يية تنت

.)4

ظاهرة تتمغي في اللجوت ىلى تي ييكيي ائتالفات حزاية من عدة

أحزاب تتوافا على توج ات مي ي ي ييتررة ،مغي االئتالف الحزاي لرص ي ي ييالح واإلنقام ،ال ي ا ي ي ييم أراعة أحزاب هي:
الج ،ة األردنية الموحدة والو ي ي ييط اإل ي ي ييالمي والحياة األردني والو ني الد ي ي ييتوري تح

مسي ي ييمى "التجمط األردني

لرنقام" و ي ييعار " معاإ يداإ هيد في مسي يييرة اإلصي ييالح واإلنقام" ،وتتمغي نجاح مغي ه التنليمات أكان

تقليدية ،أى

حديغة هو مدى اجتماع ا حوي أهداف اإلصي ي ييالح السي ي يييا ي ي ييي واالقتصي ي ييادي واالجتماعي ،واما يتما ي ي ييى مط وماي
الجماهير ،وقدرت ا على الوص ي ي ييوي ىلي ا ،حتى ال تيقى تع،ر ىال عن فنة محدودة من المز ي ي ي يس ي ي ييين ،وممن يلتفون
حول م ،في غياب تيارات ييا يية ياملة قادرة على حييد توج ات و نية عامة نحو التريير ع،ر مختلف و يائله،

1
2
3
4

) www.manbaralrai.com

) أوراي حصي علي ا الياحث من و ازرة الداالية عمان) .وصحيفة العرب اليوى 1 ،5252 ،رانون األوي ،2011
) صحيفة العرب اليوى،

 17 ، 5062أيار 2011ى،

.5

5

) أوراي حصي علي ا الياحث من و ازرة الداالية عمان) .و صحيفة العرب اليوى 1 ،5252 ،رانون األوي ،2011
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مميا يفت المجياي أمياى اصي ي ي ي ي ي يييفيافيات حزايية تحياكي ميا هو قيائم من يا من ق،ييي اللجنية التنسي ي ي ي ي ي ييينيية العلييا ألحزاب
المعاراة وغيرها ،وما ىلى مل من تو ط في دائرة مياررة األحزاب في الحياة العامة وزتادة فعاليت ا

.)1

خامساً :مرحلة صدور قانون األحزاب السياسية رقم ( )16لسنة 2012م ،ورقم ( )39لسنة 2015م.
صي ييدر قانون األحزاب السي يييا ي ييية رقم  )16لسي يينة 2012ى بسي يي،ب الح ار السي يييا ي ييي ال ي الب بلجرات
اإلصالحات ،فكان ا تجابة و نية وا ية لتنامي ميالب اليعب األردني بمزتد من الديمق ار ية والحقوي والحرتات
األ ييا ييية ،في اييوت الواييط اإلقليمي وتنامي ما ييمي" بالرايط العراي" ،ومن األ ييياب الموجية لصييدور والواردة
في رتياب مجلس الوزرات رقم 2012 )16ى " أن من أهم مييادا تر ي ي ي ي ي ي يييم اليديمق ار يية وجود أحزاب فياعلية تكون
مراعاإ قوتاإ في تنمية الحياة الس يييا ييية في المجتمط األردني .وا ييتجابة إلعيات األولوتة للتيي يرتعات الناظمة للحياة
السي ي يييا ي ي ييية ران الهد من تقديم ه ا الميي ي ييرو  ،والتي بموجب أحكامه أنيط هلجنة تضي ي ييم في عضي ي ييوتتي ا عدداإ من
األ ي ي ي ي ي ييخا

ممن يتمتعون بخ،رات قانونية و دارتة متميزة النلر في ليات تأ ي ي ي ي ي يييس األحزاب والموافقة علي ا ،

وتزرد أحكامه على حرتة الموا نين في التجمط في أحزاب يختارون ا بمحض ىرادت م مط تخنيض عدد المز سين
للحزب ىلى مائتين وامسييين ييخص ياإ يمغلون ما ال يقي عن يييط محافلات في المملكة ،وأن ال تقي نسييية النسييات
من م عن  )%10مط ىعيات الحزب بعد اإلعالن عن تأ ي ي ي يييس ي ي ي ييه حرتة العمي ا ي ي ي ييمن أحكاى الد ي ي ي ييتور والقانون،
وا ييرورة اعتماد في موارد المالية على مص ييادر تموتي أردنية معروفة ومعلنة ،مط تأكيد أن حي األحزاب ال يتم
ىال بقرار قضائي" .)2
أما األ يياب الموجية لقانون األحزاب السييا يية رقم  )39لسينة 2015ى والواردة في رتاب مجلس الوزرات
رقم 2015 )39ى" تنفي اإ ألحكاى الد يتور التي تنز على حا األردنيين في تأليف األحزاب السييا يية ،ولتر ييم
ميادا الديمق ار ية من االي تنمية الحياة السي يييا ي ييية في المجتمط األردني ع،ر وجود أحزاب فاعلة ،ولتأكيد حرتة
الموا نين بالتجمط في أحزاب يييا ييية يختارون ا بمحض ى اردت م دون أي قيود ،ولتحديد ىجراتات تأليف األحزاب
و روط العضوتة في ا وحل ا وتحديد مواردها المالية بما في مل المساهمة في دعم ا من أمواي الخزتنة

")3

وقد هلغ عدد األحزاب عاى2014ى  )34حزااإ يييا ييياإ موجودة في الس يياحة الس يييا ييية األردنية ،وفي عاى
2017ى  )50حزااإ و  )25تح

)1

صحيفة العرب اليوى،

التأ يس .)4

 17 ، 5253تيرتن األوي 2011ى،

.13

 )2مجموعة أوراي حصي علي ا الياحث من قسم القوانين والمراجط – مديرتة المراجط والقوانين -مجلس النواب.
 )3مجموعة أوراي حصي علي ا الياحث من قسم القوانين والمراجط – مديرتة المراجط والقوانين -مجلس النواب.
 alrai.com )4و .www.jordanzad.com
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المبحث الثاني :اإلطار التنظيمي للحزب.
المطلب األول :مفهوم الحزب
يعرف قانون الجمعيات العغماني الص ييادر في  13وب  1325رومي 1909ى)  ،)1مص يييل الحزب
لم ِّ

السيا ي بمف ومه الحاار ،و نما أا بكلمة الجمعيات ،وعرف الجمعية بمقتضى المادة األولى منه بأن ا مجمو
مزلف من عدة أ ي ي ييخا

لتوحيد معلومات م أو مس ي ي يياعي م بص ي ي ييورة دائمة ،ولررض ال يقص ي ي ييد به اقتس ي ي يياى الرا ،

وأااف بمقتضى المادة  )15المنتديات أو غيرها من ق،يي الجمعيات .)2
ولم يأت قانون الجمعيات المزق

لس ي يينة 1936ى على تعرتف جديد للجمعيات ،ىم أبقى بمقتض ي ييى المادة

الغانية منه على تعرتف الجمعية رما ران في القانون السي ي ي يياها ،با ي ي ي ييتغنات أنه أورد األندية في المادة مات ا بعكس
القانون الساها ال ي أفرد ل ا مادة منفصلة .)3
واموجب قانون تنليم األحزاب السي ي يييا ي ي ييية رقم  )3لسي ي يينة 1954ى فقد ا ي ي ييتخدى للمرة األولى مصي ي يييل
الحزب الس ي يييا ي ييي ،وعرفه بمقتض ي ييى المادة الغانية بأنه هينة مزلفة من عيي ي يرة أ ي ييخا

أو أكغر غراي ي ي ا تنليم

وتوحيد مسياعي ا في المضيمار السييا يي  .)4وه ا ما نز عليه قانون األحزاب السييا يية رقم  )15لسينة 1955ى
في المادة الغانية منه .)5
أما قوانين األحزاب الس ي ي يييا ي ي ييية رقم  )32لس ي ي يينة 1992ى ورقم  )19لس ي ي يينة 2007ى ورقم  )16لس ي ي يينة
2012ى ،ورقم  )39لسي ي يينة 2015ى فقد عرف

الحزب بأنه ري تنليم ي ي يييا ي ي ييي يتألف من جماعة من األردنيين

وفقاإ للد تور وأحكاى القانون بقصد المياررة في الحياة السيا ية ،وتحقيا أهداف محددة تتعلا باليزون السيا ية
واالقتصي ييادية واالجتما ية ،وتعمي هو ي ييائي ميي ييروعة و ي ييلمية  .)6وا ا نجد أن القوانين الحزاية جميع ا لم تنز
على دور األحزاب في ىمكانية التداوي الس ي ي ييلمي للس ي ي ييلية ،أي تكليف الحزب األك،ر أو االئتالف الحزاي األك،ر،
واكتفى هتعرتف يتحدث عن المياررة في الحياة السيا ية.

 )1انلر ملحا رقم  )5قوانين األحزاب السيا ية في األردن 2021-1909ى)،

.431

 )2مجموعـة القوانين المعمول بهـا في جميع البالد العربيـة المنســـــــــلخـة عن الحكومـة ( ،)1924ترجمية رمضي ي ي ي ي ي ييان عيارف أفنيدي ،ج ،2هيروت ،المييعية

العالمية،

. 417

 )3ج.ر،

 26 ،530تموز ،1936

 )4ج.ر،

 17 ،1166رانون الغاني ،1954

 )5ج.ر،
)6

 3 ،1223نيسان،1955

ى )3ج.ر،

.288

.278

 1 ،3851أيلوي ،1992

 16 ، 5358أيلوي ،2015

.51
 ،1670و  16 ،4821نيسان ،2007

. 7835
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 7 ،5161حزتران ،2012

 ،2529و ،و

المطلب الثاني :شروط العضوية للحزب ( المؤسس والمنتسب)
ا يترط قانون الجمعيات العغماني لسينة 1909ى في الييخز المنتسيب لعضيوتة الجمعية أن ال يقي عمر
عن العيرتن نة ،وأن ال يكون محكوماإ بجناية ،أو محروماإ من الحقوي المدنية .)1
أما قانون الجمعيات المزق

لسي ي يينة 1936ى فقد ميز هين العضي ي ييو المز ي ي ييس والعضي ي ييو المنتسي ي ييب ،بحيث

ا ييترط أن ال يقي العمر عن  )25يينة بالنسييية للمز ييس هينما ال يقي العمر عن  )20يينة للعضييو المنتسييب،
وأااف ر اإ وار بأن ال يقي عدد المز سين عن عيرة من موي المكانة واال تقامة .)2
أما قانوني تنليم األحزاب الس يييا ييية رقم  )3لس يينة 1954ى وقانون األحزاب الس يييا ييية رقم  )15لس يينة
1955ى فقد أبنيا على عدد األعضي ييات المز ي يسي ييين بحيث ال يقي عن عي ي يرة ،وجعال من عمر العضي ييو المز ي ييس
 )21ي ي ي ي ي يينة ،وأن ال يكون محكوماإ بجناية أو جنحة أاالقية  ،)3ولم يرد في ما أي نز بيي ي ي ي ي ييأن عمر العضي ي ي ي ي ييو
المنتسب.
أما قانون األحزاب السيييا ييية رقم  )32لسيينة 1992ى فقد ا ييترط أن ال يكون عدد األعضييات المز يسييين
ألي حزب عن  )50خصاإ ،وتو ط في اليروط الواجب توافرها في ري واحد من م وفا ما يلي:
 -1أن يكون قد أكمي  )25نة من عمر .

 -2أن يكون أردنياإ من  )10نوات على األقي.
 -3أن ال يكون محكوماإ بحكم قيعي من محكمة مختصي يية بجناية أو جنحة مخلة باليي ييرف أو باألاالي
العامة أو بجناية أارى عدا الجرائم مات الصفة السيا ية ما لم يكن قد أعيد ىليه اعتيار .

 -4أن يكون متمتعاإ باألهلية المدنية والقانونية الكاملة.
 -5أن يكون منيماإ عادة في المملكة.

 -6أن ال يدعي بجنسية دولة أارى أو حماية دولة أجن،ية.

 -7أن ال يكون عضواإ في أي حزب وار ،أو أي تنليم يا ي حزاي أردني.
 -8أن ال يكون من المنتس،ين للقوات المسلحة األردنية أو األج زة األمنية أو الدفا المدني.
 -9أن ال يكون قااياإ .)4

أما العضي ي ييو ال ي يرغب في االنتسي ي يياب ىلى الحزب بعد ىعالن تأ ي ي يييسي ي ييه فييي ي ييترط فيه أن يكون قد أكمي

الغامنة عيرة من عمر  ،باإلاافة ىلى اليروط السابقة من .)5 )9-2
)1

ى ، )5مجموعة القوانين المعمول بها في جميع البالد العربية المنسلخة عن الحكومة ،ج، 2

)2

ى )6-5ج.ر،

)3

ى ، )6ج.ر،

)4

ى )5ج.ر،

)5

ى )16المصدر نفسه،

 26 ،530تموز ،1936

.288

 17 ،1166رانون الغاني ،1954
 1 ،3851أيلوي ،1992

. 417

 ،52و ى  )7ج.ر،

.1670

.1673
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 3 ،1223نيسان،1955
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أما قانون األحزاب السي يييا ي ييية رقم  )19لسي يينة 2007ى و ن ران قد أبقى على اليي ييروط مات ا الواردة في
القانون السياها ،ىال أنه ا يترط أن ال يقي عدد المز يسيين عن  )500يخز ،وأن يكون مقر ىقامت م المعتاد في
امس محافلات على األقي وانس ييية  )%10من المز يس ييين لكي محافلة ،وتو ييط في ييرط أن ال يكون عض يواإ
في أي حزب ،أو تنليم يييا ييي وار أردني أو غير أردني ،وا ييترط أن يكون العض ييو المز ييس قد أكمي )21
نة من عمر بعد أن ران

 )25من عمر في ظي القانون الساها .)1

ونالحظ على ما ورد ابقاإ المالحلتين ا تيتين-:
أوالإ :ىن النز على ا يتراط أن ال يكون المز يس والمنتسيب قاايياإ من باب لزوى ما لم يلزى ،رون المادة
 )7من قواعد مدونة السييلو القضييائي حلرت على القااييي االنتمات ىلى األحزاب والجمعيات السيييا ييية ،فضيالإ
عن أنه يتنافى مط م،دأ حياد القاا ي ي ي ييي ،ور ل منتس ي ي ي يي،ي القوات المس ي ي ي ييلحة في المادة /30ج) من قانون ادمة
الضي ييياط في القوات المسي ييلحة األردنية وتعديالته رقم  )35لسي يينة 1966ى ،يحلر على الضي ييابط" :أن ينتمي ىلى
أي حزب من األحزاب السي ي يييا ي ي ييية ،وأن يتيي ي يييط له ،أو أن ييي ي ييتر في أية ملاهرات أو ىاي ي يرابات أو اجتماعات
حزاية أو ييا يية ،أو أية دعايات انتخاهية ،وان يعقد اجتماعات النتقاد أعماي الجيم ،أو الحكومة السييا يية ،أو
أن يييتر بأية صيورة من الصيور في ىجراتات ت دف ىلى الرايات الم رورة ،أو ىلى أية هينة ،أو ناد يوات ران
ايرتة أو أدهية أو رتااية أو اجتما ية دون موافقة المراجط المختصة" .)2
ثانياإ :بالنسي ي ي ييية لتحديد عدد المز ي ي ي يسي ي ي ييين ريي ي ي ييرط لترايز الحزب فيه مخالفة لنز المادة  )3/16من
الد تور التي تحصر وظيفة القانون هتنليم رتقة تأليف الجمعيات واألحزاب السيا ية ومراقية مواردها .)3
واموجب قانون األحزاب السيا ية رقم  )16لسنة 2012ى فقد أورد أحكاماإ جديدة تتعلا هي:
 .1ح ف القانون اليرط الوارد في القانون الساها والمتعلا ه ي ي ي ي ي  :بأن ال يدعي بجنسية دولة أارى أو حماية
أجن،ية.
 .2أص ي ييي يي ي ييترط القانون أن ال يقي عدد األعض ي ييات المز ي يس ي ييين ألي حزب عن  )500ي ييخز من )7
محافلات على أن ال تقي نسية النسات هين م عن  )%10ونسية المز سين من ري محافلة عن .)4 )%5
وتالحظ أن ه ا القانون قد نز ألوي مرة على وجود" الكوتا النس ييائية المفتوحة " في األعض ييات المز يس ييين
لهحزاب السيييا ييية ،وا ا فت المجاي أماى المرأة األردنية للمييياررة في تأ يييس األحزاب السيييا ييية ،وجعي

)1

ى )5ج.ر،

 16 ،4821نيسان ،2007

 )2ج.ر 16 ،1930 ،حزتران ،1966
()3

ج.ر ،

.1093

 8 ،1093رانون الغاني ،1952

) (4ى  )6ج.ر،

.2235

 6 ، 5161تموز، 2012

.4
.2520
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وجودها في تأ ي يييس الحزب أم اإر ىجيارتاإ ،مما يسي يياعد على التمكين السي يييا ي ييي للمرأة ،واتأكيد أهمية وجودها
في األحزاب السيا ية.
وقد وحد قانون األحزاب الس ي يييا ي ييية رقم  )39لس ي يينة 2015ى عمر العض ي ييو المز ي ييس والمنتس ي ييب
وجعله أكمي الغامنة عييرة من عمر  ،وا يترط أن ال يقي عدد األعضيات المز يسيين ألي حزب عن )150
ي ي ييخص ي ي ياإ  .)1وا ا يكون قد ألرى ا ي ي ييتراط نس ي ي ييب األعض ي ي ييات المز ي ي يس ي ي ييين من المحافلات أو النس ي ي ييية
المخص ي ي ي يصي ي ي يية للنسي ي ي ييات ،األمر ال ي جعي اللجنة الو نية األردنية ليي ي ي ييزون المرأة واالتعاون مط منلمات
المجتمط المدني تحت وتيالب بلبقات الكوتا النسيائية فقال " ىنه من حيث تقليي عدد األعضيات المز يسيين
ف ي ايوة ىيجاهية ،أما ح ف الفقرة التي ران

تلزى األحزاب هوجود نسييات هنسييية ال تقي عن  )%10من

األعضات المز سين ،فقد أثارت تحفظ اللجنة والمنلمات النسائية وأهدت اعتراا ا على ىلرات ه الفقرة،
م ررتن أن نسييية السيييدات في األحزاب السيييا ييية لم تكن تتجاوز  )%6.8عاى 2005ى ،ونسييية )%7.5
عاى 2007ى ،واعد ص ييدور قانون األحزاب الس يييا ييية رقم  )19لس يينة 2007ى ،ارتفع
نتيجة ال ي ي ييتراط القانون حدا أدنى لعدد األعضي ي ييات المز ي ي يسي ي ييين ألي حزب ،ور ل

ه المي يياررة

ي ي ييروط تتعلا بمكان

اإلقامة والتمغيي لكي محافلة ،مما أدى ىلى ا ييتقياب النس ييات ،واالتالي زتادة مي يياررة المرأة في األحزاب
لتص ييي ىلى  )%28.76من مجمو األعض ييات عاى 2009ى ،ووص ييل
و ال،

لنس ييية  )%32تقرتياإ عاى 2013ى،

اللجنة المجلس بلبقات الكوتا النس ي ي ييائية في مي ي ي ييرو قانون األحزاب الس ي ي يييا ي ي ييية مط ىمكانية زتادة

النسييية عن  )%10في ه المرحلة ،ومل للمواتمة مط المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي صييادي علي ا
األردن باإلاي ييافة لما تحققه ه الفقرة من تفعيي ميي يياررة المرأة في العمي الحزاي السي يييا ي ييي بما ينعكس
ىيجابا على المناا السييا يي العاى في األردن" ،وأكدت اللجنة أهمية تعزتز ورفط مسيتوى الميياررة النو ية
للنس ي ي ي ي ي ييات الحزايات ،وأهمية العمي باليي ي ي ي ي ي يراكة مط منلمات المجتمط المدني باتجا رفط رفاتت ن و مكانية
وصول ن ىلى مواقط صنط القرار دااي األحزاب ومواقط النيادة العليا واال تغمار في قدرات ن .")2
المطلب الثالث :محظورات العمل الحزبي
نز قانون الجمعيات العغماني لسنة 1909ى) على المحلورات التالية-:
 -1منط تأليف جمعيات يا ية أ ا ا أو عنوان ا القومية أو الجنسية.
 -2منط تأليف الجمعيات السرتة.
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 -3عدى جواز تأليف جمعيات تستند على أ اس غير ميرو  ،ومخالف ألحكاى القوانين وا داب العامة،
أو غايت ا اإلاالي هراحة المملكة واكماي ملكية الدولة ،أو تريير ييكي الحكومة ،أو التفرتا يييا يية
هين العناصر العغمانية المختلفة .)1

 -4منط على الجمعيييات االحتفيياظ أو ىدايياي أي نو من األ ي ي ي ي ي ي ييلحيية النييارتيية ،أو الجييارحيية في أميياكن
اجتماع ا با ي ييتغنات المنتديات التي تخصي ييز لتعليم الصي يييد ولعب السي يييف واالقدر ال ي تحتاجه من

األ لحة ،وامعرفة رجاي الضابية .)2

أما قانون الجمعيات المزق

لسيينة  1936فلم يتضييمن حلر تأليف الجمعيات السيييا ييية رما في ييابقه،

و نما اقتصي ي ي ي يير الحلر على عدى جواز تأليف جمعيات على ميادا وأ ي ي ي ي ييس غير ميي ي ي ي ييروعة ،أو مخالفة ألحكاى
القوانين واألنلمة ،أو مرايرة لآلداب العامة ،أو من يأن ا اإلاالي باألمن والنلاى واليمأنينة العامة ،أو المسياس
هوحدة الدولة ،أو تريير ي ي ييكي الحكومة القائمة أو التفرتا هين يقات اليي ي ييعب وأفراد أو هين اليي ي ييعب والحكومة،
واقي حلر ىدااي األ لحة النارتة والجارحة ىلى مكان انعقاد الجمعية رما ران في القانون الساها .)3
أما قانون تنليم األحزاب السي يييا ي ييية رقم  )3لسي يينة 1954ى وقانون األحزاب السي يييا ي ييية رقم  )15لسي يينة
1955ى فقد ال

موادها من النز صي ي ي ي يراحة على ما يحلر على الجمعية ىتيانه ،واكتفى الميي ي ي ي يير بما ورد في

المادة الغالغة من ما هتعرتف الحزب السيا ي بأنه لهردنيين حا تأليف األحزاب السيا ية رتية أن تكون غايت ا
ميروعة ،وو ائل ا لمية ،ومات نلم ال تخالف أحكاى الد تور .)4
واموجب قانون األحزاب السييا يية رقم  )32لسينة 1992ى فلم يييتمي ىال على حلر نصي

عليه المادة

 )14منط بموج ،ا ا ي ي ي ييتخداى مراكز النقابات والجمعيات الخيرتة واألندية وأج زت ا وأموال ا لمص ي ي ي ييلحة أي تنليم
حزاي .وامقتضييى المادة  )21منه فقد قيد الحزب بميادا وقواعد لممار يية أعماله وأن ينز علي ا بيييكي وااي
في نلامه األ ا ي:
أ  .االلتزاى بأحكاى الد تور واحتراى يادة القانون .
ب .االلتزاى بم،دأ التعددية السيا ية في الفكر والرأي والتنليم .
ج .االلتزاى بالمحافلة على ا ي ي ي ييتقالي الو ن وأمنه وص ي ي ي ييون الوحدة الو نية ون ،العنف بجميط أ ي ي ي ييكاله
وعدى التمييز هين الموا نين .
د .االلتزاى هتحقيا تكافز الفر

هين جميط الموا نين عند تولي المسزولية أو المياررة في ا.

هي ي ي ي ي يي .االلتزاى بعدى االرتياط التنليمي أو المالي بأي ج ة غير أردنية أو توجيه النياط الحزاي هنات على
أوامر أو توجي ات من أي دولة أو ج ة اارجية .
)1
)2
)3
)4
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و .االمتنا عن التنليم واال ييتقياب الحزاي في صي يفوف القوات المس ييلحة وأج زة األمن والدفا المدني
والقضات أو ىقامة تنليمات عسكرتة أو يه عسكرتة بأي صورة من الصور .
ز .عدى ا يتخداى مز يسيات الدولة والمز يسيات العامة وجميط مز يسيات التعليم للتنليم الحزاي والمحافلة
على حياد ه المز سات تجا الكافة في أدات م ام ا .)1
أما قانون األحزاب السييا يية رقم  )19لسينة 2007ى فقد تو يط في ىيراد المحلورات بأن حلر ا يتخداى
أو ا يترالي أمواي وأج زة ومقار النقابات والجمعيات الخيرتة واألندية والمز يسيات الدينية ودور العيادة ألي نيياط
حزاي  .)2وأا يياف ىلى المحلورات الواردة في القانون الس يياها بأن حلر التداي بي ييزون الدوي األارى واإل يياتة
لعالقة المملكة السي ي يييا ي ي ييية بريرها من الدوي واإلاالي ه ا ،على أن ال ييي ي ييمي مل النقد المواي ي ييوعي .وأباح ه ا
القانون للحزب ا ي ي ي ي ي ي ييتخداى المرافا العامة للدولة بعد أا موافقة وزتر الداالية المسي ي ي ي ي ي يييقة للتنسي ي ي ي ي ي يييا مط الج ات
المعنية .)3
أما قانونا األحزاب السيا ية رقم  )16لسنة 2012ى ،ورقم  )39لسنة 2015ى ،فقد أاافا ىلى الميادا التي
على الحزب التقيد ه ا ،االمتنا عن تقديم ال يات أو الت،رعات النقدية أو العينية ىال بحدود ما هو جائز تقديمه
ىلى أعضات الحزب بمقتضى أحكاى التيرتعات الناف ة ،و م للحزب ا تخداى المرافا الغقافية واالجتما ية العامة
ومراكز النقابات والجمعيات واألندية رتية الحصوي على الموافقة المسيقة من القائمين على تل المرافا والمراكز
وفا أحكاى التيرتعات الناف ة ،وأبقى حلر ا تخداى دور العيادة الي نياط حزاي ،وأمواي النقابات والجمعيات
واألندية لمصلحة أي حزب .)4
المبحث الثالث :حقوق الحزب ونظامه األساسي
المطلب األول :حقوق الحزب
تتمغي حقوي الجمعية بموجب قانون الجمعيات العغماني لس يينة 1909ى التمتط بالي ييخص ييية المعنوتة التي
ل ا ممة مالية مسييتقلة تمكن ا من ىدارة ييزون ا ،ول ا هينة ىدارتة تتألف من ييخصييين على األقي ،وتمغل ا المدير
أو الكاتب العمومي ،وتستييط التصرف بالحصة النقدية التي تعيى ىلي ا من األعضات رتية أال تتجاوز )24
مهياإ في السي ي يينة ،وتسي ي ييتغنى من اإلدارة والتصي ي ييرف باإلعانات التي تقط من ق،ي الدولة ،وتحا للجمعية التصي ي ييرف
باألمواي غير المنقولة الالزمة إلجرات الررض المقصود من ا وفقاإ لنلام ا الخا
 )1ج.ر،
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لسي يينة 1936ى بحقوي مرايرة لما نز علي ا القانون السي يياها با ي ييتغنات

ولم يأت قانون الجمعيات المزق

أنه ا ي ييت،دي يارة مهياإ بالليرة ،وا ي ييت،داي يارة أن تحمي المراجعات والمكاتيات اتم المدير أو الكاتب العمومي،
وا ت،دل ا بعيارة يجب أن تحمي توقيط رئيس الجمعية أو أمين رها .)1
أما في ظي قانوني تنليم األحزاب السيييا ييية رقم  )3لسيينة 1954ى واألحزاب السيييا ييية رقم  )15لسيينة
1955ى لم ترد أية نصي ييو

تتعلا بحقوي الحزب ،واكتفى بال،يانات الواجب توافرها في النلاى األ ي ييا ي ييي ،والتي

من اي ييمن ا رتقة ااتيار ال ينة التنفي ية التي تتولى ىدارة أعماي الحزب ،واإل ي يراف على ي ييزونه ،ورينية انعقاد
الجمعية العمومية له ،ورينية التصرف بأمواله .)2
أما بموجب قانون األحزاب السييا يية رقم  )32لسينة 1992ى ،فقد ورد النز صيراحة على تمتط الحزب
بعد اإلعالن عن تأ ي ي ي ي يييسي ي ي ي ييه باليي ي ي ي ييخصي ي ي ي ييية االعتيارتة بحيث ال يجوز حله أو حي قيادته ىال وفا أحكاى نلامه
األ ييا ييي أو بقرار من المحكمة ،وتتولى ىدارة ييزونه قيادة تزلف وفا نلامه األ ييا ييي ،وتمغله رئيسييه لدى الرير
بما في مل الج ات القضيائية واإلدارتة ،وفي حالة عدى وجود منصيب رئيس الحزب في نلامه األ يا يي ،فيتولى
أمين ا العاى تل الم اى ،وقد من ه ا القانون للرئيس أو األمين العاى حس ي ييب مقتض ي ييى الحاي أن ينيب عنه واحداإ
أو أكغر من أعضييات النيادة ايياإ لممار يية ااتصيياصيياته أو جزت من ا ،وله توريي أي محاى لرجراتات القضييائية
أو القيانونيية المتعلقية بيالحزب ،رميا من هي ا القيانون الحزب حا ىص ي ي ي ي ي ي ييدار مي،وعية دورتية أو أكغر للتع،ير عن
ميادئه وورائه وفا أحكاى قانون المي،وعات والنير اري المفعوي .)3
بمقتضى ه ا القانون مقار الحزب ووثائقه وم ار الته وو ائي اتصاله الحصانة ،واعت،رها مصونة

ومنح

بحييث ال يجوز مراق،ت يا أو ميداهمت يا أو مصي ي ي ي ي ي ييادرت يا ىال بقرار قضي ي ي ي ي ي ييائي ،وعيدى جواز تفتيم مقيار ىال بقرار من
المدعي العاى واحضي ي ييور واحضي ي ييور ممغي عن الحزب ،وفي حالة رفض األاير يدون مل في محضي ي يير التفتيم
ال ي يجرى حينن بحضييور يياهدين ،ه ا رله با ييتغنات حالتي التليس والجرى الميي ود  ،)4ورتب على مخالفة مل
بيالن التفتيم وما يترتب عليه من ىجراتات ،وتسأي المخالف مدنياإ وجزائياإ .)5
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هو الجرى ال ي يياهد حاي ارتكابه أو عند االنت ات من ارتكابه ) ،وتلحا به أيضا الجرائم التي ينيض على مرتك،ي ا هنات على صراا

الناس اثر وقوع ا أو يضيط مع م أ يات أو أ لحة أو أوراي يستدي من ا أن م فاعلو الجرى ومل في األراط والعيرتن اعة من وقو الجرى  ،أو ىما وجدت ه م
في ه ا الوق
1961
)5

وثار أو عالمات تفيد مل  .انلر ى )28من قانون أصوي المحاكمات الجزائية وتعديالته رقم  9لسنة  ،1961ج.ر،

.315

ى )18ج.ر،

 1 ،3851أيلوي ،1992

.1672
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كم ييا يحا للحزب ق،وي ال ي ييات والت،رع ييات من الموا نين األردنيين فقط على أن ال يتج يياوز م ييا يق ييدم ييه
اليييخز الواحد عن امسيية والف دينار يينوتاإ ،وللحزب ا ييتغمار أمواله وموارد دااي المملكة باليري التي يراها
منا ييية ،يرتية أن تكون معلنة وميييروعة ،وأن ال يكون الراية من مل تحقيا أي رسييب أو مصييلحة ييخصييية
مقار الحزب من جميط الضيرائب والر يوى الحكومية المتوجية على األمواي غير

ألي من أعضيات الحزب ،وأعفي

المنقولية ،واعت،ر أمواي الحزب بحكم األمواي العيامية لرياييات تي،يا أحكياى قيانون العقوايات ،واعتييار القيائمون على
ي ي ي ي ييزون الحزب والعاملون فيه بحكم الموظفين العموميين لتل الرايات ،وتس ي ي ي ي ييري على أعض ي ي ي ي ييات قيادته األحكاى
القانونية المتعلقة بالكسب غير الميرو .)1
وامقتضي ي ي ي ي ي ييى أحكياى قيانون األحزاب رقم  )19لسي ي ي ي ي ي ينية 2007ى ،فقيد من الحزب الحا في الميي ي ي ي ي ي يياررية
بيياالنتخييابييات في مختلف المواقط والمسي ي ي ي ي ي ييتوتييات  ،)2وأبقى ه ي ا القييانون على األحكيياى الواردة في قييانون األحزاب
الس يييا ييية رقم  )32لس يينة 1992ى بي ييأن الي ييخص ييية االعتيارتة ،و دارة ييزون الحزب وتمغيله ،والحا بلص ييدار
مي،وعة دورتة أو أكغر ،وأااف ىلي ا ىنيات موقط ىلكتروني ،ور ل الحاي بالنسية للحصانة التي يتمتط ه ا مقار
الحزب ،ووثائقه وم ار ي ي ييالته وو ي ي ييائي اتص ي ي يياله ،والتفتيم والحا بق،وي ال يات والت،رعات من الموا نين األردنيين
ي ي يرتية أال يتجاوز ما يقدمه اليي ي ييخز الواحد على عيي ي يرة والف دينار ،ور ل ا ي ي ييتغمار أمواي الحزب وموارد ،
وأاي ي يياف ىلي ا حا الحزب في صي ي ييرف أمواله على الرايات واألهداف المنصي ي ييو

علي ا في نلامه األ ي ي ييا ي ي ييي،

وتوديط أمواله في ال،نو األردنية فقط ،وأوجب على الدولة ىيراد هند مخص ي ييز في الموازنة العامة للمس ي يياهمة في
تموتي األحزاب من أمواي الخزتنة وفا أ ي ييس و ي ييروط تحدد حاالت المن أو الحرمان ووليات وو ي ييائي الصي ييرف،
ووفقاإ للنلاى ال ي يصييدر ل

الراية  ،)3وقد من ه ا القانون الحزب حا ا ييتخداى المرافا العامة للدولة بعد أا

الموافقة المسي ي ي ي ي يييقة من وزتر الداالية بالتنسي ي ي ي ي يييا مط األج زة المعنية ،وحلر التعرض للموا ن أو مسي ي ي ي ي يياتلته أو
محا ي،ته أو المسياس بحقوقه الد يتورتة بسي،ب انتمائه الحزاي ،ومن الحزب حا ا يتخداى و يائي اإلعالى الر يمية
ل،يان وج ة نلر و رح ميادئه وارامجه ،في حين لم يرد في القانون الساها نز يتعلا بمغي ه الحقوي .)4
وتنفي اإ للنز التيي ي يرتعي المتعلا هتخصي ي يييز هند في الموازنة العامة للمسي ي يياهمة في تموتي األحزاب ،فقد
صي ي ييدر نلاى ي ي ييمي هنلاى المسي ي يياهمة في تموتي األحزاب السي ي يييا ي ي ييية لسي ي يينة 2008ى يحمي الرقم  ،)89تض ي ييمن
وامقتضي ي ي ي ي ي ييى المادة الغالغة منه المسي ي ي ي ي ي يياهمة المالية السي ي ي ي ي ي يينوتة للحزب بمقدار  )50ألف دينا اإر تدفط على دفعتين
متس يياوتتين األولى تدفط االي ي ي ر حزتران ،والغانية االي رانون األوي من السي ينة ،ي يرتية التزاى الحزب بأحكاى

)1

ى ،)19ج.ر،

)2

ى ،)4/5ج.ر،

)3
)4

 1 ،3851أيلوي ،1992
 16 ،4821نيسان ،2007

انلر ى 14و  ،)18-16ج.ر،
انلر ى  ،)19،13المصدر نفسه،

.1673
.2235

 16 ،4821نيسان ،2007

.2239-2238

.2239-2238
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القانون وه ا النلاى ،واين ه ا النلاى أوجه ىنفاي ه المس ي ي ي ي يياهمة ،وحص ي ي ي ي ييرها ه،دي ىيجار مقار الحزب والنفقات
التيييريلية ،ورواتب العاملين ،وأجور المسييتخدمين في الحزب ،وأية نفقات أارى ل ا عالقة ميا يرة هتحقيا الحزب
لراياته وأهدافه الواردة في نلامه األ ي ييا ي ييي  ،)1ورتب ه ا النلاى على مخالفة الحزب ألحكاى القانون وه ا النلاى
بعد ىايار بلزالة المخالفة االي مدة ال تزتد على ي ي ي ي ر من تارتم ت،ليغ اإلايار ،وفي حالة ا ي ي ييتمرار المخالفة
من وزتر الداالية حا وقف المس يياهمة المالية لمدة يينة ،رما وله ىعادت ا في حاي ىزالة تل المخالفة وتص ييوتب
الواط .)2
أما قانون األحزاب السيا ية رقم  )16لسنة 2012ى فقد أااف أحكاماإ جديدة تمغل

هي:

 .1للحزب ا تخداى المرافا الغقافية واالجتما ية العامة ومراكز النقابات والجمعيات واألندية رتية
الحصوي على الموافقة المسيقة من القائمين على تل المرافا والمراكز وفا أحكاى التيرتعات الناف ة .
 .2للحزب ق،وي ال يات والت،رعات من األ خا

األردنيين الي،يعيين على أن تكون معروفة ومعلنة،

وعلى أن ال يزتد مجمو ما يقدمه اليخز الي،يعي الواحد على  )50ألف دينار نوتاإ.
 .3السماح با تعماي أي أجزات من مقار الحتفاالت أو منا يات عامة أو ااصة مقاهي هدي بما
يتفا مط أحكاى التيرتعات الناف ة.
 .4واط أمواله ودائط مراو ة بفوائد أو بمياررة لدى ال،نو األردنية .)3
وأبقى ه ا القانون على تخصيز هند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم األحزاب من أمواي
الخزتنة ل ا صدر ا تناداإ ل ل نلاى المساهمة في دعم األحزاب السيا ية رقم  )62لسنة 2013ى ،واط رو اإ
ال تحقاي الحزب المساهمة المالية:
أ .مرور نة على تارتم اإلعالن عن تأ يس الحزب.
ب .أن ال يقي عدد أعضات الحزب عند ا تحقاقه المساهمة المالية عن امسمائة خز .
ج .اإلنفاي من المساهمة المالية في األوجه التالية هدي ىيجار لمقار الحزب وفروعه ،والنفقات التيريلية للحزب
كالمات والك راات واألثاث ،ورواتب العاملين وأجور المستخدمين في الحزب واحد أعلى ( )5آالف ينةف ،واموجب
الية ي ( )2ين النظةم الي م لنظةم اليةةهيل ال عم األحزاب الةيةةيل لةنل 2014م) تم االةت ةضل عناة ج جةفي

()1

ى ،)4-3ج.ر،

2021ى)،

 29 ،4932أيلوي ،2008

 ،4581انلر ملحا رقم  )6أنلمة المساهمة في تموتي األحزاب السيا ية في األردن -2008

.483

 29 ،4932أيلوي ،

()2

ى ،)8ج.ر،

()3

ى  ،)27 -22ج.ر،

.4582

 6 ، 5161تموز، 2012

.2526 -2525
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وجح أعلى ( )15ألف ينةف ةنوية ،وأن يحدد نلامه األ ا ي المعتمدين للتوقيط على الييكات وأوامر الصرف
الصادرة عن الحزب على أن ال يقي عددهم عن ثالثة مجتمعين .) 1
واقي

المساهمة المالية المقدمة للحزب  )50ألف دينار نوتاإ تدفط على دفعتين متساوتتين رما في

القانون الساها ،وأااف النلاى على الرغم من رط اال تحقاي مرور نة على تارتم اإلعالن عن تأ يس الحزب
"يكون مقدار الدفعة المقدمة للحزب من المساهمة المالية االي السنة األولى ل،دت ا تحقاق ا محسوااإ هنسية عدد
األياى الواقعة هين تارتم ا تحقاي الحزب للمساهمة المالية والمدة المتينية من ا تحقاقه للدفعة األولى أو الغانية
حسب مقتضى الحاي

. )2

"

وتم تعديي على النلاى الساها ف،دالإ من حرمان الحزب ىما االف الحزب أياإ من أحكاى القانون ،وه ا
النلاى يتم ى عار بلزالة المخالفة االي مدة ال تزتد على ثالثين يوماإ من تارتم ت،لره اإل عار ايياإ ،وفي حاي
ا تمرار المخالفة للجنة أن تقرر عدى صرف دفعة أو أكغر من المساهمة المالية أو ا ترداد قيمة المخالفة من
الدفعة المصروفة وااليرتقة التي تراها اللجنة منا ية .)3
واموجب قانون األحزاب السيا ية رقم  )39لسنة 2015ى ،بقي األحكاى السابقة ،ولكن جرى تعديي على
مادة ق،وي ال يات والت،رعات المعلنة والمعروفة من األ خا

األردنيين الي،يعيين بأن أصي النز دون التقيد

بم،لغ معين رما ران في الساها محدداإ هي  )50ألف دينار نوتاإ ،فقد أصي اليرط" للحزب ق،وي ال يات والت،رعات
المعلنة والمعروفة والمحددة من األ خا

األردنيين الي،يعيين والمعنوتين على أن تكون معروفة ومعلنة" . )4

وأااف ه ا القانون حقوي أارى للحزب من ا للحزب تمل العقار لرايات مقر الرئيسي أو مقار الفر ية،
و رات ندات الخزتنة وفا أحكاى التيرتعات الناف ة ،واعت،ر لرايات قياى المسزولية الجزائية أمواي الحزب بحكم
األمواي العامة ،وتعت،ر القائمون على زون الحزب والعاملون فيه بحكم الموظفين العموميين(.)5

أما ا تحقاي الحزب المساهمة المالية فقد بقي

رالساها ،ولكن نلاى المساهمة في دعم األحزاب السيا ية

رقم  )53لسنة 2016ى والنلاى المعدي رقم  )111لسنة 2016ى ،أاافا رو اإ جديدة تمغل

هي:

(( ) 1م )3 -2ج.و ،ع  1 ، 5228تموز 2013م ،ص  ،3080 -3079و (م )2من النظام المعدل رقم ( ) 98لسنة 2014م ،ج.ر ،ع /22 ، 5310تشرين
الثاني 2014م ،ص.6404
(( )2م /4ب) ج.و ،ع  1 ، 5228تموز 2013م ،ص  ،3080و (م )3من النظام المعدل رقم ( ) 98لسنة 2014م ،ج.ر ،ع  22 ، 5310تشرين الثاني
2014م ،ص.6405
(( )3م )3من النظام المعدل رقم ( ) 98لسنة 2014م ،ج.ر ،ع  22 ، 5310تشرين الثاني 2014م ،ص.6405
(( ) 4م/25ب) ج.ر ،ع  16 ،5358أيلول  ،2015ص.7844-7843
(( ) 5م  )26المصدر نفسه  ،ص.7845 -7844
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 .1أن ال يقي عدد أعضات الحزب عند ا تحقاقه المساهمة المالية عن امسمائة خز من يط محافلات
على ان ال تقي نسية األعضات من ري محافلة عن  ،)%5وان ال تقي نسية النسات هين أعضات الحزب عن
 ،)%10ومرور نة على تحقا ه ين الير ين(.)1
 .2تريية مصارتف المزتمر العاى السنوي العادي ال ي تتم فيه دعوة ال ينة العامة لالجتما واحضور
مندوب اللجنة ،بم،لغ ال يتجاوز الفا وامسمائة دينار نوتاإ ألوجه اإلنفاي من المساهمة المالية.
.3

االحتفاظ بالمساهمة المالية في حساب الحزب ال،نکي ،وتجوز للحزب ىبقات م،لغ مالي ال يتجاوز ألف

دينار في صندوقه

.) 2

 .4يستفيد الحزب م،لغ ااافي على الم،لغ المقرر امسين ألف دينار نوتاإ المحدد في ه ا النلاى والنلاى
الساها ،بما ال يزتد على امسين ألف دينار في السنة وفا اوابط تتمغي في " :الفي دينار عن ري مقعد
يفوز به أحد أعضات الحزب في مجلس النواب باعتيار مر حاإ معلناإ للحزب واحد أعلى امسة مقاعد ،ومل
في السنة التي تجري في ا االنتخابات ،وامسة والف دينار عن ري مقر فرعي جديد للحزب بعد مقر الرئيسي
ومقار الفر ية االراعة لرنفاي على الفر و دارته  ،) 3وقد تم ىلرات ه المادة وا تعيض عن ا بموجب النلاى
المعدي رقم  )111لسنة 2016ى هي:
أ .عيرون ألف دينار لرنفاي على الحمالت االنتخاهية في السنة التي تجرى في ا االنتخابات ،وتنفا
على مصارتف الصحافة واإلعالى واليياعة وتعليا الملصقات واليافيات ،ومصارتف تنليم
االجتماعات المتعلقة بالحمالت االنتخاهية ،ومصارتف المقار االنتخاهية رتية :أن يغ،

الحزب أن

مر حيه المعلنين قد غيوا نسية ال تقي عن  )%35من عدد الدوائر االنتخاهية ،وأن لديه مر حين
معلنين قد انتس،وا ىليه ق،ي مدة ال تقي عن نة واحدة من موعد االنتخابات النياهية ،وتستغنى من مل
األحزاب التي لم يمض على ترايص ا مدة نة ،وعلى األحزاب التي تلق
الوثائا التي تغ،

الم،لغ اإلاافي ان تقدى

ا تخدامه للرايات التي من من أجل ا على كي فواتير أو اتفاقيات أو وثائا أو

أتعاب أو أي من وثائا اإلثيات األارى ميفوعة بالمخالصات ومزراة وموقعة من موردي الخدمات
ومقدمي ا.
ب .امسة والف دينار لهحزاب المياررة في ائتالف حزاي ال يقي عدد األحزاب المياررة فيه عن
اثني عير حزااإ ،وأن يكون االئتالف معلناإ عنه على أن يتم ىنفاي ه ا الم،لغ للرايات واألهداف التي
أنيى االئتالف من أجل ا .
(( )1م  )3من اظ م الرس ار ر دعم األحزا السة سة طوعدةالوه وقم ( ) 53لسا 2016م  ،ج،و ،ع  16 ،5397اة و 2016م ،ص .2621
(( )2م  )2من النظام المعدل رقم ( )111لسنة 2016م ،ج.ر ع  ، 5418ا أيلول2016م ،ص.4696
(( )3م  )5من نظام المساهمة في دعم األحزاب السياسية وتعديالته رقم ( ) 53لسنة 2016م  ،ج،ر ،ع  16 ،5397ايار 2016م ،ص .2622
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ج .امسة والف دينار عن ري مقعد يفوز به أحد أعضات الحزب في مجلس النواب باعتيار مر حاإ معلناإ للحزب
واحد أعلى امسة مقاعد ،ومل في السنة التي تجرى في ا االنتخابات .
د .امسة والف دينار عن ري مقر فرعي جديد للحزب بعد مقر الرئيس ومقار الفر ية األراعة لرنفاي على
الفر و دارته

.)1

 .5يتولى ديوان المحا ية الرقابة على أمواي الحزب للتغ،

من المة ىنفاق ا .) 2

 .6يحا للجنة في حاالت ا تغنائية وفي السنة التي تجرى في ا االنتخابات النياهية تقديم جزت من المساهمة المالية
التي تقدى للحزب ال يتجاوز مقدارها عيرتن ألف دينار هنات على لب ايي يقدى من الحزب على أن يتم اصم
مل الجزت من الدفعة الالحقة للمساهمة المالية المخصصة للحزب

.) 3

 .9ىما االف الحزب أياإ من أحكاى القانون والنلاى يتم ى عار بلزالة المخالفة االي مدة ال تزتد على ثالثين يوماإ
من تارتم ت،لره اإل عار ايياإ ،وفي حاي ا تمرار المخالفة للجنة أن تقرر عدى صرف دفعة أو أكغر من
المساهمة المالية أو ا ترداد قيمة المخالفة من الدفعة المصروفة وااليرتقة التى تراها اللجنة منا ية
.10

.) 4

ال يجوز للحزب تريية أي ممم مالية دائنة عليه من المساهمة المالية المقدمة له ،وتلتزى الحزب بلعادة

أي م،لغ لم يتم ا تخدامه من المساهمة المالية المقدمة له ىلى الخزتنة العامة للدولة .) 5
المطلب الثاني :نظام الحزب األساسي
لقد اال قانوني الجمعيات العغماني لس ي ي ي ي يينة 1909ى والمزق

لس ي ي ي ي يينة 1936ى من النز ص ي ي ي ي يراحة على

ال،يانات التي يتضي ي ي ي ي ييمن ا النلاى األ ي ي ي ي ي ييا ي ي ي ي ي ييي للجمعية ،واكتنيا بليراد المحلورات التي يجب مراعات ا في تأليف
الجمعيات السييا يية والتي ي،ا مررها ،باإلايافة ىلى ال،يان ال ي يجب ىعيائه من مز يسيي الجمعية عند تأليف ا
ىلى نليارة اليدااليية ىما ريان مررزهيا في دار السي ي ي ي ي ي يعيادة و لى أك،ر ميأموري الملكيية ىما ريان مررزهيا في الخيارج،
ممضيي ومختوماإ من م يحتوي على عنوان الجمعية وايان مقصيدها ومررز ىدارت ا ،وأ يمات المكلفين بأمور اإلدارة
وصي ييفت م ومقام م ،فض ي يالإ عن الدفاتر التي تمتلك ا ري جمعية  ،)6واين ه ان القانونان رينية التصي ييرف باألمواي
التي تخز أي جمعية حل

أو منع

باليرتقة التي ر ي ي ييم ا نلاى الجمعية األ ي ي ييا ي ي ييي ىما ورد بيي ي ييأن ا نز أو

(( )1م  )3من النظام المعدل رقم(  )111لسنة 2016م ،ج.ر ع  ، 5418ا أيلول2016م ،ص.4697
(( )2م  )6من نظام المساهمة في دعم األحزاب السياسية وتعديالته رقم ( ) 53لسنة 2016م  ،ج،ر ،ع  16 ،5397ايار 2016م  ،ص .2622
(( )3م  )4من النظام المعدل رقم( )111لسنة 2016م ،ج.ر ع  ، 5418ا أيلول2016م ،ص.4698
(( )4م  )7من نظام المساهمة في دعم األحزاب السياسية وتعديالته رقم ( ) 53لسنة 2016م  ،ج،ر ،ع  16 ،5397ايار 2016م  ،ص .2622
(( )5م  )5من النظام المعدل رقم( )111لسنة 2016م ،ج.ر ع  ، 5418ا أيلول2016م ،ص.4699 - 4698
(( )6م ، ) 7-2مجموعة القوانين المعمول بها في جميع البالد العربية المنسلخة عن الحكومة ،ج ، 2ص ،418- 417و (م ، )11 ،4-3ج.ر ،ع 26 ،530
تموز  ،1936ص.288
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بموجب قرار الجمعية العمومية ،و ما ران

الجمعية التي منع

لررض من األغراض المضي ي ي يرة الممنوعة بموجب

القانون تضيط أموال ا الحكومة وتأا ها لمصلحة الخزتنة .)1
أما في ظي قانوني تنليم األحزاب السيييا ييية رقم  )3لسيينة 1954ى واألحزاب السيييا ييية رقم  )15لسيينة
1955ى ،فقد أوردا مات األحكاى بيأن النلاى األ ا ي لكي حزب ،وا تر ا أن يتضمن ال،يانات التالية-:
 .1ا م الحزب ومررز أعماله الرئيسي وفروعه.
 .2أ ييمات األعض ييات المز ي يسي يين فيه على أن ال يقي عددهم عن عيي يرة أ ييخا

 ،و ال يقي عمر الواحد

من م عن  )21نة ،وأن ال يكون محكوماإ بجناية أو جنحة أاالقية .
 .3األغراض التي أنيئ الحزب من أجل ا .
 .4روط االلتحاي بالحزب ،وا تراكات األعضات فيه و ري ى قاط عضوتت م .
 .5رتقيية ااتيييار ال ينيية التنفي ي ييية التي تتولى ىدارة أعميياي الحزب واإل ي ي ي ي ي ي يراف على ي ي ي ي ي ي ييزونييه وايييان
ااتصاصات ا .
 .6رينية انعقاد الجمعية العمومية للحزب .
 .7رينية مراقية زون الحزب المالية .
 .8رينية حي الحزب .
 .9رينية التصرف بأمواي الحزب عند حله .)2
وقد أوجب قانون األحزاب السيا ية رقم  )32لسنة 1992ى أن يتضمن النلاى األ ا ي للحزب ما يلي:
أ  .ا م الحزب و عار على أن ال يكون ا مه و عار مياه اإ ال م حزب وار و عار .
ب .عنوان المقر الرئيسي ي ي ي ييي للحزب ،وعناوتن مقار الفر ية ىن وجدت ،على أن تكون ه المقار جميع ا
دااي المملكة ومعلنة ،وان ال يكون أي من ا ا ي ي ييمن مقر أي مز ي ي ي يس ي ي يية عامة أو ااص ي ي يية أو ايرتة أو دينية أو
ىنتاجية أو تعليمية.
ج .الميادا التي يقوى علي ا الحزب ،واألهداف التي يسعى ىلي ا ،وو ائي تحنيق ا.
د  .روط العضوتة في الحزب ،و جراتات االنضماى ىليه بما يتفا مط أحكاى الد تور.
هي ي ي ي ي ي ي ي ي ىجراتات تكوتن تي ييكيالت الحزب ،وااتيار قياداته وتنليم عالقته بأعض ييائه وميا ي يرته لني ييا اته،
وتحديد االاتصيياصييات السيييا ييية والتنليمية والمالية واإلدارتة ألي من ه التيييكيالت ،على أن يكون مل على
أ اس ديمق ار ي.

(( )1م ،)14مجموعة القوانين المعمول بها في جميع البالد العربية المنسلخة عن الحكومة  ،ج ، 2ص ، 420- 419و (م )18ج.ر ،ع  26 ،530تموز
 ،1936ص.288
(( )2م ، )6ج.ر ،ع  17 ،1166كانون الثاني  ،1954ص( .52م )7ج.ر ،ع  3 ،1223نيسان ،1955ص.279
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و .تحديد الموارد المالية للحزب ،وقواعد تنليم ييزونه المالية بما في مل ىجراتات ص ييرف أمواله وعداد
موازنته و قرارها .
ز .ىجراتات الحي االاتياري للحزب ،أو اندماجه مط غير من األحزاب ،وتنليم تص ي ي ي ي ي يينية أمواله والج ة
التي تزوي ىلي ا ه األمواي .
ح .االلتزاى بالميادا والقواعد المنصو

علي ا في ه ا القانون .)1

أما قانون األحزاب الس ي يييا ي ييية رقم  )19لس ي يينة 2007ى ،فقد أبقى على ال،يانات ي ييالفة ال رر مط ىجرات
بعض التعديالت اللفلية ف،دالإ من اتفاي ييروط العض ييوتة في الحزب و جرات االنض ييماى ىليه مط أحكاى الد ييتور،
وجعل ا بما تتفا وأحكاى ه ا القانون ،ونز ص ي ي ي يراحة على ىجرات انتخابات دورتة على أ ي ي ي يياس ديمق ار ي لجميط
مس ي ي ي ي ي ييتوتات ال ينات النيادية للحزب ،وأا ي ي ي ي ي يياف ىلى ال،يان المتعلا بالموارد المالية للحزب أوجه اإلنفاي ،ور ل
الحاي بال،يان المتعلا بااللتزاى بالميادا والقواعد المنص ييو

علي ا في القانون ،بحيث أا يياف ىلي ا أيضي ياإ أحكاى

الد ييتور ،وأا يييف هيانين وارتن هما االلتزاى بعقد مزتمر عاى دوري أو ما يعادله حس ييب النلاى الداالي للحزب،
ي ي يرتية أن ال تزتد المدة الفاصي ي ييلة هين ري انعقاد عن ي ي يينتين على األكغر ،وأن يكون ىقرار الموازنة والمصي ي ييادقة
على الميزانية من ق،ي ال ينة العامة للحزب .)2
وقد أااف قانون األحزاب السيا ية لسنة رقم  )16لسنة 2012ى ،بموجب المادة الغامنة منه على ما ،ا بأن
جعي ىجراتات ىقرار الموازنة السنوتة للحزب والمصادقة على هياناته المالية الختامية عن ري نة ابقة من ق،ي
أو ط هينة حزاية منتخية لديه .وألزى الحزب بعقد مزتمر عاى دوري علني أو ما يوازته حسب النلاى األ ا ي
للحزب نوتاإ ،ثم حدد الج ة المختصة في الحزب بلصدار الق اررات الن ائية في مخالفات أعضات الحزب ،والنزاعات
هين أعضات الحزب وهيناته ،و ليات االنتساب للحزب ،وحدد الج ة التي تزوي ىلي ا أمواي الحزب وأحكاى تصنية
أمواله في حالة الحي االاتياري ل،ند األحزاب في الموازنة العامة للدولة  .)3واقي األحكاى مات ا في قانون األحزاب
السيا ية رقم  )39لسنة 2015ى .)4
المبحث الرابع :إجراءات تأسيس الحزب واالنسحاب منه ووقفه وحله
المطلب األول :إجراءات تأسيس الحزب
لم يي ي ييترط قانون الجمعيات العغماني لس ي يينة 1909ى الحص ي ييوي على راص ي يية حاي تأليف الجمعية ،و نما
أوجب ىعالى الحكومة ه ا بعد تأ ي ي ي يييس ي ي ي ي ا ومل بأن يعيي مر ي ي ي ييوماإ ىلى نلارة الداالية ىما ران مررزها في دار
الس ييعادة ،و لى أك،ر مأموري الملكية في المحي ىما ران مررزها في الخارج ،هياناإ موقعاإ من مز ي يس ييي ا بلمض ييائ م
(( )1م ،)6ج.ر ،ع  1 ،3851أيلول  ،1992ص.1671-1670
(( )2م ،)6ج.ر ،ع  16 ،4821نيسان  ،2007ص.2235
(( )3م )8ج.ر ،ع  6 ، 5161تموز ، 2012ص.2521 -2520
(( )4م  )8ج.ر ،ع  16 ،5358أيلول  ،2015ص.7838 -7837
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ومختوماإ من م يتضي ي ي ي ييمن عنوان الجمعية ،وايان غايت ا ومررز ىدارت ا وأ ي ي ي ي ييمات القائمين بأمور اإلدارة وصي ي ي ي ييفت م
ومكان ىقامت م ،وتعيى ل م مقاهي مل علم وا،ر على أن يرفا ه ا ال،يان نسييختان من نلاى الجمعية األ ييا ييي
مصيادي علي ما بخاتم الجمعية الر يمي  ،)1وحاي ا يتالى المز يسيين للعلم والخ،ر تعلن الجمعية من ق،ل م بالكينية
التي يرون ا ،و ما حصييي تعديي أو ت،ديي في نلام ا األ ييا ييي أو هينة ىدارت ا ومقام ا فيجب ىعالى الحكومة في
الحاي بما رأ ،وتعت،ر ه ا التعديي أو الت،ديي ناف اإ حكمه بمواج ة يخز ثالث من يوى ىعالى الحكومة به وترقم
ينيري ىهراز للحكومة العدلية أو الحكومة الملكية حاي ليه .)2

في دفتر مخصو

وأوجب القانون أن يوجد في مررز ري جمعية هينة ىدارتة تزلف من ي ييخصي ييين على األقي ،و ما ران ل ا
ييعب فيكون لكي ييعية هينة ىدارتة مراو ة بال ينة المررزتة ،وعلى ه ال ينات أن تمس ي ثالثة دفاتر يتضييمن
األوي من ا هوتة أعضي ييات الجمعية وتارتم داول م ،والغاني ق اررات ال ينة اإلدارتة وم ار ي ييالت ا وت،ليرات ا ،في حين
يتضييمن الغالث واردات ومصييروفات الجمعية ونوع ا ومقدارها ،وتكون الجمعية ملزمة بلهراز ه الدفاتر للحكومة
ل ،ا .)3

العدلية والملكية وق

وتترتب على قياى مز ي ي يسي ي ييي الجمعية هتقديم ال،يان ىلى نلارة الداالية أن تقوى الجمعية بمراجعة المحاكم
بالوا ي ي ي ي ي ييية بصي ي ي ي ي ييفة المدعي أو المدعى عليه ،وأن تدير وتتصي ي ي ي ي ييرف فيما عدا اإلعانات التي تمنح ا ل ا الدولة
بالحص ييز النقدية التي تعيى من األعض ييات ييرتية أن ال تتجاوز الحص يية  )24ليرة مهياإ في الس يينة ،واالمحي
المخص ي ييز إلدارة الجمعية واجتما أعض ي ييائ ا وااألمواي غير المنقولة الالزمة إلجرات الررض المقص ي ييود ،وتمتنط
عن الجمعيية التصي ي ي ي ي ي ييرف فيميا عيدا ملي من األمواي المنقولية ،وتكون مراجعيات ومييالييات الجمعيية ليدى المحياكم
والمأمورتن والمجالس الر ي ييمية هو ي ييا ة ا ي ييتدعات يمض ي يييه وتختمه المدير أو الكاتب العمومي بلمض ي ييائه واتمه
ال اتي ،وهوتة األ خا

العاملين با م الجمعية يصرح ه ا هنلاى الجمعية األ ا ي .)4

وألزى ه ا القانون الجمعيات الموجودة وفي مدة ي ي ي ي ي رتن من تارتم نيي ي ي ي يير ىعيات ال،يان واإليفات بيي ي ي ي ييرط
اإلعالن الف ال رر ،وأن توثا العمي على ائر أحكاى ه ا القانون .)5
أما ىجراتات تسي ي ييجيي الجمعية في ظي قانون الجمعيات المزق

لسي ي يينة 1936ى وعلى عكس ي ي ييابقه فقد

ا ييترط المييير حصييوي الجمعية م ما ران نوع ا أو الراية من تأليف ا على ترايز من المجلس التنفي ي ،ومل
بيلب يقدى ىلى المتصيرف موقط من ق،ي األ يخا

المز يسيين وال ين ال يقي عددهم عن امسية من موي المكانة

واال ي ي ي ي ييتقامة ،متضي ي ي ي ييمناإ عنوان الجمعية المنوي تأليف ا وغايت ا ومكان مررز ىدارت ا وأ ي ي ي ي ييمات األ ي ي ي ي ييخا
)1
)2
)3
)4
)5

ى  ، )6-2مجموعة القوانين المعموي ه ا في جميط ال،الد العراية المنسلخة عن الحكومة ،ج، 2
ى ،) 6مجموعة القوانين المعموي ه ا في جميط ال،الد العراية المنسلخة عن الحكومة ،ج، 2
لمصدر نفسه،

418-417

ى  )9المصدر نفسه،

. 418

ى )16المصدر نفسه،

.420
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. 417
. 417

ال ين

ي يييتولون ىدارت ا وص ي ييفت م وأعمارهم ،مرفقاإ به نس ي ييختان من نلاى الجمعية األ ي ييا ي ييي ،ثم يقوى المتص ي ييرف هرفط
اليلب مي ي ييفوعاإ هرأيه ىلى رئيس الوزرات لعرا ي ييه على المجلس التنفي ي ،وال ي له حاي النلر باليلب حا منحه
الترايز أو الرفض دون ىهدات األ ي ي ييياب ،وت،لغ قرار المجلس التنفي ي ىلى المتص ي ي ييرف ليقوى هدور هت،ليره رتابة
ىلى مقدى اليلب ،وفي حالة منحه الترايز من ق،ي المجلس التنفي ي يتوجب على المز ي ي ي يسي ي ي ييين ىعالن مل في
ىحدى الجرائد المحلية االي أ يي،و واحد من تارتم ت،لير م الترايز ،وأن يقدموا ىلى المتص ييرف ثالث نس ييم من
عدد ه الجرتدة .)1
وتكون لكي جمعية مراص ي ي ي يية هينة ىدارتة في مررز ىدارت ا مزلفة من ي ي ي ييخص ي ي ي ييين على األقي ،و ما ران
للجمعية ي ي ييعب فيجب أن تكون لكي ي ي ييعية هينة ىدارتة مرتيية بال ينة المررزتة ،وعلى ال ينة اإلدارتة االحتفاظ
بأراعة يجالت األولى تتعلا هنلاى الجمعية األ يا يية وأ يمات أعضيات هينة اإلدارة ،والغاني أ يمات جميط أعضيات
الجمعية وهوتت م وأعمارهم وتارتم انتسيياه م للجمعية ،وفي الغالث ق اررات ال ينة اإلدارتة وجميط م ار ييالت ا ،والرابط
حس يياب واردات الجمعية ومص ييروفات ا ونو الواردات ومقدارها ،وعلى ال ينة اإلدارتة تقديم الس ييجالت ىلى الج ات
ل ،يا  .)2أميا في ميا يتعلا بياألمواي التي يجوز للجمعيية التصي ي ي ي ي ي ييرف ه يا والم ار ي ي ي ي ي ي ييالت

اإلدارتية أو العيدليية وقي

واليليات التي تقدم ا الجمعية والمتعلقة بيزون ا فقد بقي

رما هي في ظي القانون الساها .)3

وأوجب الميي يير على ري جمعية مراز ل ا ىعالى محافظ العاصي ييمة أو المتصي ييرف بما تنوي ىج ار من
تعديي أو ت،ديي في نلام ا األ ي ي ييا ي ي ييي أو في أعض ي ي ييات هينة أو مررز ىدارت ا ،وفي حالة ىجرات أية تعديالت في
النلاى األ ي ييا ي ييي فلنه يتيط اإلجراتات مات ا المتيعة لتأليف الجمعية ،أما ىما ران التعديي بيي ييأن أعضي ييات أو هينة
مررز ىدارة الجمعية فيجوز لو ازرة الداالية الموافقة علي ا بعد تأييدها من ق،ي المتص ييرف ،واعد ىص ييدار الترايز
الالزى ييدون في السي ي ي ي ي ي يجيي الخيا

 ،وتعت،ر نيافي اإ من تيارتم صي ي ي ي ي ي ييدور الترايز  .)4وقيد اعت،ر هي ا القيانون جميط

الجمعيات والنوادي الموجودة والمزلفة بمقتضى أحكاى قانون الجمعيات العغماني منحلة واا لة من تارتم نفام ه ا
القانون ،وعلي ا أن تتقدى بيلب الترايز وفا أحكامه ىما أرتد ىعادة تأليف ا .)5
وفي ظي قانون تنليم األحزاب الس يييا ييية رقم  )3لس يينة  ،1954فقد أوجب المي يير تقديم لب ترايز
الحزب ىلى وزتر الداالية هو ي ي ي ييا ة متصي ي ي ييرف اللوات ال ي ي ي ي يييكون فيه مررز أعماله الرئيسي ي ي ييي ،مرفقاإ به النلاى
األ ي ييا ي ييي ومعيناإ فيه مكان الت،ليغ وعنوانه ،وتجب على المتص ي ييرف رفط ه ا اليلب ىلى وزتر الداالية مي ي ييفوعاإ
هرأيه االي يييعة أياى من االي تقديمه ،وعلى الوزتر رفعه ىلى رئيس الوزرات ميييفوعاإ هرأيه لعراييه على مجلس
 )1ى 3و ،)9 ،6

)2
)3
)4
)5

 26 ،530تموز ،1936

ى ، )11المصدر نفسه،

.289

ى ،)13-11المصدر نفسه،
ى  ،)10المصدر نفسه،
ى ،)20المصدر نفسه،

.289-288

.290-289
.289

.291
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الوزرات ،ثم يصي ي ي ي ي ي ييدر مجلس الوزرات قرار بمنح م الترايز أو رفض اليليب ،وفي حيالية الرفض يجيب أن يكون
القرار مس ي ي يي،ياإ وقاهال لليعن أماى محكمة التمييز بص ي ي ييفت ا محكمة عدلية عليا االي مدة ي ي ي ر من تارتم ت،لير م
القرار على محييي ت،ليغ مقييدمي اليلييب ،وتكون قرار المحكميية قيعي ياإ ،وتحتفظ وزتر الييداالييية أو الموظف ال ي ي
ينتدبه بس ييجي لجميط األحزاب الس يييا ييية المس ييجلة مدوناإ في ا أ ييما ها ومررز ني ييا ا وأهداف ا ،وقد من المي يير
مقدمي اليلب الحا بميا يرة العمي رما لو ران الحزب مسييجالإ حسييب األصييوي ىما مض ي

مدة  )45يوماإ على

تقديم اليلب للمتصرف دون ا تالم م ى عا اإر بالنتيجة .)1
وألزى القانون ال ينة التنفي ية للحزب االحتفاظ بس ي ييجي اا

يدون فيه نلاى الحزب وأ ي ييمات المز ي يس ي ييين

وأعضي ي ي ي ييات ال ينة التنفي ية وأ ي ي ي ي ييمات جميط أعضي ي ي ي ييات الحزب ،ومقررات ال ينة التنفي ية ،وحسي ي ي ي يياب واردات الحزب
ومصي ي ي ييروفاته ،وتجب ى ي ي ي ييعار الوزتر هو ي ي ي ييا ة المتصي ي ي ييرف بكي ما يي أر على مررز الحزب أو فروعه أو نلامه
األ ا ي أو أعضات ال ينة التنفي ية من تريير االي  )15يوى من تارتم حدوث ا .)2
اعت،ر ه ا القانون جميط األحزاب السي ي ي يييا ي ي ي ييية عند نفام محلولة بحكم القانون وعلي ا أن تتقدى بمتيليات
ه ا القانون رما لو ران

أحزاباإ جديدة ىما ما أرادت اال تمرار في نيا ا الحزاي ،وأجاز القانون لمجلس الوزرات

هنات على تنسيب وزتر الداالية وقف نياط أي حزب ىما اقتنط:
 -1أن غايته أو و ائله لم تعد ميروعة أو أنلمته أصيح

مخالفة للد تور ،أو

 -2االف نلامه األ ا ي،أو

 -3قدى هيانات غير صحيحة للمراجط الر مية المختصة ،أو

 -4تلا ىعانات من أية ج ة أجن،ية ،أو أنه االف بيي ي ييكي عاى أي حكم من أحكاى ه ا القانون ،وتر ي ي ييي
أمر التوقيف االي ثالثة أياى من تارتم صييدور هو ييا ة المتصييرف ،وتكون للحزب االعتراض عليه

االي

ر من تسلمه ه ا األمر لمحكمة التمييز بصفت ا عدي عليا ،وتكون قرارها ن ائياإ.

وتترتب على ص ي ي ييدور أمر الوقف أن يتوقف الحزب عن ممار ي ي يية أعماله من تارتم ا ي ي ييتالمه األمر ،وال
يعود ىلى ممار ي ي يية األعماي ىال ىما قضي ي ي

المحكمة بق،وي اعت اراي ي ييه و لرات أمر التوقيف ،وتكون لمجلس الوزرات

حا تقرتر حي الحزب في حالة رد االعتراض من المحكمة أو عدى تقديم االعتراض امن المدة القانونية .)3
وادالإ من أن يقوى المير األردني بلجرات التعديالت التي من أن ا تو يط القاعدة الحزاية وتقييد السلية
التنفي ية ،فقد أتى قانون األحزاب السييا يية رقم  )15لسينة 1955ى هنصيو

قانونية مرايرة لما ييقه ليس بييأن

ىجراتات تقديم اليلب ،ىنما أعيى مجلس الوزرات الصي ييالحية الميلقة بمن أو رفض ترايز الحزب السي يييا ي ييي،
وحص يين قرار وجعله قيعياإ على عكس القانون الس يياها ال ي أوجب أن يكون قرار الرفض مس يي،ياإ وأاض ييعه لرقابة
 )1ى ،)7 ،5 ،4ج.ر،
 )2ى،)8المصدر نفسه،
 )3ى ،)9ج.ر،

 17 ،1166رانون الغاني ،1954

.52-51

.52

 17 ،1166رانون الغاني ،1954

.52
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محكمة التمييز بصي ييفت ا محكمة عدي عليا ،رما منط الحزب السي يييا ي ييي من ممار ي يية أعماله ق،ي ا ي ييتالمه ى ي ييعا اإر
بالموافقة على تسي ييجيله على عكس ي ييابقة ال ي أجاز للحزب ممار ي يية نيي ييا ه بمضي ييي مدة  )45يوماإ من تارتم
تقديم اليلب دون ا تالى ى عار بالنتيجة .)1
كما من ه ا القانون وزتر الداالية أو من ينييه اال ال على الس ي ي ي ي ي ييجي المحفوظ في المررز الرئيسي ي ي ي ي ييي
للحزب ،وأبقى على ال،يانات األارى المتعلقة بمحتوتات ه ا الس ييجي رما ران

في القانون الس يياها ،ور ل الحاي

بالنسي ي ي ييية للحاالت التي يجوز في ا لمجلس الوزرات حي الحزب بعد أن ا ي ي ي ييت،دي رلمة وقف النيي ي ي يياط بحي الحزب،
وحصيين ق اررات مجلس الوزرات من اليعن في ما يتعلا بحي الحزب على عكس القانون السيياها ،واعت،ر األحزاب
السيا ية العاملة في المملكة عند نفام أحكامه قائمة ومستمرة وفا ه ا القانون .)2
أما في ظي قانون األحزاب الس ي ي يييا ي ي ييية رقم  )32لس ي ي يينة 1992ى فقد أوجب أن يرفا مط لب تأ ي ي يييس
الحزب المقدى ىلى وزتر الداالية والموقط من المز يسيين المرفقات التالية :ثالث نسيم من النلاى األ يا يي للحزب
موقعة من المز يسيين ،وقائمة بأ يمات المز يسيين من أراعة مقا ط ومكان والدة ري من م وتارتخ ا وعنوانه وم نته
ومكان عمله ،وص ييورة مص ييدقة عن ي ي ادة ري من م أو ص ييورة مص ييدقة عن دفتر العائلة أو اليياقة الي ييخص ييية،
و ي ي ادة عدى محكوميه ،و ي ي ادة يوقع ا امسي يية من المز ي يسي ييين أماى الموظف ال ي يعينه وزتر الداالية بصي ييحة
توقيط جميط األعضات المز سين وال،يانات المتعلقة ه م ،وتعين ري من هزالت المز سين الخمسة في ه الي ادة
عنوانه أو مو نه المختار ال ي يتم بموجيه ت،ليره األوراي واإل ييعارات والكتب التي تص ييدرها الو ازرة ،ومن ثم يقوى
الموظف المختز بلص ييدار ى ييعار هتس ييلمه لب التأ يييس يتض ييمن تارتم تقديم اليلب وال،يانات والوثائا المرفقة
به ،وتعت،ر ري واحد من المز ي يسي ييين الخمسي يية مفواي ياإ هتقديم ال،يانات والوثائا وت،لغ األوراي واإل ي ييعارات والكتب
نيابة عن جميط المز يسييين ،وتحا للمز يسييين ييحب أي وثائا أو هيانات قدم

على لب التأ يييس وا ييت،دال ا

بريرها ،ومل االي مدة ت،دأ من تارتم تقديم لب التأ يس ،وتنت ي بمرور  )15يوماإ على تارتم ت،ليغ اإل عار
هتسلم لب التأ يس .)3
أعيى ه ا القانون لوزتر الداالية اليلب من المز ي ي ي يسي ي ي ييين بموجب رتاب يصي ي ي ييدر االي  )30يوماإ من
تارتم ت،ليغ اإل يعار هتسيلم لب التأ ييس هتقديم أي ىيضياحات أو وثائا ،وتجوز ألحد المز يسيين الخمسية ال ين
ي،ا اإل يارة ىلي م هتقديم اإليضياحات والوثائا االي  )14يوماإ من تارتم ت،ليغ رتاب الوزتر ،وللوزتر تمديد ه
هنات على لب المز سين ،وتصدر الموظف المختز ى عا اإر با تالمه ل
المدة لمدة أارى مماثلة إ
والوثائا متضمناإ ا م المز س ال ي قدم ا وتارتم تسلم ا .)4
 )1ى  ،)6-4ج.ر،

 3 ،1223نيسان،1955

 )2ى ، )12-9المصدر نفسه،
 )3ى/9-7أ) ،ج.ر،

)4

.280-279

 1 ،3851أيلوي ،1992

ى /9ب ،جي ،د)،المصدر نفسه،

.279
.1671

.1671-1670
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اإليضاحات

يعلن وزتر الداالية عن تأ يييس الحزب متى ا ييتوفى ييرو ه القانونية االي يييعة أياى بعد انقضييات مدة
 )60يوماإ على تارتم ت،ليغ اإل ي ي ييعار هتس ي ي ييلم لب التأ ي ي يييس ،أو االي  )15يوماإ من تارتم اإل ي ي ييعار هتس ي ي ييلم
اإليضياحات أو ال وثائا ،وتنيير اإلعالن بالجرتدة الر يمية ،و ما امتنط الوزتر عن اإلعالن االي ه المدة فيجب
عليه هيان أ ياب مل وت،لير ا للمز سين ،وال يجوز للوزتر ىيراد أ ياب أارى أماى المحكمة .)1
وأعيى ه ا القانون ألي من المز ي ي يس ي ييين حا اليعن بقرار وزتر الداالية أماى محكمة العدي العليا االي
 )30يوماإ من تارتم ت،ليغ ه ا القرار ،وعلى المحكمة ىصدار قرارها االي  )60يوماإ من تارتم تسجيي الدعوى،
و ما قررت المحكمية ىلريات قرار الوزتر أوجيب هي ا القيانون على وزتر اليدااليية اإلعالن عن تيأ ي ي ي ي ي ي يييس الحزب من
تارتم صدور قرار المحكمة ،وتنير اإلعالن في الجرتدة الر مية .)2
وتعت،ر لب التأ ي ي يييس ملري ىما نقز عدد األعضي ي ييات المز ي ي يسي ي ييين عن  )50عضي ي يواإ ألي ي ي يي،ب من
األ ي ييياب ق،ي اإلعالن عن تأ ي يييس الحزب ،وتترتب على ىعالن تأ ي يييس الحزب تمتعه بالي ي ييخص ي ييية االعتيارتة،
بحيث ال يجوز حله أو حي قيادته ىال وفا نلامه األ ا ي أو بقرار من محكمة العدي العليا ،وتتولى ىدارة زونه
قيادة تزلف وفا أحكاى نلامه األ ي ييا ي ييي بحيث يمغله رئيسي ييه أماى الج ات اإلدارتة والقضي ييائية والج ات األارى،
وفي حاي عدى وجود منص ي ي ي ييب رئيس حزب في نلامه األ ي ي ي ييا ي ي ي ييي يتولى األمين العاى م اى التمغيي ،وللرئيس أو
األمين العاى اإلنابة عنه واحد أو أكغر من أعض ي ييات النيادة لممار ي يية ااتص ي يياص ي يياته أو أي من ا ،وأن يوري محاى
لرجراتات القضائية والقانونية .)3
وعلى الرغم من أن ه ا القانون قد ألرى قانون األحزاب الس ي يييا ي ييية رقم  )15لس ي يينة 1955ى وامقتض ي ييى
المادة  )27منه  ،)4ىال أنه لم يورد حكماإ بيييأن األحزاب السيييا ييية التي أنييين

بموجب القانون األاير مل ألن

النياط الحزاي قد صدر قرار ىلرائه في المملكة في  25نيسان1957ى في ع د حكومة ىهراهيم ها م التي أعلن
األحكاى العرفية ا ي ي ييتناداإ ألحكاى المادة  )125من الد ي ي ييتور األردني بسي ي يي،ب حدوث ااي ي يييرابات دااي المملكة،
نتيجة لداوي األحزاب السييا يية في صي ار مط النلاى السييا يي ،و افاي حكومة الناهلسيي بسي،ب اضيو األحزاب
المزتدة ل ا لمزثرات اارجية ،واال ات الناصرتة واليعث العراي والييو ية .)5
أما في ظي قانون األحزاب السي ي يييا ي ي ييية رقم  )19لسي ي يينة 2007ى فلم يأت بأحكاى مرايرة للقانون السي ي يياها
بيأن تأ يس األحزاب با تغنات-:

)1
)2
)3

ى ،)10ج.ر،

 1 ،3851أيلوي ،1992

ى ،)11المصدر نفسه،
ى ، )12ج.ر،

 )4انلر ج.ر،

.1672

 1 ،3851أيلوي ،1992
 1 ،3851أيلوي ،1992

 )5فرتحات ،التراية الو نية،

.1672
.1672
.1674

.179
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 .1أص ييي عدد األ ييخا

ال ين يتولون التقدى لوزتر الداالية بلجراتات تأ يييس الحزب عيي يرة هدالإ من

امسة.
 .2لم يوجب ه ا القانون على محكمة العدي العليا ىصي ي ييياغ صي ي ييفة اال ي ي ييتعجاي ،بأن تفصي ي ييي في اليعن
المقدى ىلي ا من أي من المز يسيين في قرار وزتر الداالية ىما امتنط عن اإلعالن عن تأ ييس الحزب
االي فترة زمنية معينة رما ران في القانون الس ي يياها  )60يوماإ من تارتم تس ي ييجيي ا ي ييتدعات اليعن
لدى ديوان المحكمة ،واالتالي قد تسي ي ي ي ي ي ييترري المحكمة ال،

في اليعن زمناإ وتالإ ،وه ا ما لم يحقا

الراية من التيور التيرتعي للحياة الحزاية.
 .3نيير اإلعالن ال ي يصيدر وزتر الداالية عن تأ ييس الحزب ىما ما أقرت المحكمة ىلرات قرار هنتيجة
اليعن في ص ي ي ي ييحيفتين يوميتين محليتين ،باإلا ي ي ي ييافة ىلى الجرتدة الر ي ي ي ييمية التي نز علي ا القانون
الساها فقط لوحدها.
 .4اعتيار لب تأ يييس الحزب ملري ىما نقز عدد األعض ييات المز ي يس ييين للحزب عن  )500عض ييو
ألي ،ب من األ ياب ق،ي اإلعالن عن تأ يسه بعد أن ران في القانون الساها  )50عضواإ .)1
 .5أورد ه ا القانون حكماإ بيي ي ييأن أي حزب قائم عند نفام ه ا القانون ،وأوجب عليه تصي ي ييوتب أواي ي يياعه
االي مدة ال تزتد على نة من تارتم نفام  ،و ال يعت،ر منحالإ حكماإ .)2
واموجب قانون األحزاب السيييا ييية لسيينة رقم  )16لسيينة 2012ى فقد أبقى على األحكاى السييابقة
وجات بأحكاى جديدة هي:

 .1أص ي ييي عدد اال ي ييخا

ال ين يتولون التقدى لتأ ي يييس حزب امس ي يية من األردنيين رحد أدنى هدالإ من

عيرة رما ران في القانون الساها.

 .2ألوي مرة تم النز على تييكي لجنة في الو ازرة تسيمى لجنة يزون األحزاب للنلر في ليات تأ ييس
األحزاب ومتابعة ي ييزون ا هرئا ي يية وزتر الداالية وعضي ييوتة ري من رئيس ديوان التي ي يرتط والرأي نائياإ
للرئيس يقوى مقييامييه عنييد غيييابييه ،وأمين عيياى و ازرة العييدي ،وأمين عيياى و ازرة الييداالييية ،وعضي ي ي ي ي ي ييو من
مز ي ي ي يس ي ي ييات المجتمط المدني يس ي ي ييميه رئيس الوزرات ،والمفوض العاى لحقوي اإلنس ي ي ييان ،وتمغي الرئيس

اللجنة لدى الج ات الر ي ي ي ييمية والقضي ي ي ييائية وأي ج ة أارى ،وتجتمط اللجنة هدعوة من الرئيس ،وتكون

اجتماع ا قانونياإ بحضي ي ي ييور أغل،ية أعضي ي ي ييائ ا على أن يكون من هين م الرئيس أو نائيه ،وتتخ ق اررات ا
بأغل،ية ثالثة أصوات على األقي ،وتعين وزتر الداالية من هين موظفي الو ازرة أمين ر للجنة .)3

 .3يقدى لب تأ ي ي يييس الحزب ىلى أمين ي ي يير اللجنة موقعاإ من المز ي ي ي يس ي ي ييين ومرفقاإ به ال،يانات والوثائا
التالية :ثالث نسييم من النلاى األ ييا ييي للحزب موقعة من المز يسييين ،و ييند تفوتض موقط عليه من

)1
)2

انلر ى )12-7ج.ر،
ى ،)27المصدر نفسه،

(( )3م ،)9ج.ر

 16 ،4821نيسان ،2007

.2238-2236

.2241

 7 ،5161حزتران ،2012

.2532
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المز يس ييين لص ييال ثالثة مز يس ييين مفوا ييين هتقديم لب التأ يييس ومتابعة جميط اإلجراتات الالزمة

أماى الج ات الر ي ييمية والقضي ييائية والج ات األارى ىلى حين اإلعالن عن تأ ي يييس الحزب وا ي ييتكماي
تأليف هيناته ،ومل وفا النمومج ال ي تعتمد اللجنة ل

الراية ،وريي ييف يتضي ييمن ا ي ييم ري مز ي ييس

من أراعية مقيا ط ورقميه الو ني وم نتيه ومكيان عمليه وعنوان ىقيامتيه ،على أن يرفا بيه صي ي ي ي ي ي ييورة عن
اليياقة اليييخصييية لكي مز ييس صييادرة عن دائرة األحواي المدنية والجوازات ومصييادي علي ا من أحد
المز يسيين المفوايين ،و ي ادة يوقع ا المز يسيون المفوايون الغالثة أماى أمين ير اللجنة تزرد صيحة

تواقيط األعضي ييات المز ي يسي ييين على الوثائا ،وتختار المز ي يسي ييون المفواي ييون أحدهم ليكون وريالإ عن

المز سين أماى اللجنة ،ومل بموجب ورالة عدلية ليتابط ىجراتات التسجيي وتقديم المعلومات والوثائا
ىلى اللجنة ،وتسلم الت،ليرات واإل عارات نيابة عن جميط المز سين مدة مدة تأ يس الحزب و لى حين
اإلعالن عن تأ ي يييس ي ييه وا ي ييتكماي تأليف هيناته ،وعلى أمين ي يير اللجنة عند تس ي ييلمه لب التأ ي يييس
عار ي،ين فيه تارتم تسلمه اليلب ،وعلى وريي المز سين
والمعلومات والوثائا المرفقة به أن يحرر ى اإ

أن يوقط على ه ا اإل ي ييعار ،وتتولى أمين ي يير اللجنة تدقيا أ ي ييمات المز ي ي يس ي ييين والتحقيا من توافر
الي ييروط ،وألمين يير اللجنة لب أي وثائا أو هيانات الزمة منص ييو

علي ا في ه ا القانون إلتماى

ىجراتات التأ يييس ،ومل بكتاب يص ييدر في ثالثين يوماإ من تارتم تس ييلم لب التأ يييس ،وعلى وريي
المز ي يس ييين تقديم الوثائا وال،يانات الميلواة االي امس يية عي يير يوماإ من تارتم ت،لغ رتاب أمين يير
الراية ،وعلى الرئيس تمديد ه المدة لمدة مماثلة هنات على لب وريي المز سين ،وعلى

اللجنة ل

يار ي،ين فييه تيارتم تسي ي ي ي ي ي ييلميه هي الوثيائا وال،ييانيات  ،وعلى ورييي
أمين ي ي ي ي ي ي يير اللجنية أن يحرر ى ي ي ي ي ي ي يع اإ
المز ي ي ي يسي ي ي ييين التوقيط على ه ا اإل ي ي ي ييعار ،و ما نقز عدد األعضي ي ي ييات المز ي ي ي يسي ي ي ييين عن الحد األدنى

المنصي ييو

واقي

ملرى .)1

عليه ألي ي يي،ب من األ ي ييياب ق،ي اإلعالن عن تأ ي يييس الحزب ،فيعت،ر لب التأ ي يييس

األحكاى مات ا في قانون األحزاب السيا ية رقم  )39لسنة 2015ى ،با تغنات أنه:

 .1تم ىعادة تيييكيي لجنة ييزون األحزاب التي تنلر في ليات تأ يييس األحزاب فقد أصيييح

بموجب ه ا

القيانون مكونية من أمين عياى الو ازرة هيدالإ من وزتر اليدااليية ،وتم ىاراج رئيس ديوان التيي ي ي ي ي ي يرتط ،و داياي
أمين عاى و ازرة الغقافة في ا.

 .2اي ي ي ي ي ي ييرورة هييان عنوان المقر الرئيس للحزب وعنياوتن مقيار الفر يية على أن تكون هي المقيار داايي
المملكة ومعلناإ عن ا ومعتمدة إلر اي أي ت،ليغ .

 .3ىما نقز عدد األعضات المز سين عن الحد األدنى المنصو

عليه في ه ا القانون ألي ،ب من

األ ياب ق،ي اإلعالن عن تأ يس الحزب وفا أحكاى ه ا القانون ،ي،لغ أمين ر اللجنة المفواين أو
ممغل م ه ل  ،وعلي م ا تكماي العدد في

ر من تارتم ت،لير م ه ل  ،و ال اعت،ر لب التأ يس ملرى.

 .4على الحزب أن يزود اللجنة بقائمة أعضائه في هداية ري نة.
( ) 1ى ،)15 -10ج.ر

 7 ،5161حزتران ،2012

.2533 -2532

116

 .5ألي من المز سين حا اليعن لدى المحكمة اإلدارتة العدي العليا ابقاإ) في قرار رفض اللجنة ىعالن
تأ يس الحزب في تين يوماإ من اليوى التالي لتارتم ت،ليغ قرار الرفض ىلى ممغي المز سين .)1
المطلب الثاني :االنسحاب من الحزب -ووقفه وحله -والجزاءات المترتبة عليها
أجاز قانون الجمعيات العغماني لس يينة 1909ى لعض ييو الجمعية االنس ييحاب في أي وق

ولو نز نلامه

األ ي ييا ي ييي على غير مل  ،ي يرتية أن يقوى هتأدية الحصي يية النقدية المترتية عليه ىم حي أجل ا  ،)2وقد أعيى ه ا
القانون الحكومة الحا في منط الجمعيات التي ال تعلم الحكومة بأمر تأ ي يييس ي ي ا ،وتن،ئ الحكومة أيض ي ياإ بلعيائ ا
ال،يان ال ممض ييي والمختوى من مز يس ييي ا ال ي يتض ييمن عنوان الجمعية ،وايان مقص ييدها ،ومررز ىدارت ا ،وأ ييمات
المكلفين بأمور اإلدارة وص ييفت م ،مط راط ه ا ال،يان هنس ييختين من نلاى الجمعية األ ييا ييي مص ييادي عليه بخاتم
الجمعية الر يمي ،رما منح

الحكومة بمقتضيى ه ا القانون حا المنط ىما تألف

الجمعية لررض غير مييرو أو

بقص ي ييد اإلاالي هراحة المملكة واكماي ملكية الدولة ،أو تريير ي ييكي الحكومة أو التفرتا ي يييا ي يية هين العناص ي يير
العغمانية المختلفة ،باإلاافة ىلى الجزات النقدي من امس مهيات ىلى عيرتن مهياإ على مز سي ا وهينة ىدارت ا،
وصاحب محي اجتماع ا ،أو مستأجر .)3
كمييا رتييب القييانون الجزات النقييدي على مخييالفيية أحكيياى المواد  )9 ،7 ،5 ،4منييه ،والتي تحلر تييأليف
جمعيات ي ي يييا ي ي ييية أ ي ي ييا ي ي ي ا أو عنوان ا القومية أو الجنسي ي ييية ،و ي ي يين العضي ي ييو ،ومسي ي ي الدفاتر ،وتقديم اليليات،
واأل ي ييتدعاتات هو ي ييا ة ممغي الجمعية ،ورتب على مخالفة تل األحكاى الررامة من مه،يتين ىلى عيي يير مهيات،
وتضياعف ه العقواة في حالة التكرار ،ومن أبقى جمعية منع

أو جدد تأ ييسي ا أو ىدارت ا يعاقب بالررامة من

عي يير مهيات ىلى امس ييين مهياإ واالحيس من ي ي رتن ىلى يينة ،وتعاقب ه ا الجزات ري من وفر مكاناإ الجتما
أعضات جمعية ممنوعة .)4
لسي ي يينة 1936ى على أحكاى القانون السي ي يياها بيي ي ييأن انسي ي ييحاب العض ي ييو

وقد أبقى قانون الجمعيات المزق

والمنط مط ىجرات تعديي اقتض ييت ا أحكاى ه ا القانون ،بعد أن ران

حالة المنط المنص ييو

علي ا بالقانون الس يياها

نتيجة عدى ىعالى الحكومة هتأليف الجمعية ،أصي ييي في ظي ه ا القانون نتيجة عدى الترايز ،باإلاي ييافة ىلى أن
الررامة ران

مهياإ أصيح

( )1ى )15- 9ج.ر،
)2
)3
)4

بالليرة الفلسيينية .)5

 16 ،5358أيلوي ،2015

.7841 -7838

ى ، )10مجموعة القوانين المعموي ه ا في جميط ال،الد العراية المنسلخة عن الحكومة ،ج، 2
ى ،)6 ،3 ،2 ،12المصدر نفسه،
ى ،)13المصدر نفسه،

 )5انلر ى )17-16ج.ر،

.419-417

.419
 26 ،530تموز ،1936

.288
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أما في ظي قانون تنليم األحزاب السيييا ييية لسيينة  ،1954فقد جات أكغر ىيضيياحاإ وتفصيييالإ لحاالت وقف
نيياط أي حزب وأفرد ل ا نز اا
في أي من الحاالت التالية-:

هنات على تنسييب وزتر الداالية
 ،وأعيى صيالحيات الوقف لمجلس الوزرات إ

 .1ىن غايته لم تعد ميروعه ،أو أن و ائله لم تعد لمية ،أو ىن أنلمته أصيح

تخالف أحكاى الد تور ،أو

 .2انه االف نلامه األ ا ي ،أو
 .3انه قدى للمراجط الر مية المختصة بموجب ه ا القانون هيانات غير صحيحة ،أو
 .4انه تلقى أو يتلقى أية ىعانات من أية ج ة أجن،ية ،أو
 .5انه هوجه اإلجماي االف أي حكم من أحكاى ه ا القانون.
وقد أوجب الميي يير على المتصي ييرف أن ير ي ييي أمر التوقيف لمررز الحزب الرئيسي ييي االي ثالثة أياى من
تارتم ص ي ييدور  ،وأعيى ه ا القانون للحزب االعتراض على ه ا األمر لدى محكمة التمييز بص ي ييفت ا محكمة عدي
عليا االي ي ي ي ي ي ر من تسي ي ي ي ييلمه األمر ،وتكون قرار المحكمة قيعياإ ،وتترتب على الحزب بصي ي ي ي ييدور أمر التوقيف
با ي ييتغنات تقديم االعتراض التوقف عن جميط أعماي وأوجه نيي ييا ه من تارتم ا ي ييتالمه األمر ،وال يجوز له العودة
ىلى العمي ىال ىما قض ي

المحكمة بق،وي اعت اراييه وألر

أمر التوقيف ،و ما ما ردت المحكمة االعتراض أو عدى

اعترااه امن المدة القانونية يجوز لمجلس الوزرات أن يقرر حي الحزب

)1

هنات على تنسي يييب وزتر
أما في ظي قانون األحزاب السي يييا ي ييية لسي يينة 1955ى فقد أعيى مجلس الوزرات إ
الداالية أن يقرر حي الحزب في أي من الحاالت التي نز علي ا القانون الس يياها ،واعت،ر ق اررات مجلس الوزرات
ن ائية غير قاهلة لليعن لدى أي مرجط وار  ،)2ف،دالإ من أن يواكب الميي ي ي ي يير التيورات ،وتو ي ي ي ي ييط من اضي ي ي ي ييو
ق اررات السي ي ييلية التنفي ية لرقابة السي ي ييلية القضي ي ييائية حتى ال يحدو ه ا ىلى التعسي ي ييف في ا ي ي ييتعماي الحا و ي ي يياتة
ا ي ي ييتعماي السي ي ييلية قاى هتحصي ي ييين ق اررات ا .وقد اكتفى الميي ي يير بموجب ه ين القانونين  1954و 1955ى) على
جزات وقف وحي الحزب السي ي يييا ي ي ييي ،ولم يوردا بأحكام ما أي نز يتعلا بالجزاتات المالية على مخالفة أحكام ا
كما هو مقرر في ظي القوانين السابقة.
وفي ظي قانون األحزاب السي يييا ي ييية رقم  )32لسي يينة 1992ى فقد من صي ييالحية حي الحزب للقضي ييات ىم
أجاز لمحكمة العدي العليا هنات على دعوى يقدم ا وزتر الداالية في أي من الحالتين ا تيتين:
 -1ىما االف الحزب أياإ من أحكاى الفقرتين  2و )3من المادة  )16من الد ي ييتور ،والتي أعي
تأليف الجمعيات واألحزاب السييا يية متى ران

 )1انلر ى ، )9ج.ر،
 )2ى /9ب/جي ،د) ج.ر،

 17 ،1166رانون الغاني ،1954
 3 ،1223نيسان،1955

لهردنيين حا

غايت ا مييروعة ،وو يائل ا يلمية ،ومات نلم ال تخالف أحكاى

.52

.279
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بمقتضي ي ييى الفقرة الغالغة من ه المادة رتقة تأليف الجمعيات واألحزاب السي ي يييا ي ي ييية ومراقية

الد ي ي ييتور ،وأحال

مواردها ىلى القانون.

 -2ىما أاي الحزب بأي حكم جوهري من أحكاى ه ا القانون ،و ن ران

هاتان الحالتان قضائيتين وعامتين ،ىم

جاتت يارة مات نلم ال تخالف الد تور ومخالفة أي حكم جوهري ،دون هيان األ اس المواوعي المعتمد
ل،يان في ما ىما ران

المخالفة جوهرتة أى ال ،ىال أن المير قد تر مل األمر لقضات المحكمة لتقرتر ما هو

مخالف للد تور وللقانون باعتيار مل من صميم عمي القااي.

كمييا من هي ا القييانون محكميية العييدي العليييا تقرتر ىيقيياف الحزب هنييات على لييب يقييدمييه وزتر الييداالييية،

وأوجب على وزتر الداالية أن يتقدى هدعوى ليلب حي الحزب االي  )8أياى من تارتم ت،ليره قرار اإليقاف ،و ال
اعت،ر قرار وقف الحزب ملري ،وأوجب على المحكمة ىصيدار حكم ا الن ائي في ما ي،ا االي مدة ال تزتد على
 )60يوماإ من تارتم تسجيل ا ،ومن وزتر الداالية الحا في ىنابة رئيس النيابة العامة اإلدارتة ،أو أحد مساعديه
ايياإ في ىقامة أي دعوى أو تقديم أي لب أو دفط تقتضي يييه الدعوى أو اليلب والنياى بجميط اإلجراتات الالزمة
بميا في يا ملي ال،ييان والمرافعيات والت،ليريات  .)1وتزاي على أحكياى هي الميادة أن يا لم ت،ين الحياالت التي يجوز في يا
لوزتر الداالية وقف عمي الحزب على عكس الدعوى التي يتقدى ه ا لحي الحزب.
واموجب ه ا القانون فقد رتب الميي ي ي ي ي ي يير عقواتي الحيس والررامة بحيث عاقب بالحيس مدة ال تزتد على
ي ي يينتين أو بررامة ال تتجاوز  )2000دينار أو بكلتا العقواتين ري من تس ي ي ييلم أية أمواي من أي ج ة غير أردنية
لحس ي ي يياب الحزب ومص ي ي ييادرة تل األمواي ،رما عاقب بالحيس مدة ال تزتد عن ي ي ييتة أ ي ي ي ي ر أو بررامة ال تتجاوز
 )500دينار أو بكلتا العقواتين ري من ي ي ي ييار بحزب غير مراز أو ال يعلن عن نفسي ي ي ييه وفا أحكاى القانون،
وعاقب ري من أقاى تنليماإ عسيكرتاإ أو ييه عسيكري بمقتضيى أحكاى قانون العقواات ،وري من ارتكب أية مخالفة
ألحكاى ه ا القانون لم تعين فيه عقواة ااصي ي ي ي ي يية ل ا بالحيس مدة ال تزتد على  )3أ ي ي ي ي ي ي ر أو بررامة ال تتجاوز
 )200دينار وتجمط العقواتان في حالة التكرار .)2
وفي ظي قانون األحزاب السيييا ييية رقم  )19لسيينة 2007ى فقد أبقى المييير على مات األحكاى المتعلقة
بالحي والوقف والجزاتات رما هي في ظي القانون السياها رقم  )32لسينة 1992ى ،با يتغنات أنه ألرى الفقرة التي
أوجب على محكمة العدي العليا الفصي ي ي ي ييي في دعوى حي الحزب ،أو وقف نيي ي ي ي ييا ه االي مدة ال تزتد عن )60
يوماإ من تارتم تسجيل ا .)3

 )1ى /25أ ،ب ،جي) ،ج.ر،
 )2ى ،)24المصدر نفسه،

 1 ،3851أيلوي ،1992

.1674

.1674

 )3ى ،)26-25المصدر نفسه،

.1674
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وعليه يكون المي يير في ه ا قد أزاي ص ييفة اال ييتعجاي التي وا ييع ا على دعاوى حي ووقف الحزب في
ظي القانون الساها.
واموجب قانون األحزاب السيا ية لسنة رقم  )16لسنة 2012ى جاتت األحكاى أكغر تفصيالإ للعقواات:
 .1يعاقب بالحيس مدة ال تقي عن نة ري عضو من أعضات الحزب تسلم أو وافا على تسلم ماي لحساب
الحزب من أي دولة أو ج ة اارجية ،وتعاقب بالحيس مدة ال تقي عن نتين ىما ران مرتكب ه األفعاي
عضوا في قيادة الحزب .
 .2يعاقب بالحيس مدة ال تقي عن ثالثة أ ر ،وال تزتد على نة أو بررامة ال تتجاوز امسمائة دينار أو
بكلتا هاتين العقواتين ري عضو من أعضات الحزب تسلم ماالإ من أي خز اعتياري عاى أو اا

أو

من أي مصدر مج وي .وتعاقب بالحيس مدة ال تقي عن تة أ ر ،وال تزتد على نة واررامة ال تتجاوز
امسمائة دينار ىما ران مرتكب ه األفعاي عضواإ في قيادة الحزب .وتحكم بمصادرة األمواي المتحصلة
حزب في الموازنة العامة.
نتيجة ارتكاب األفعاي السابقة ،وتزوي ىلى هند األ ا
.3

يعاقب بالحيس مدة ال تزتد على ثالثة أ ر أو بررامة ال تتجاوز مائتي دينار ري من ارتكب مخالفة
ألحكاى ه ا القانون ،ولم ينز على عقواة ااصة ل ا ،وفي حالة التكرار تجمط العقواتان .

وأصي قرار حي الحزب من صالحيات محكمة ا تنناف عمان هدالإ من محكمة العدي العليا ،فقد نص المادة
 )34منه " ال يجوز حي الحزب ىال بقرار من محكمة ا تنناف عمان هنات على دعوى تقدم ا اللجنة في أي من
الحاالت التالية:
أ .ىما االف الحزب أحكاى أي من الفقرتين 2و )3من المادة  )16من الد تور  ،)1و ما ث،

في دعوى

جزائية ارتياط الحزب بج ة أجن،ية و ما ق،ي الحزب تموتالإ من ج ة اارجية.
ب .لمحكمة ا تنناف عمان أن تصدر ،هنات على لب اللجنة ،ق ار اإر مستعجالإ بايقاف الحزب عن العمي في
أثنات مدة النلر في الدعوى على أن تصدر المحكمة قرارها في الدعوى في مدة ال تزتد على ثالثة أ ر من
تارتم ورودها لقلم المحكمة" .)2

( )1انظر(م )2/16لألردنيين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات واألحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية ،وذات نظم ال تخالف
أحكام الدستور ،و م )3/16ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات واألحزاب السياسية ومراقبة مواردها .ج.ر 8 ،1093 ،رانون الغاني ،1952
.4
(( )2م  )34ج.ر ،ع  6 ، 5161تموز ، 2012ص.2540 -2539
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وعليه يكون المي ي يير في ه ا القانون قد أرجط ص ي ييفة اال ي ييتعجاي التي وا ي ييع ا على دعاوى حي الحزب
ووقفه في ظي قانون األحزاب السيا ية لسنة 1992ى ،وأزال ا في قانون األحزاب السيا ية لسنة 2007ى.
أما قانون األحزاب السي ي يييا ي ي ييية رقم  )39لسي ي يينة 2015ى فقد أبقى على العقواات السي ي ييابقة ،ولكن ُح ف
ال،نود المتعلقة بعقواة العضي ي ي ي ييو ال ي يتولى قيادة الحزب ،فلم يميز ه ا القانون في العقواة هينه واين األعضي ي ي ي ييات
الحزايين .)1

)( (1م )34ج.ر ،ع  16 ،5358أيلول  ،2015ص .7848 -7847
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اخلامتة
(النتائج والتوصيات)
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الد ار ة ىلى مجموعة من النتائ والتوصيات:

الص

أوالً :النتائج
 -1عرف األردن من تأ يس اإلمارة عاى  1921حتى عاى 2021ى ثمانية قوانين انتخاب ،ىاافة ىلى التعديالت
محيات مفصلية في تيور المملكة األردنية ال ا مية يا ياإ واجتما ياإ.

امة التي مغل
ال ِّ
ىن مجلس النواب هو الج ة صيياحية االاتصييا
ِّ -2

بالفصييي في صييحة نيابة أعضييائه ،وتصييدر قرار اإلبياي

يائية الج ة ص يياحب
بأكغرِّتة ثلغي األعض ييات لراية الد ييتور المعدي لس يينة 2011ى .وال ي جعي الس ييلية القض ي ِّ
االاتصي ييا بالفصي ييي في صي ييحة نيابة أعضي ييائه هدالإ من مجلس النواب بما يضي ييمن العدالة والحياد باعتيار
لية مستقلة عن السليات األارى و لية محايدة ومتخصصة.

 -3بقيي

المرأة محرومية من حا االنتخياب حتى عياى 1974ى بعيد ىجرات تعيدييي على قيانون االنتخياب هتعيدييي

تعرتفة رلمة أردني ومل بي ي يييب رلمة مرر الواردة في القانون األص ي ييلي لس ي يينة 1960ى واال ي ييتعاا ي يية عن ا

بعيارة مرر أى أنغى) ،وه ا الحرمان بي،يعة الحاي مناف للديمق ار ية ران الهد من تعديله.

 -4حرم

فنات معينة بموجب القانون من حا التر ي من هين م أقراات المل للدرجة التي تحدد بقانون اا

وه ا القانون لم يصدر بعد ل ا فلن جميط أفراد األ رة المالكة ممنوعون من ه ا الحا.

،

 -5جمط األردن ع،ر الفترات الزمنية هين أ ييلوب االنتخاب غير الميا يير ال ي أا به في ميلط القرن العي يرتن
والقائم على انتخاب النواب على درجتين ،وهو ا ي ادارتاإ في ع د االمارة مرحلة ادت في ا االمية ،ىال أنه
يس ي ي ي ي على الدولة التداي ااصي ي يية بسي ي يي،ب انتيي ي ييار االمية والوعي الررتب لالميين ،واين االنتخاب السي ي ييري

الميا ر ال ي يتم على درجة واحدة بااتيار الناا،ون النواب ميا رة.

 -6اي ي ي ي ي ي ييمن قيانون االنتخياب تمغييي الفنيات االجتميا ِّيية واألقلييات ،ىم حيدد مقياعيد معينية ألهنيات اليياديية  )9مقياعد
واليررس واليييان  )3مقاعد والمسيحيين  )9مقاعد ىاافة ىلى مقاعد روتا للنسات  )15مقعداإ.
 -7أا قانون االنتخاب باألغل،ية النس ي يي،ية ،ومل بفوز المر ي ي ي الحاص ي ييي على أك،ر عدد من األصي ي يوات برض
النلر عن نسي ي ييية الناا،ين ال ين أدلوا بأص ي ي يوات م ىلى جميط من ل م حا االنتخاب وارض النلر عن نسي ي ييية

األصوات التي حصي علي ا الفائز ىلى مجمو أصوات المقترعين.

 -8راوح قانون االنتخاب هين ىجرات االنتخابات بالقوائم المفتوحة التي يس ي ي ييتييط الموا ن من االل ا انتخاب عدد
نز عليه قانون االنتخاب لسي ي ي يينة 1986ى ،وأجرت
من المر ي ي ي ييحين في الدائرة
ِّ
االنتخاهية رما ِّ
1989ى باال ييتناد ىليه حيث انتخب المجلس النياهي الحادي عييير في  11تي يرتن الغاني  14 – 1989وب
انتخابات عاى

1993ى واين الصيوت الواحد المحدد ال ي يقيد النااب بانتخاب مر ي واحد فقط ،وهو ما أا ت به القوانين

من عاى 1993ى حتى عاى 2016ى ،وال ي أثِّر على قدرة معلم األحزاب في ىيصي يياي مر ي ييحي ا ىلى مجلس
االنتخاهية عن رتا تر ييي مر ييحي ا األمر ال ي صيياحيه تنافس
النواب ،وتزايد دور العيييائر في المييياررة
ِّ
دااي العييرة الواحدة ،أو هين ا واين العيائر األارى.

 -9لقد ران للتيور الس ي ي ي ي يييا ي ي ي ي ييي واالقتص ي ي ي ي ييادي واالجتماعي أثر على تيور قوانين االنتخاب وقوانين األحزاب
السي ي يييا ي ي ييية في األردن فجاتت لتواكب تيور المملكة في المجاالت االجتما ية واالقتصي ي ييادية والسي ي يييا ي ي ييية،
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ىا ي ي ييافة ىلى أنه جات بعضي ي ي ي ا لنواحي تنليمية بحتة في ي ي يي،يي الن وض بمس ي ي ييتوى العملية الحزاية ومواج ة
متيليات المجتمط الحديث ،فضالإ عن أن بعض ا جات ه دف دعم الحياة الديمق ار ية.

 -10يوقف ا يتعماي حا االنتخاب عن العاملين في القوات المسيلحة ،واألمن العاى والدفا المدني والمخاه ارت
العيامية ورجياي اليدر يلية ميدة ايدمت م الفعلِّيية ،وتعود ل م الحا بمجرد ترر م للخيدمية الفعليية ،وهي ا مي،ا
في قانون االنتخاب لسي ي ي ي ي يينة 1960ى ،وما تال أي بمعنى أن قوانين االنتخاب السي ي ي ي ي ييابقة لم تكن تحرم م ه ا

الحا.

 -11تنلم جداوي الناا،ين لكي دائرة على حد .
 -12ال يجوز الجمط هين عض ي ي ييوتة المجلس النياهي ،وأي وظيفة عامة أي الوظيفة التي يتقاا ي ي ييى ص ي ي يياح ،ا
راتيه من األمواي العامة).

 -13نصي ي

قوانين االنتخاب في األردن على حرمان األ ييخا

ال ين ص ييدر علي م حكم مدة تزتد على يينة

يحرى
واحيدة لجرتمية غير أاالقيية ،ولم يعف عنيه للجرتمية التي حكم علييه من أجل يا ،ومن النياحيية العمليية لم ِّ

هزالت من حا االنتخاب.

 -14عرف األردن مني تيأ ي ي ي ي ي ي يييس اإلميارة عياى 1921ى حتى عياى 2021ى ثميانيية قوانين حزايية ،والتي مغلي

محيات مفصي ي ييلية في تيور المملكة األردنية ال ا ي ي ييمية ي ي يييا ي ي ييياإ واجتما ياإ .وأن من ا لم ييي ي ييترط اي ي ييرورة

الحصوي على الترايز عند تأ يس ا ،واألار تيلب مل .

 -15ال يتوقف نجاح األحزاب على الو ي ييط السي يييا ي ييي فقط ،هي يزثر اإل ار القانوني ال ي تعمي فيه األحزاب
في مدى ما تحققه من نجاح ،بالنلر ىلى الو ي ي ي ييائي التي يتيح ا ل ا المي ي ي ي يير للنياى هدورها على أكمي وجه،

وتوفير الموارد الالزمة ل ا ،وجعل ا بعيدة عن التداي في زون ا.

 -16لم تنز القوانين الحزاية جميع ا على ىمكانية التداوي الس ي ي ي ي ييلمي للس ي ي ي ي ييلية ،أي تكليف الحزب األك،ر أو
االئتالف الحزاي األك،ر.

 -17الم،دأ الد ييتوري وااي ي في ا ييمان حرتة تأليف الجمعيات واألحزاب الس يييا ييية ،ىال أن القوانين الناظمة
من مرحلة ألارى وواي ييع

ليرتقة تأليف الجمعيات واألحزاب السي يييا ي ييية ااتلف

من الناحية العملية القيود

على حرتت ييا ،ورييان هنييا تييياين في التعييامييي هين األحزاب األمر الي ي أدى ىلى أن أصي ي ي ي ي ي ييي هنييا حزب

جماهيري أوحد ،و ياعدها في مل عدى افتقارها ىلى الموارد المالية الالزمة ،هينما األحزاب األارى بعيدة عن
الجماهيرتة ،وه حالة غير ،يعية في الحياة الديمق ار ية فال هد من وجود أحزاب منافس ي ي ي ي ي يية حتى تص ي ي ي ي ي ييي
يارة التعددية الحزاية مات معنى.

 -18يعت،ر قانون األحزاب نلرتاإ من أهم القوانين المنلمة للعمي السي ي ي ي يييا ي ي ي ي ييي في األردن ،ولكن ومن الجانب
العملي فلن مل يعتميد على مدى تفعييي نصي ي ي ي ي ي ييو

القيانون أو وجود معيقيات التفعييي ،وتعود مل ىلى هدف

الدولة من واعه ،فلما ران ال دف من القانون ىافات الير ية على النلاى السيا ي وليس الديمق ار ية ،فلن
األحزاب في ه الحالة ال تسي ي ي ي ي ي ييتييط أن تكون منافسي ي ي ي ي ي يية للحكومة هي محتواة من ق،ل ا ،وفي الحالة الحزاية

األردنية فمن الصي ييعب الحكم على أدات األحزاب في ظي تداي الحكومة في العملية السي يييا ي ييية بسي يي،ب فرض
ال يمنة الحكومية على حرتة العمي الس ي ي ي يييا ي ي ي ييي ،فكياب المص ي ي ي ييداقية الحكومية بلجرات انتخابات نياهية نزت ة
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وعادلة وااي ي ي ي  ،ومل بيي ي ي ي ادة المررز الو ني لحقوي اإلنس ي ي ييان و قرار بالمخالفات التي أ ي ي ييار ىلي ا تقرتر،
واتقرتر وار اا

ص ييادر عن ج ،ة العمي اإل ييالمي النتخابات المجلس النياهي الخامس عي يير والس ييادس

عيير ،واالتالي ال يصيي القانون العامي الوحيد المزثر على دور األحزاب وزتادة الميياررة السييا يية ،ف نا

قوى منافس يية رالحكومة ،وأص ييحاب المص ييال ال ين يس ييتييعون الحص ييوي على ما يرتدون من االي الحكومة
ومن غير األحزاب ،وهنا األحزاب مات المصي ي ييال أو اليي ي ييخصي ي ييانية والتي ال تقدى للموا ن ما يجعله مق،الإ

علي ا.

 -19تييجط الدولة األحزاب في الوق

ماته تمنط وجودها في الجامعات والنقابات ،واالتالي عملياإ تمنط الييياب

من االنخراط في األحزاب وا تيعاب اقات م ورغيات م.

 -20أعيى قانون األحزاب السييا يية رقم  )19لسينة 2007ى مزتداإ من الحقوي التي يمكن لهحزاب اال يتفادة
من ا مغي :حا ا ي ي ي ييتخداى المرافا العامة ،وعفات مقار الحزب من جميط الضي ي ي يرائب والر ي ي ي ييوى الحكومية التي
تترتب على األمواي غير المنقولة .وحا األحزاب في ا ي ي ي ييتخداى و ي ي ي ييائي اإلعالى للتع،ير عن ميادئ ا وورائ ا،

وتخصيز هند في الموازنة العامة للمساهمة في تموتي األحزاب.
 -21م ما ران

التيي ي ي يرتعات متيورة وم ما منح

األحزاب الحرتة والدعم فلنه غير راف لحص ي ي ييوي األحزاب

على القاعدة الجماهيرتة التي تمكن ا من الوصي ييوي ىلى المسي ييتوى ال ي يجعي من بعض ي ي ا قاد اإر على تيي ييكيي

حكومة ،وتجعي من اليعض األار مراقياإ ومعاراي ي ي ياإ ،ف ا الوا ي ي ييط ليس باألمر السي ي ي ي ي على األحزاب في
اوت عدى وجود ثقة جماهيرتة باألحزاب.

 -22ال تسي ييتييط الترلب على حالة التفت

الحزاي بالتي ي يرتعات فقط ،هي يعتمد على تيور التجراة السي يييا ي ييية

والتعايم مط ظاهرة األحزاب الص ي ييريرة ىلى جانب األحزاب الك،يرة .الم م أن يتوفر المناا الس ي يييا ي ييي المالئم

لنياى التكتالت الك،رى ،ومط مرور الوق

ال تجد األحزاب الص ي ي ييريرة م،ر اإر ال ي ي ييتمرارها ،فلما أن تتال ي ي ييى أو

تندم مط األحزاب الك،رى وتحدث مل في العادة تح

قية ال،رلمان ،حيث تفرض المصييلحة على ري حزب

 -م ما ران لونه السي يييا ي ييي  -االئتالف مط وارتن أو االندماج مع م .فال،ينة ال،رلمانية القائمة على أ ي يياس

كتلوي أو حزاي توفر للمجتمعات السي ي يييا ي ي ييية المتقاراة في األفكار وال،رام الفرصي ي يية لالتحاد ري تكون أكغر
تأثي اإر وحضو اإر في المي د السيا ي ،ووظيفة الدولة هي توفير ال،ينة التيرتعية والسيا ية المنا ية ل ا.

 -23حلرت قوانين األحزاب حتى عيياى 2012ى ا ي ي ي ي ي ي ييتخييداى المراكز والنقييابييات والجمعيييات الخيرتيية واألنييدييية
الرتااييية مما يزدي ىلى حرمان األحزاب من عرض هرامج ا و ييرح أهداف ا وأنييييت ا على منتسيي،ي النقابات
والجمعييات الخيرتية واالتحيادات وفييه تعيارض لررس الغقيافية الحزايية في أمهيان الموا نين.وقيد تال ي ي ي ي ي ي ييى هي ا

الحلر بموجب قانون األحزاب السيييا ييية رقم  )16لسيينة 2012ى ،ورقم  )39لسيينة 2015ى و ييم للحزب
ا ي ي ي ييتخداى المرافا الغقافية واالجتما ية العامة ومراكز النقابات والجمعيات واألندية ي ي ي يرتية الحصي ي ي ييوي على

الموافقة المسيقة من القائمين على تل المرافا والمراكز وفا أحكاى التيرتعات الناف ة

 -24تعاني األحزاب من مي ي ي ي يياكي عديدة متعارف علي ا وم رورة في جميط المزلفات التي تناول
األردن وات ران

األحزاب في

لليرممة أو عزوف الموا نين أو غياب ال،رام السيا ية الو نية االقتصادية واالجتما ية
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والغقيافيية وال،ينية ،فيلن أهم يا هو غيياب الكتيي والتييارات الرئيس ي ي ي ي ي ي يية يمكن يا أن تن ي ظياهرة تفرد تييار بعينية

واالتالي تز س لحياة نياهية نيية ومزثرة تنت ي ىلى تداوي السلية هين أحزاب ر،رى في ال،الد.
 -25الو التي ي ي ييرتط من نصي ي ي ييو

تلزى األحزاب باحتراى قواعد الديمق ار ية في تيي ي ي ييكيي هينات ا النيادية و جرات

انتخابات دورتة ،و عار الو ازرة هنتائج ا للد ار ة ،وعيات األعضات حا اليعن ه ا.

 -26لم يرافا ىص ي ي ييدار القوانين الناظمة للعمي الحزاي في األردن األ ي ي ييياب الموجية التي تي ي ي ييفط مط مي ي ي ييرو

القانون عند ىعداد ولدى ىر يياله ىلى مجلس األمة با ييتغنات ميييرو قانون األحزاب السيييا ييية لسيينة 2007ى،
والعجي ييب أن مجلس النواب لم يكن ييل ،ييا ،األمر الي ي ي ينم عن عجز مجلس النواب عن الني يياى بم ييام ييه

التيرتعية على الوجه األكمي.
ثانياً :التوصيات
توصلت ال فاةل إلى التوصيةت التةليل:
 -1دعوة المير األردني ىلى ىيجاد قانون انتخاب عصر ِّي يكفي العدالة للجميط يأتي بعد حوار جميط المز سات
مات العالقة مط تي،يا الض ي ي ي ي ييمانات الكفيلة لحرتة ونزاهة االنتخابات وص ي ي ي ي ييحة ىعالن النتائ حتى تعود ثقة

النااب بالمجالس النياهية فيق،ي على صي ي ييناديا االقت ار للميي ي يياررة في تيي ي ييكيي المجالس النياهية إلثرات الحياة

النياهية ،وا ييتقرار الديمق ار ِّية في األردن ألن قانون االنتخاب هو األ يياس في العملية الديمق ار ية وواييع ا
ِّ
على المسار الصحي النيط لما له من تفاعالت تكون فاعلة في العمي السيا ي والتنمية السيا ية.
النياهية وفا أ س تكفي العدالة االجتما ِّية.
المير األردني ىلى توزتط المقاعد
 -2دعوة
ِّ
ِّ
 -3دعوة المير األردني ىلى ىعادة النلر في تخصيز المقاعد النياهية المتعلقة ه،دو اليماي والو ط والجنوب،
َّ
يكانية األارى.
ومل
ألن الرال،ية الس يياحقة من أهنات تل العي ييائر مس ييتقرون في المدن والقرى والتجمعات الس ي ِّ
معينية ،واليدلييي على ملي أنيه ال يسي ي ي ي ي ي ييتييط
فياليياديية في مف وى قيانون االنتخياب تعني االنتميات ىلى عيي ي ي ي ي ي ييائر ِّ

االنتخاهية والتر يي لدوائر اليادية من يعيم حياة هدوتة ىال ىما ران ينتمي ىلى العييائر
التسيجيي في الجداوي
ِّ
االنتخاهية في المحافلة التي
حددها القانون لكي دائرة ،في حين يسييتييط التسييجيي والتر ييي في الدوائر
التي ِّ
ِّ
ينيم في ا أو يكون من هين أهنائ ا.

 -4دعوة المير األردني لح ف المواد التي هي تكرار لما ورد في الد تور األردني بيأن روط عضوتة مجلس

النواب وملي إل ازلية التنياقض ميا هين قيانون االنتخياب ،واليد ي ي ي ي ي ي ييتور حتى ال نكون أمياى م،يدأ عيدى د ي ي ي ي ي ي ييتورِّتية

القانون.

النياهية من ق،ي االتحادات ،والجمعيات النس ي ي ييائية،
 -5تكغيف الج ود بي ي ي ييأن تعزتز مي ي ي يياررة المرأة في المجالس
ِّ
ومز سات المجتمط المدني للعمي على ىزالة العوائا الحائلة دون وصوي المرأة لل،رلمان بالتنافس.

 -6دعوة المي يير األردني ىلى ىيجاد قانون حزاي عص يير ِّي يأتي بعد حوار جميط المز يس ييات مات العالقة بلجرات
ي ي ي ي ي ييلسي ي ي ي ي ييلة من اللقاتات المفتوحة مط قوى المجتمط المدني على ااتالف ا أحزاب ونقابات وجمعيات وغيرها،
وتجب ىاضي ييا أي ميي ييرو قانون لتنليم الحياة الحزاية لتداوي ي ييع،ي و ي يييا ي ييي وا ي ييط إليجاد حياة حزاية

وديمقر ية متيورة ،وتيييكيي حكومات هرلمانية عمادها األحزاب ،مط اييرورة تي،يا الضييمانات الكفيلة بمن
ا

األحزاب حرتة الرأي والتع،ير واالجتما  ،وتوفير الدعم المالي ل ا لتمكين ا من تأدية م ام ا وتنفي أنييييت ا،
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وا ي ييمان عدالة ونزاهة و ي ييفافية ومص ي ييداقية اإلجراتات االنتخاهية لتكون حرة ونزت ة ،ولتكون األحزاب فاعلة

في العمي السيا ي والتنمية السيا ية ،ومل لدفط العملية السيا ية ىلى األماى.

 -7القيانون مروة يعكس ميا يصي ي ي ي ي ي يييب المجتمعيات من تيور في جميط منياحي الحيياة االجتميا يية واالقتصي ي ي ي ي ي يياديية
والسي يييا ي ييية ،وفي اي ييوت اضي ييم األحداث التي تعصي ييف بالو ن العراي عامة ،وما ينادي به اليي ييار األردني

ااصة من ىصالحات يا ية ،ومن أجي تعزتز دور األحزاب السيا ية في الحياة السيا ية األردنية فقد بات

من الضي ييرورة على ال،رلمان مراجعة بعض القوانين باإلاي ييافة ىلى قانون األحزاب ،والتي يمكن أن تزثر على

عم ييي األحزاب ،وملي ي لخلا ى ييار تيي ي ي ي ي ي يرتعي متج ييانس ومتك ييام ييي للعم ييي الحزاي ال ييديمق ار ي مغ ييي ق ييانون
المي،وعات والنيي ي ي ي ي يير ،وقانون اإلعالى المرئي والمسي ي ي ي ي ييمو  ،وقانون االجتماعات العامة ،وقانون الجمعيات،

وقانون ال،لديات  ،وقانون امان حا الحصوي على المعلومات  ،والنلاى الداالي لمجلس النواب.

 -8واط وليات ااصة لتيوتر عمي األحزاب السيا ية تم يداإ لمساهمت ا في الحياة السيا ية األردنية.

 -9تكغيف الج ود بي ييأن تعزتز مي يياررة المرأة في األحزاب الس يييا ييية من ق،ي االتحادات ،والجمعيات النس ييائية،
ومز سات المجتمط المدني لتعزتز دورها في التنمية السيا ية ااصة وأن ا أصيح

موجودة واقعاإ وقانوناإ في

ال،رلمان ،رأن ينز القانون على أن يكون  )% 10على األقي من اإلناث من األعضات المز سين.
-10
-11

عدى تداي الحكومة في حي األحزاب أو الحياة الحزاية الداالية الما ملتزمة بيروط التأ يس.

اي ييرورة تسي ي يي العمي الحزاي دون واي ييط أية قيود أمنية ،أو محلورات من ي ييان ا واي ييط العنيات أماى

تأ ي ي يييس الحزب أو عضي ي ييوتته واالتالي ال يجوز أن تتضي ي ييمن القوانين أحكاماإ تزدي صي ي يراحة أو اي ي ييمناإ ىلى

تعييي الحا الد ي ي ي ييتوري ،ألن األصي ي ي ييي في ممار ي ي ي يية العمي الحزاي هو اإلباحة وليس التقييد ،و ن تأ ي ي ي يييس

األحزاب هو حا د توري يجوز تنليمه ،وال تمل أية لية تقييد .
-12

االكتفات في العضو المز س والمنتسب للحزب ا تراط التمتط باألهلية المدنية.

-13

ىعادة تعرتف الحزب الس ي يييا ي ييي بحيث يقود هدفه ىلى م،دأ المي ي يياررة في الس ي ييلية التنفي ية وتداول ا ،مط

-14

يجب ى قاط المواد الخاصة بالمخالفات والعقواات الواردة في قانون األحزاب ،لكون ا منصوصاإ علي ا في

-15

ترجمة ايابات المل ع،د للا الغاني بلحداث ىصي ي ي ي ييالح حنيقي و ي ي ي ي ييامي ومتكامي ،والتي أعلن عن ا مط

ارورة اإل ارة ىلى مل بألفاظ عمومية.
قوانين أارى رقانون العقواات .

اندال الميالب اليع،ية المنادية هتحقيا ىصالحات على أرض الواقط.
-16

ا ي ي ييرورة تض ي ي ييافر الج ود هين اإلعالى الر ي ي ييمي المقص ي ي يير تجا األحزاب األردنية بعدى الس ي ي ييماح بعرض

هرامج ا ،واإلعالى الخا

للتعرتف بض ييرورة العمي الحزاي حتى يزوي اوف الناس جرات الموروث التارتخي

لقمط الحزايين ،والتي ادت المجتمط األردني في حنية األحكاى العرفية وغياب الحياة السيا ية.
-17

ىد ار األحزاب للتحديات التي تواجه األردن ،وواييط هرام عملية يييا ييية واقتصييادية وثقافية واجتما ية

مالمسي ي يية ل موى الموا ن ،ومن ثم رح ا على الناا،ين في مرحلة التر ي ي ييي واإلعداد لالنتخابات ،واي ي ييرورة
ت،ني ا والمدافعة عن ا ىما ما وصل

-18

ىلى مجلس النواب لتستييط تكوتن قواعد ع،ية .

تموتي الحكومة جزتاإ من تكاليف حمالت األحزاب االنتخاهية.
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-19

ا ييرورة التزاى األحزاب بعقد مزتمرات دورتة ،ومل ألن العديد من األحزاب من ني ييأت ا لم تعقد مزتمرات ا

المنصو

علي ا في أنلمت ا الداالية ،ولم تجر في ا انتخابات فعلية ل ينات ا النيادية.
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المصادر والمراجع
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ملحق رقم ()1
قوانين االنتخاب في األردن(2012-1928م)

134

 .1قانون انتخاب أعضاء المجلس التشريعي لسنة 1928م
المنشور على الصفحة ( )263من عدد الجريدة الرسمية رقم ( )195بتاريخ  20حزيران 1928م
المادة 1
يسمى ه ا القانون قانون االنتخاب للمجلس التيرتعي الصادر نة 1928ى.
المادة 2
تعني رلمة هدوي ) في ه ا القانون أحد أفراد العيائر الرحي.
توايا للررض المقصود في ه ا القانون يقسم ال،دو ىلى قسمين ،هدو اليماي وادو الجنوب .هدو اليماي هم هنو
صخر والسرحان وانو االد والعيسى والسليط وتوابع م ،وادو الجنوب هم الحوتيات والمناعون والحجايا وتوابع م
تعني رلمة عضو ) عضو المجلس التيرتعي.
تعني رلمة مامور تسجيي ) في ه ا القانون الموظف المعين لتسجيي أ مات الناا،ين.
المادة 3
يزلف المجلس التيرتعي من  )16عضوا منتخيا )14 ،عضواإ من م ينتخ،ون على الصورة الم،ينة في القسم
األوي من ه ا القانون وعضوان ينتخيان على الصورة المعينة في القسم الغاني منه.
المادة 4
يحا لكي أردني أكمي الغالثين من عمر أن ينتخب عضواإ ىال ىما ران :
أ .اقياإ من الحقوي المدنية.
ب .يدعي بجنسية أو حماية أجن،ية .
ج .محكوما عليه باإلفالس ولم يستعد اعتيار قانوناإ .
د .محجو ار عليه من محكمة مات صالحية ولم يرفط الحجر عنه.
ه .محكوماإ عليه بالسجن مدة تنيف على نة واحدة لجرتمة غير يا ية ولم يعف عنه للجرتمة التي حكم عليه
من أجل ا.
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و .ييري وظيفة مات راتب في حكومة ري األردن .
ز .له منفعة خصية أو غير مل ناجمة عن ارتيا ه مط ىحدى مصال
األرااي  ،ىال ىما ران

ري األردن بعقد غير عقود ا تنجار

منفعته نا نة عن رونه مساهما في ررة أعضا ها أكغر من عيرة أ خا

.

ح .مجنونا أو معتوها .
القسم األوي
المادة 5
تقسم اإلمارة ىلى أراط دوائر انتخاهية وهي :ال،لقات وعجلون والكر ومعان .
تنتخب مقا عة ال،لقات امسة اعضات مسلمين ،على أن يكون اثنان من م ررسيين  ،وعضوا اد ا مسيحيا .
تنتخب مقا عة عجلون ثالثة أعضات مسلمين وعضوا مسيحيا .
تنتخب مقا عة الكر عضوتن مسلمين وعضوا مسيحيا .
تنتخب مقا عة معان عضوا مسلما واحدا .
تنفي ا للررض المقصود من ه ا القانون  ،تعت،ر محافلة العاصمة وقصية جرم من مقا عة ال،لقات .
المادة 6
يجري انتخاب أعضات المجلس التيرتعي هوا ية انتخابات أولية وثانوتة .تحتوي االنتخابات األولية على الناا،ين
المعرفين فيما يلي بالمنتخ،ين الغانوتين واالنتخابات الغانوتة تحتوي على انتخاب األعضات من ق،ي المنتخ،ين
الغانوتين .
المادة 7
يحا لكي أردني غير هدوي ) أكمي الغامنة عيرة من عمر أن يصوت في االنتخابات األولية ىال ىما ران :
أ  .اقياإ من الحقوي المدنية.
ب .يدعى بحماية أجن،ية .
ج .أعلن ىفال ه ولم يستعد اعتيار قانونا .
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د .محجو ار عليه محكمة مات صالحية ولم يرفط الحجر عنه .
هي .محكوما عليه مدة تنوف على نة واحدة لجرتمة أاالقية ولم يعف عنه للجرتمة التي حكم عليه من أجل ا .
و .مجنونا أو معتوها .
المادة 8
تقسم الدائرة االنتخاهية من أجي االنتخاب األولي ىلى منا ا انتخاب ،وتحا للمنتخ،ين في ه المنا ا أن ينتخ،وا
أحد أعضات المنتخ،ين الغانوتين على أن يقرر مل على قاعدة أن ينتخب ري  )200نااب اولي منتخيا ثانوتا
واحدا  ،على أنه يحا لكي قرتة أو حي أو مكان يحتوي على  )150ىلى  )200نااب أولي أن يصوت لمنتخب
ثانوي واحد ،و ما ران القرتة او الحي أو المكان يحتوي على  )350ىلى  )400نااب اولي فيحا له أن يصوت
لمنتخ،ين اثنين ثانوتين ،وتراعى في مل نفس القاعدة عندما يزتد عدد الناا،ين األوليين على . )400
تحدد منا ا االنتخاب من ق،ي رئيس النلار وتنير في الجرتدة الر مية ر ل ينير عدد المنتخ،ين الغانوتين لكي
منيقة انتخاب .
المادة 9
المامور ينلم جال بأ مات الناا،ين
أ
يعين رئيس النلار لكي دائرة انتخاب مأمور تسجيي أو أكغر ،وعلى ه ا
لالنتخاب األولي وتعين رئيس النلار أيضا مامور مراجعة تعين واجياته فيما بعد.
يجوز لمأمور التسجيي أن يدعو ر ات مجالس ال،لدية في الدائرة االنتخاهية ومختاري القرى واألحيات في القصيات
وميايم العيائر واألئمة والر ات الروحيين ليساعدوا في تنليم السجي.
ينلم السجي بموجب القرى أو األحيات أو األماكن التي يسكن في ا الناا،ون وترقم أ مات الناا،ين في ري قرتة
أو حي أو مكان بالتسلسي وحسب أحرف ال جات وت،ين في السجي.
أ  .ا م ري نااب رامال.
ب .صنعة النااب أو حرفته.
ج .محي ىقامته.
د .عمر المقدر.
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يجوز للمجلس التنفي ي أن يصدر أنلمة بيان تنليم السجي من وج ة أارى و ماعته في المقا عات ،وتجوز له
ىلى وار مادة لتصحي السجي.

أن يضط من وق

ال يحا الحد من أجي مقاصد االنتخابات األولية أو الغانوتة أن يستعمي أكغر من صوت واحد وال أن يستعمي
النااب في االنتخابات األولية صوتا في أكغر من منيقة انتخاب واحدة.
المادة 10
 .1حالما يتم جي ري دائرة انتخاهية يقدمه مأمور السجي ىلى مأمور المراجعة ال ي عليه أن ي يعه في مدة ال
تزتد على أراعة عير يوماإ من تارتم وصوي السجي ىليه ،ومل هتعليقه نسخة عن مل القسم من السجي ال ي
يحتوي على أ مات األ خا

ال ين يسكنون في تل القرتة والحي والمكان في محي ظاهر في ري قرتة وحي

ومكان واقط امن الدائرة االنتخاهية ،ور ل يعلا ىعالناإ تحدد فيه المدة والمكان المعينان لتصحي
االنتخاهية وال،

فيه ن ائيا  ،وتدعو فيه جميط األ خا

ولم ت رر أ ما هم في

ال ين يعتراون على ىدااي ا م أي نااب ران أن يحضروا وتقدموا

السجي وجميط األ خا
اعترااات م في الوق

ال ين ل م الحا في التصوت

جي الدائرة
ليات م أو

 ،والمكان المعينين .

 .2تيقى ري نسخة من نسم ه ا السجي واإلعالنات معلقة مدة ال تقي عن أراعة عير يوما ق،ي الوق

المعين

لتصحي السجي.
المادة 11
 .1على مامور المراجعة أن يصح السجالت ،وتستانف قرار في أية قضية ىلى محكمة هدائية وتكون قرارها في
ه ا اليان قيعيا.
 .2يجوز لجميط األ خا

ال ين يقدمون ليات أو اعترااات  ،ور ل جميط األ خا

ال ين اعترض على

أ مائ م أن يحضروا بال ات أماى مامور المراجعة أو هوا ية ورالت أو محامين ،وتقدموا هينة بيأن أي لب أو
اعتراض ر ا .
 .3على مأمور تسجيي القرتة أو الحي أو المكان أن يكون حاا ار عند التصحي وتجوز له أن يقدى هينة.
 .4يحفظ السجي المصح لناا،ي ري دائرة انتخاهية في ديوان متصرف المقا عة وتكون معرواا للتفتيم في
جميط األوقات المنا ية.
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المادة 12
يجوز ألي ران ان ينتخب منتخيا ثانوتا على رط أن يكون ا مه في جي الناا،ين للدائرة االنتخاهية.
المادة 13
يجوز للمجلس التنفي ي أن يصدر أنلمة لتعيين مامورتن لمراقية االنتخابات وواجيات م ولتعيين الوق

والمكان

إلجرات االنتخاب والصورة التي يجب ان االنتخاب علي ا والصورة التي تعيى في ا األصوات وتتحقا ه ا النتيجة
وايان األمور الالزمة لتنليم ير االنتخابات وعدى المحاباة .
المادة 14
على رئيس النلار أن يعين بموجب ىعالن ينير في الجرتدة الر مية اليوى ال ي المنتخ،ون الغانوتون لينتخ،وا
أعضات المجلس التيرتعي .
المادة 15
ال يصل

خز أن ينتخب عضواإ ىما لم يسم من ق،ي امسة منتخ،ين ثانوتين الصفات الميلواة ،وتكون ه

التسمية رتابة وتسلم في الوق

المعين لالنتخاب المراقية من ق،ي المر

بفت اليين ) نفسه أو أحد ال ين

اقترحوا تسميته .
القسم الغاني
المادة 16
ينتخب عضوان لتمغيي ال،دو .يعين مو األمير المعلم بمنيور ينير في الجرتدة الر مية من هدو اليماي وادو
الجنوب تزلف ري من ما من عيرة ميايم  .وري لجنة عضوا واحدا .
المادة 17
يعين رئيس النلار بموجب ىعالن ينير في الجرتدة الر مية يوما لتلتنم فيه اللجنتان األعضات وتسير االنتخاب
على الصورة التي قد تعين بأنلمة يصدرها المجلس التنفي ي.
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مواد تى
المادة 18
 .1يجوز ألي عضو منتخب من أعضات المجلس التيرتعي أن يستقيي بموجب يقدمه ىلى رئيس النلار ،وعند
وصوي ا تقالة ر

يصي رر ي مل العضو.

 .2يلتنم المنتخ،ون الغانوتون أو لجنة الميايم حسب االقتضات بموجب ىعالن الجرتدة الر مية وتنتخ،ون عضوا
وار مكانه .
المادة 19
ىما توفي أحد أعضات المجلس التيرتعي أو تريب عن جلسات المجلس التيرتعي دورة من غير أن يحصي على
ىمن ه ل من المجلس
باإلاال

ىال ىما ران ترييه نا نا عن مرض ) أو التحا هدولة أجن،ية أو عمي ىق ار ار أو اعترافا

والياعة ل ا أو قاى بعمي قد يصي بموجيه أحد رعايا تل الدولة أو ا تر فيه أو ايد أو صار عراة

إلحدى الصفات غير المزهلة الم رورة في المادة الرابعة .فعلى رئيس النلار أن يعلن بان رر يه اغر وتأمر
باالنتخاب إلمالت المكان الياغر على الصورة المنصو

علي ا في المادة السابقة.

المادة 20
يلرى قانون االنتخاب المزرا في  9رانون األوي 1932ى المنيور في ملحا العدد  )52من الجرتدة الر مية
وتعديالته .
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 .2ذيل لقانون االنتخاب للمجلس التشريعي لسنة 1928م
المنشور على الجريدة الرسمية رقم ( ) 201بتاريخ  9أيلول 1928م
المادة 1
عمالإ بحكم اال تغنات الوارد في المادة  )39من القانون األ ا ي ،ينف القانون المدرجة صيرته تاليا من تارتم
نير في الجرتدة الر مية فو اإر حيث ر ي أن تنفي على ه ا الوجه اروري للمصلحة العامة
يسمى ه ا القانون ميي لقانون االنتخاب للمجلس التيرتعي الصادر نة . (1928
المادة 2
كي من يعيي منتخيا أو يعير

يقراه ) أو يق،ي بلعيائه أو ىعارته أو يعرض عليه نقودا أو أي يت وار

ميا رة أو بالوا ية أو يعرض عليه وظيفة أو مكانا أو منصيا بقصد ىغرائه على التصوت

أو االمتنا عن مل

أو ري منتخب ق،ي ق،ي االنتخاب أو في أثنائه أية نقود أو قرض أو يت وار أو وظيفة أو منصب ميا رة أو
بالوا ية هنفسه أو هوا ية خز وار بالنيابة عنه أو تعاقد على أمر ر ا لنفسه أو ليخز وار لقات التصوت
أو الق،وي بالتصوت

أو الق،وي باالمتنا عنه في أي انتخاب ران ،أو ري من ق،ي بعد أي انتخاب ميا رة أو

بالوا ية أية نقود أو يت وار أو وظيفة أو منصب بس،ب اقت ار أي خز أو امتناعه عن التصوت أو ىغرائه
أي خز وار للتصوت

أو االمتنا عنه في االنتخاب ،يعرض للحيس بعد اإلدانة من ق،ي محكمة هدائية لمدة

ال تزتد على نة واحدة أو لررامة ال تتجاوز منتي جنيه فلسييني وعالوة على مل ال يحا له في االي
نوات من تارتم ىدانته أن يسجي رمنتخب أو يصوت في أي انتخاب في ري األردن أو ييري وظيفة عامة أو
قضائية و ن ران ييري وظيفة ر

هتارتم ىدانته يجب ىاال ها.

المادة 3
كي من يستعمي ميا رة أو بالوا ية هنفسه أو هوا ية خز وار بالنيابة عنه قوة بحا أي خز إلغرائه أو
ىكراهه للتصوت

أو االمتنا عنه أو ألن مل

اليخز صوت في أي انتخاب أو امتنط عن مل

أو يت دد

با تعماي القوة والعنف وتحجز حرتته أو يوقط به ار اإر أو أمية أو اسارة مادية أو معنوتة أو ت دد ه ل  ،وري
من ينج بالرم أو باإلك ار في تضليي منتخب في ا تعماي حقه الميلا في التصوت
مل الحا يعرض للعقواات المعينة بالمادة السابقة.
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أو في منعه في ا تعماي

المادة 4
كي من ييلب في أي انتخاب ورقة اقت ار ال م خز وار وات أكان مل اال م لحي أو لمي
وهمي وري من ييلب في مات االنتخاب ورقة اقت ار با مه الخا
في جرتمة ر

أى ليخز

بعد أن يكون قد صوت فيه وري من يساعد

يعرض بعض اإلدانة من ق،ي محكمة هدائية للحيس مدة ال تزتد على نتين وعالوة على مل

يحرى من الحقوي المدنية المعينة بالمادة .)2
المادة 5
كي من يضط ق،ي االنتخاب أو في أثنائه هيانا رامبا يتعلا بأاالي المر
على رجو هك ا مر

أو بسلوره أو ينير مل بقصد التاثير

ىلى االنتخاب يعرض بعد اإلدانة من ق،ي قااي صل لررامة ال تتجاوز منة جنيه

فلسييني ،وال يحا له تسجيي ا مه رمنتخب أو للتصوت

في االنتخاب االي

نوات من تارتم اإلدانة.

المادة 6
كي من يزور ورقة تر ي أو ييوه ا أو يتلف ا برم أو يسلم ىلى مامور المراجعة أية ورقة تر ي وهو عالم أن ا
مزورة وري من يزور ورقة اقت ار أو التوقيط ال ي علي ا أو ييوه ا أو يتلف ا برم أو يقدى ىلى أي خز وار
هدون تفوتض ر مي ورقة اقت ار أو من يلقي برم في صندوي االقت ار ورقة غير ورقة االقت ار المفوض قانونا
بللقائ ا أو من ينقي أي صندوي اقت ار برم أو يتلفه أو يأا أو يفتحه هدون تفوتض ر مي أو من ينقي رزمة
أوراي االقت ار المستعملة باالنتخاب أو يتلف ا أو يأا ها أو يفتح ا يعرض بعد اإلدانة من ق،ي محكمة هدائية للحيس
مدة ال تتجاوز الستة أ ر و ما ران المجرى مامور المراجعة أو موظفا أو راتيا مستخدما في االنتخاب فتزداد مدة
الحيس ىلى نتين.
المادة 7
كي من ي،وح بسر االقت ار يعرض بعد اإلدانة من ق،ي محكمة هدائية للحيس مدة ال تتجاوز تة أ ر.
المادة 8
كي من يسيت السلو في مكان االقت ار أو يقصر في ى اعة أوامر رئيس مكان االقت ار فلنه يجوز ىاراجه من
مكان االقت ار هنات على أمر رئيس مكان االقت ار وال يسم له بالداوي ىليه مرة ثانية أثنات االنتخاب ىال بلمن رئيس
مكان االقت ار .
في  22وب 1928ى.
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 .3قانون االنتخاب لمجلس النواب المؤقت وتعديالته رقم ( )9لسنة 1947م.
المنشور على الجريدة الرسمية رقم ( )898بتاريخ  16نيسان 1947م.
أصبح قانوناً دائمياً بموجب إعالن اعتبار قوانين مؤقتة قوانين دائمية المنشور على الصفحة ( )87من
عدد الجريدة الرسمية رقم( )936بتاريخ  16شباط 1948م.
القسم األوي
تعارتف
المادة 1
يسمى ه ا القانون المزق

قانون االنتخاب لمجلس النواب ) وتعمي به من تارتم نير في الجرتدة الر مية.

المادة 2
تيمي رلمة المتصرف) محافظ العاصمة .
وتفيد رلمة هدوي) أي فرد من أفراد ال،دو الرحي من ال رور .
وتوايا للررض المقصود في ه ا القانون ،يقسم ال،دو الرحي ىلى قسمين :هدو اليماي ،وادو الجنوب .
هدو اليماي هم هنو صخر والسرحان وانو االد والعيسى والسليط وتوابع م .
وادو الجنوب هم الحوتيات والمناعيون والحجايا وتوابع م.
القسم الغاني
في حا االنتخاب
المادة 3
لكي أردني غير هدوي) من ال رور حا انتخاب أعضات مجلس النواب متى أكمي ثماني عيرة نة مسية من
عمر  ،وتحرى من ه ا الحا:
أ  .من ران حائ از على جنسية أجن،ية أو مد يا بحماية أجن،ية .
ب .من ران محكوما عليه باإلعداى ،أو ران يقضي مدة حكم بالسجن .
ج .من ران محجو ار عليه من محكمة مات صالحية ،ولم يرفط الحجر عنه .
د .من ران محكوما عليه باإلفالس ،ولم يستعد اعتيار قانونا .
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هي .من ران مجنونا أو معتوها .
و .من ران من اقارب جاللة المل المعلم في الدرجة المعينة في قانون األ رة المالكة.
المادة 4
على ري نااب ان يتولى حقوقه االنتخاهية هنفسه في دائرة االنتخاب في مو نه ،ومو ن االنتخاب لكي خز
هو الج ة التي ينيم في ا عادة ،أو التي يكون في ا مقر عائلته اليخصية.
المادة 5
ال يجوز للنااب أن يعيي صوته أكغر من مرة واحدة في االنتخاب الواحد ،وال أن يستعمي صوته في غير منيقة
االنتخاب المسجي ا مه في ا.
المادة 6
يعين تارتم وميعاد انتخاب أعضات مجلس النواب من ق،ي رئيس الوزرات باعالن يصدر ل

الراية وتنير في

الجرتدة الر مية.
المادة 7
عند صدور ىعالن رئيس الوزرات المنصو

عليه في المادة الساد ة من ه ا القانون يترتب على ري هلدة أو قرتة

أن تضط جدوال للناا،ين تنلمه لجنة ااصة تسمى لجنة تنليم جدوي الناا،ين) وتزلف ه

اللجنة من أحد

موظفي الحكومة رئيسا ،ومن مختار القرتة ومن عضو من ال ينة االاتيارتة يعرف القراتة والكتابة) ،وتعين
الموظف وعضو ال ينة االاتيارتة من ق،ي المتصرف أو القائم مقاى ،و ما وجد في ال،لدة أو القرتة اكغر من مختار
واحد فيكون جميط المخاتير في تل ال،لدة أو القرتة أعضات في اللجنة ،وعندئ يسترنى عن عضو ال ينة االاتيارتة،
أما في العاصمة ومراكز األلوتة واألقضية فتزلف لجنة تنليم جدوي الناا،ين في ري حي من األحيات من أحد
موظفي الحكومة رئيسا ومن عضوتن من وجو الحي يعرفان القراتة والكتابة) يعين م جميع م المتصرف أو القائم
مقاى.
المادة 8
يدون في جدوي الناا،ين اال م الكامي لكي نااب توافرت فيه عند تنليم الجدوي الصفات القانونية الميلواة لتولي
الحقوي االنتخاهية وصنعته و نه وم هيه ومحي ىقامته
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يكون الجدوي الم رور على نسختين ،بحسب القرى واألحيات ،وترقم أ مات الناا،ين في ري قرتة أو حي بالتسلسي
على ترتيب حروف ال جات.
المادة 9
على لجنة تنليم جدوي الناا،ين في ري هلدة أو قرتة أو حي أن تقدى نسختي الجدوي موقعا علي ما من أعضائ ا
ىلى المتصرف أو القائم مقاى االي امسة عير يوما من تارتم اإلعالن المنصو

عليه في المادة الساد ة،

فيوقط المتصرف أو القائم مقاى على النسختين الم رورتين ،وتحتفظ بالنسخة األولى من ما لديه ،وال يجوز تعديي
ه النسخة ىال فيما يتعلا بالتصحي

يقا لق اررات مأمور المراجعة أو حكم المحكمة رما يرد النز عليه ،وتجب

أن يوقط المتصرف أو القائم مقاى على ري تعديي يجري في النسخة الميار ىلي ا .
أما نسخة الجدوي الغانية ،فير ل ا المتصرف أو القائم مقاى ىلى مختار القرتة أو الحي لتيقى محفوظة عند  ،وعليه
تصحيح ا بحسب التعديالت التي ي،لر ا ىليه المتصرف أو القائم مقاى عمال بالفقرة السابقة.
المادة 10
يعرض جدوي الناا،ين في ري هلدة أو قرتة أو حي واقط امن دائرة االنتخاب في األماكن التي يعين ا المتصرف
أو القائم مقاى ،وتكون مدة العرض امسة عير يوما من تارتم تسلم المختار نسخة الجدوي رما هو منصو
عليه في المادة التا عة من ه ا القانون ،وعلى المختار أن يقدى ىلى المتصرف أو القائم مقاى ورقة ايط يكون قد
وقع ا هو وأفراد ال ينة االاتيارتة مغ،تة عرض الجدوي بالصورة الم رورة.
المادة 11
أ  .لكي خز يمل

حا االنتخاب ،وأهمي ىدااي ا مه في جدوي الناا،ين برير حا ،أو حصي ايأ في

ال،يانات الخاصة به ،أن ييلب ىدااي ا مه في الجدوي أو تصحي تل ال،يانات ،ور ل لكي نااب مدرج ا مه
في أي جدوي من جداوي الناا،ين في دائرة االنتخاب أن ييلب ىدااي ا م من أهمي برير حا أو ح ف ا م من
أداي برير حا ،وله أيضا أن ييلب تصحي ال،يانات الخاصة بالتسجيي ىن ران له اعتراض على صحت ا .
ب .تقدى ه اليليات واالعترااات رتابة ىلى المتصرف أو القائم مقاى ،ومن دون وابط االي امسة وعيرتن
يوما من تارتم عرض جدوي الناا،ين من ق،ي المختار وفاقا للمادة العا رة من ه ا القانون وتقيد في دفتر اا
بحسب توارتم ورودها ،وتعيى وصوالت لمقدمي ا .
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ج .على المتصرف أو القائم مقاى أن يصدر ىعالنا يدعو فيه جميط األ خا
من النو الساها أن يحضروا ىلى المكان وفي الوق

ال ين قدموا ليات أو اعترااات

المعينين في مل اإلعالن ىما بال ات أو هوا ية ورالت عن م

ليقدموا هينات م أماى مأمور المراجعة ا تي مرر في المادة التالية ،وتجب أن يعلا اإلعالن الم رور في مكان
ظاهر في القرتة أو الحي ال ي وردت ليات أو اعترااات على جدوي الناا،ين الخا
أياى من تارتم انت ات المدة المنصو

به ،ومل لمدة عيرة

علي ا في الفقرة ب) من ه المادة.

المادة 12
أ  .ي،

في اليليات واالعترااات المار مررها مأمور مراجعة يعينه وزتر الداالية من موظفي اإلدارة ،ومل
علي ا في المادة  /11ج) من ه ا القانون ،وتصح

االي مدة امسة أياى من تارتم انت ات المدة المنصو
جدوي الناا،ين وفقا لق اررات مأمور المراجعة .

ب .يجوز لمأمور المراجعة  -ىما ا تيه في نقية ما عند ر تته اليليات أو االعترااات المقدمة ىليه  -أن يدعو
أي خز ران للحضور أمامه في الوق

والمكان المعينين ل ا الررض من أجي التحقيا ،و ما تخلف مل

اليخز عن ىجابة الدعوة ،فيجوز لمأمور المراجعة أن يصدر أم اإر بلجيار على الحضور ،وتنف ه ا اأمر من
ق،ي الير ة والدر .
المادة 13
أ  .يجوز ا تنناف قرار مأمور المراجعة ىلى المحكمة االهتدائية الواقط في دائرة ااتصاص ا مررز المأمور المومى
ىليه في االي ثالثة أياى من تارتم صدور  ،وعلى المحكمة أن تصدر حكم ا في غضون يعة أياى من تارتم
تقديم اال تنناف ىلي ا ،وتكون حكم ا ن ائيا .
ب .يقدى اال تنناف بعرتضة هال وابط تضم ىلي ا صورة قرار مأمور المراجعة واألوراي التي يستند ىلي ا المستأنف .
ج .ال تستوفى أية ر وى عن اال تنناف ،غير أنه يجب على المستأنف أن يدفط تأمينا قدر  )250فلسا عند تقديم
اال تنناف ،فلما قررت المحكمة رد ا تننافه يكون ه ا التامين ىيرادا للخزانة المالية.
المادة 14
ت،لغ المحكمة ال،دائية مأمور المراجعة ما أصدرته من الق اررات ناقضا لق ارراته ،ومل االي امسة أياى من تارتم
قرارها ،وحتى ه ا الت،ليغ يكون لق اررات مأمور المراجعة ري ما يترتب عليه من ا ثار القانونية.
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المادة 15
يجوز ألي نااب مدرج ا مه في أحد جداوي الناا،ين في دائرة االنتخاب ،أن يداي اصماإ أماى مأمور المراجعة
المنصو

عليه في المادة  )12أو أماى المحكمة ال،دائية في أي ن از بيأن ىدراج ا م أو ح فه ،ولو لم يكن

رفا في القرار الصادر من مأمور المراجعة.
المادة 16
أ  .حالما تدون التعديالت بموجب ق اررات مأمور المراجعة وأحكاى المحكمة ال،دائية في جدوي الناا،ين حسب
األصوي رما هو منصو

عليه في المادة التا عة من ه ا القانون ،على المتصرف أو القائم مقاى أن يصدر

ىعالنا ينير في الجرتدة الر مية بأن جدوي الناا،ين قد أصي ن ائيا .
ب .لكي من ورد ا مه في جدوي الناا،ين الن ائي الحا في اال ت ار في االنتخاب ،وال يجوز ألحد ما اال ت ار
فيه ما لم يكن ا مه مسجال في الجدوي.
القسم الغالث
في انتخاب أعضات مجلس النواب
المادة 17
يزلف مجلس النواب
أ  .يزلف مجلس النواب من  )20نائيا  )18من م ينتخ،ون بالصورة الم،ينة في القسمين الغاني والغالث من القانون
ونائيان ينتخيان بالصورة المعينة في القسم الرابط منه.
ب .ينضم ىلى النواب الم،ينة أعدادهم أعال عيرون نائيا ينتخ،ون عن المنيقة الرراية التي تدار من ق،ي حكومة
المملكة األردنية ال ا مية.
المادة 18
تقسم المملكة ىلى  )18دائرة انتخاهية وهي:
 .1قضات عمان مط قص،تي جرم ومادبا .
 .2قضات السلط .
 .3قضات مادبا ،با تغنات قصية مادبا .
 .4قضات اراد مط قصية عجلون .
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 .5قضات عجلون ،با تغنات قصية عجلون .
 .6قضات جرم ،با تغنات قصية جرم .
 .7قضات الكر .
 .8قضات اليفيلة .
 .9لوات معان .
 .10منيقة عيائر هدو اليماي .
 .11منيقة عيائر هدو الجنوب .
 .12قضات القدس مط ارتحا .
 .13قضات هي

لحم .

 .14قضات الخليي .
 .15قضات ناهلس .
 .16قضات جنين .
 .17قضات ولكرى .
 .18قضات راى للا .
وتنتخب ه الدوائر العدد التالي من النواب:
عمان ،بما في مل  ،قص،تا جرم ومادبا ،امسة نواب من م أراعة نواب مسلمون ،على أن يكون
 .1ينتخب قضات ِّ

اثنان من هزالت األراعة ررسيين ونائيا واحدا مسيحيا .

 .2ينتخب قضات السلط نائيا واحدا مسلما ،ونائيا واحدا مسيحيا .
.3ينتخب قضات مادبا ،با تغنات قصية مادبا ،نائيا واحدا مسلما .
 .4ينتخب قضات اراد ،بما في مل قصية عجلون نائ،ين اثنين مسلمين ونائيا واحداإ مسيحياإ.
 .5ينتخب قضات عجلون ،با تغنات قصية عجلون نائيا واحدا مسلما.
 .6ينتخب قضات جرم ،با تغنات قصية جرم ،نائيا واحدا مسلما .
 .7ينتخب قضات الكر نائ،ين اثنين مسلمين ونائيا واحدا مسيحيا .
 .8ينتخب قضات اليفيلة نائيا واحدا مسلما.
 .9ينتخب لوات معان نائيا واحدا مسلما .
 .10تنتخب منيقة عيائر هدو اليماي نائيا واحدا مسلما .
 .11تنتخب منيقة عيائر هدو الجنوب نائيا واحدا مسلما .
 .12ينتخب قضات القدس مط أرتحا نائ،ين مسلمين ونائيا واحدا مسيحيا .
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 .13ينتخب قضات هي

لحم نائيا مسلما واحدا ونائيا مسيحيا واحدا .

 .14ينتخب قضات الخليي أراعة نواب مسلمين .
 .15ينتخب قضات ناهلس أراعة نواب مسلمين .
 .16ينتخب قضات جنين نائ،ين مسلمين .
 .17ينتخب قضات ولكرى نائ،ين مسلمين .
 .18ينتخب قضات راى للا نائ،ين مسلمين ونائيا مسيحيا واحدا .
تعديالت المادة:
-هك ا أصيح

ه المادة بموجب القانون المعدي رقم  )79لسنة 1951ى.

المادة 19
تس يال لعملية االنتخاب ،يجوز تقسيم دائرة االنتخاب الواحدة ىلى منا ا انتخاب فر ية بقرار يصدر من وزتر
الداالية وتنير في الجرتدة الر مية وتراعى في تحديد منا ا االنتخاب الفر ية عدد السكان وعدد الناا،ين واألقساى
اإلدارتة وغير مل من اليروط التي يتحقا مع ا التنليم الصال لعملية االنتخاب.
المادة 20
يحا لكي أردني داي ا مه في أحد جداوي الناا،ين أن ينتخب عضواإ لمجلس النواب ىال ىما ران فاقدا األهلية
ل ل بمقتضى أحكاى الد تور أو ران ييري وظيفة من الوظائف العامة الم،ينة في المادة  )33من ه ا القانون
ولم يستقي من ا ق،ي عيرة أياى على األقي من تارتم اهتدات مدة التر ي .
تعديالت المادة:
-هك ا أصيح
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المادة 21
يجوز لكي أردني داي ا مه في أحد جداوي الناا،ين أن ير

نفسه في أية دائرة انتخاب يختارها بيرط أن يقدى

ىلى المتصرف أو القائم مقاى في دائرة االنتخاب التي يرغب في تر ي نفسه عن ا
المتصرف أو القائم مقاى في دائرة االنتخاب المسجي ا مه في ا رنااب تغ،

ادة ر مية موقط علي ا من

ه ا التسجيي.

المادة 22
على ري من ير

نفسه لالنتخاب أن يود الخزانة المالية م،لغ عيرة دنانير أردنية رتأمين يرد ىليه ىما نج في

االنتخاب ،و ما عدي عن التر ي  ،أو لم ينج في االنتخاب ،فيخصز الم،لغ الم رور لهعماي الخيرتة المحلية
في الدائرة االنتخاهية وفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزرات.
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المادة 23
كي من ير

نفسه لالنتخاب ،عليه أن يقدى ىلى المتصرف أو القائم مقاى ورقة تر ي م يلة هتوقيعه ومصحواة

هوصوي م،لغ التامين المنصو

عليه في المادة  )22ومل

في االي عيرة أياى من تارتم نير اإلعالن

عليه في المادة  /16أ) من ه ا القانون وري تر ي يقدى بعد انقضات المدة الم رورة يعت،ر با ال.

المنصو
المادة 24

يصدي المتصرف أو القائم مقاى توقيط المر  ،وتقيد التر يحات بحسب توارتم ورودها في دفتر اا

 ،وتعيى

وصوالت مقاهل ا.
المادة 25
يعرض جدوي ا مات المر حين في ري دائرة انتخاب هوا ية المتصرف أو القائم مقاى في مررز دائرة االنتخاب،
وفي جميط منا ا االنتخاب الفر ية في االي الخمسة األياى التي تلي انت ات المدة الم،ينة في المادة  )23وتيقى
ه ا الجدوي معرواا مدة ثالثة أياى ولكي مر

أغفي ىدااي ا مه في الجدوي الم رور أن ييلب من المتصرف

أو القائم مقاى ىدااله في غضون ثالثة األياى المعينة للعرض.
المادة 26
أن يعدي عن التر ي با تدعات هال

لكي مر

لالنتخاب وفي ه الحالة يييب ا م مل المر

وابط يقدمه ىلى المتصرف أو القائم مقاى ق،ي اليوى المعين
من جدوي المر حين.

المادة 27
ال يجوز انتخاب أحد لعضوتة مجلس النواب من غير األ خا

الم،ينة أ ما هم في جدوي المر حين.

المادة 28
يجري التر ي واالنتخاب لعضوتة مجلس النواب على المنواي ال ي يعين بأنلمة يصدرها مجلس الوزرات.
المادة 29
بعد انت ات االنتخابات ير ي رئيس الوزرات ىلى ري خز انتخب نائيا في مجلس النواب
المادة 30
ملراة
تعديالت المادة:
-ألري

ه المادة بموجب القانون المعدي رقم  )79لسنة 1951ى
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ادة بانتخابه.

المادة 31
ملراة
تعديالت المادة:
-ألري
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المادة 32
ملراة
تعديالت المادة:
-ألري

ه المادة بموجب القانون المعدي رقم  )79لسنة 1951ى

القسم الخامس
في عدى الجمط هين العضوتة وغيرها وفي قوط العضوتة
المادة 33
ال يجوز الجمط هين عضوتة مجلس النواب والوظائف العامة ،والمقصود بالوظائف العامة ري وظيفة يتناوي
صاح ،ا مرتيه من األمواي العامة ،وتداي في مل موظفو الدوائر ال،لدية ،ور ل ال يجوز الجمط هين عضوتة
مجلس النواب وعضوتة المجالس اإلدارتة أو المجالس ال،لدية أو ال ينات االاتيارتة ،وري نائب ق،ي وظيفة من
الوظائف العامة الميار ىلي ا في ه المادة ،أو ق،ي عضوتة في أحد المجالس اإلدارتة أو المجالس ال،لدية أو
ال ينات االاتيارتة يعت،ر أنه تنازي عن عضوتته في مجلس النواب ،وتصي محله اغ ار.
المادة 34
أ  .ىما وجد أحد أعضات مجلس النواب في حالة من حاالت عدى األهلية المنصو

علي ا في المادة  )20من

ه ا القانون ،وات عرا له أثنات عضوتته أى أن ا لم تعلم ىال بعد انتخابه ،تسقط عضوتته وتصي محله اغ ار .
ب .ىما توفي عضو مجلس النواب ،أو تريب عن جلسات المجلس أكغر من

ر واحد االي أية دورة عادية أو

أكغر من ثلث المدة االي أية دورة ا تغنائية هدون أن يحصي على ىمن ه ل من المجلس ىال ىما ران ترييه نا نا
عن مرض) أو التحا هدولة أجن،ية أو عمي ىق ار ار أو اعترافا باإلاال

والياعة ل ا ،أو قاى بعمي قد يصي

بموجيه أحد رعايا تل الدولة ،أو ا تر في مل العمي أو أيد  -تسقط عنه العضوتة ،وتصي محله اغ ار .
ج .يكون قوط العضوتة و رور محي النائب في جميط األحواي الم،ينة في ه المادة والمواد السابقة ،بقرار من
أكغرتة مجلس النواب ،وت ا بلعالن من رئيس الوزرات ينير في الجرتدة الر مية.
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المادة 35
يجوز ألي من أعضات مجلس النواب أن يستقيي بكتاب يقدمه ىلى رئيس مجلس النواب وتعت،ر اال تقالة ن ائية
من وق

وصول ا ىلى الرئيس الميار ىليه ،وتصي مقعد النائب اغ ار.

المادة 36
عند رور محي في مجلس النواب يأمر رئيس الوزرات بانتخاب نائب جديد هدي من رر محله.

القسم السادس
في جرائم االنتخاب
المادة 37
كي من:
أ  .تعمد ىدااي ا م في جداوي الناا،ين ،أو ح ف ا م من ا االفا ألحكاى ه ا القانون ،أو تعمد ىهماي ىدااي
ا م أو ىهماي ح فه ر ل .
ب .ا تعمي القوة أو الت ديد ميا رة أو بالوا ية لمنط نااب من ا تعماي حا التصوت أو اإلك ار على التصوت
على وجه اا

 ،أو ألن مل النااب ا تعمي حا التصوت

أو امتنط عنه .

ج .حجز حرتة نااب بأية صورة ران  ،أو أوقط به ار اإر أو أمى أو اسارة مادية أو معنوتة ،أو هدد ه ل .
د .ا تعمي الرم والخدا لتضليي نااب في ا تعماله حقه الميلا في التصوت  ،أو في منعه من ا تعماي ه ا
الحا .
هي .أعيى ناايا ،ميا رة أو بالوا ية ،أو أقراه أو عرض عليه أو تع د بأن يعييه نقودا أو منفعة أو أي يت
وار ري يحمله على التصوت

على وجه اا

أو على االمتنا عن التصوت .

و .ق،ي أو لب ميا رة أو بالوا ية نقودا أو قراا أو منفعة أو أي يت وار لنفسه أو لرير  ،وات أكان مل
ق،ي االنتخاب أو في أثنائه أو بعد  ،بقصد أن يستعمي صوته على وجه اا
ليحمي غير على التصوت

على وجه اا

أو أن يمتنط عن التصوت

أو على االمتنا عن التصوت .

ز .أعيى صوته في االنتخاب وهو يعلم أن ا مه أدرج في جدوي الناا،ين برير حا .
ح .تعمد ىعيات صوته با م غير أو با م خز وهمي .
ط .ا تعمي حقه في االنتخاب أكغر من مرة واحدة في انتخاب واحد .
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أو

ي .ااتلس أو أافى أو أتلف أو أفسد أو زور جدوي ناا،ين أو ورقة انتخاب أو أي ورقة أارى تتعلا بعملية
االنتخاب و جراتاته ،أو غير نتيجة انتخاب بأية و يلة أارى بقصد تريير الحنيقة في نتيجة االنتخاب أو بقصد
ىيجاد ما يستوجب اقتراعا جديدا .
 .أاي بحرتة االنتخاب أو هنلاى ىجراتاته ،با تعماي القوة أو الت ديد ،أو باال ت ار في تجم ر أو صياح أو
ملاهرات .
ي .ايف أي صندوي من صناديا أوراي االنتخاب أو أتلفه أو فتحه هدون تفوتض قانوني .
يعاقب بعد ىدانته من محكمة هدائية ،بالحيس لمدة ال تزتد عن نة واحدة أو بررامة ال تزتد على منة دينار أردني،
وعالوة على مل يحرى من حا االنتخاب مدة امس نين من تارتم الحكم عليه.
المادة 38
كي من:
أ  .أفيى ر االقت ار أو ر ىعيات نااب لرأيه هدون راا .
ب .نير أو أما ق،ي االنتخاب أو في أثنائه ،هيانات رامبة عن لو أحد المر حين أو عن أاالقه بقصد التأثير
في نتيجة االنتخاب .
يعاقب ،بعد ىدانته من جانب قااي صل  ،بالحيس مدة ال تزتد على تة أ ر أو بررامة ال تزتد على امسين
دينا ار أردنيا.
المادة 39
كي نيرة أو و يلة من الو ائي العلنية ترمي ىلى تروت االنتخاب يجب أن تيتمي على ا م النا ر أو ا م صاحب
المييعة ،وري من االف أحكاى ه المادة يعاقب بالعقواات المنصو

علي ا في المادة  )38من ه ا القانون،

وتصادر النيرات أو األوراي الم رورة.
المادة 40
كي من:
أ  .داي المكان المخصز لالنتخاب حامال الحا من أي نو ران .
ب .داي المكان المخصز لالنتخاب من دون أن يكون له حا الداوي ،ولم يخرج عند أمر الرئيس له ه ل .
ج .أ ات السلو في المكان المخصز لالنتخاب ،أو لم ييط أوامر الرئيس بأية صورة ران  ،يخرج بالقوة هنات
على أمر الرئيس ،وتعاقب بعد ىدانته من ق،ي قااي صل بررامة ال تزتد على عيرة دنانير أردنية.
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المادة 41
كي موظف حكم عليه بجرتمة من جرائم االنتخاب ارتك ،ا أثنات تأديته وظيفته يجوز عزله وفاقا ألحكاى أنلمة
الموظفين عالوة على أية عقواة قد تفرض عليه بموجب أحكاى ه ا القانون.
المادة 42
يعاقب على المحاولة في جرائم االنتخاب بالعقواة المنصو

علي ا للجرتمة التامة.

القسم السابط
األنلمة واإللراتات
المادة 43
لمجلس الوزرات أن يصدر األنلمة الالزمة لتنفي أحكاى ه ا القانون.
المادة 44
يلرى قانون االنتخاب للمجلس التيرتعي لسنة 1928ى وميال والقانون رقم  )14لسنة 1942ى وجميط األنلمة
الصادرة بموجب تل القوانين .
في  15جمادى األولى  1366و 1947 /4 /5ى

154

 .4قانون االنتخاب المعدل رقم( )23لسنة 1948م
المنشور على الصفحة( )286من عدد الجريدة الرسمية رقم( )958بتاريخ 2تشرين األول 1948م
معلن عن بطالنه بموجب إعالن بطالن القانون المؤقت رقم( ( )1948 / 23قانون معدل لقانون االنتخابات
المنشور على الصفحة ( )1139من عدد الجريدة الرسمية رقم ( )1071بتاريخ16حزيران 1951م
المادة 1
يسمى ه ا القانون قانون تعديي قانون االنتخاب لسنة1947ى).
المادة 2
تلرى الفقرة ج) من المادة  )34من قانون االنتخاب رقم  )9لسنة 1947ى.
المادة 3
ىما رر مررز عضو من أعضات مجلس النواب ألي ،ب نز عليه في قانون االنتخاب يمه االي مدة

ر

واحد من تارتم رور بالمر

ال ي ال يزاي حائ از المزهالت الميلواة في قانون االنتخاب وران قد حصي على

أكغر األصوات بعد وار مر

ر ا فتتيط اليرتقة

فاز في االنتخاب األاير في منيقته ،و ن لم يوجد مر

االعتيادية في االنتخاب.
المادة 4
يعمي ه ا القانون من تارتم نير في الجرتدة الر مية.
المادة 1
يسمى ه ا القانون قانون ىاافي لقانون االنتخاب لمجلس النواب) وتعمي به من تارتم نير في الجرتدة الر مية.
المادة 2
ينضم ىلى النواب المعينة أعدادهم ودوائرهم في المادتين السابعة عيرة والغامنة عيرة من قانون االنتخاب لمجلس
النواب عيرون نائيا ينتخ،ون عن المنيقة الرراية التي تدار من ق،ي حكومة المملكة األردنية ال ا مية.
المادة 3
ينتخب النواب الم رورون عن الدوائر االنتخاهية في تل المنيقة رما هو وت:
أ  .عن قضات القدس مط أرتحا نائيان مسلمان ونائب مسيحي واحد .
ب .عن قضات هي

لحم نائب مسلم واحد ونائب مسيحي واحد .

ج .عن قضات الخليي أراعة نواب مسلمون .
د .عن قضات ناهلس أراعة نواب مسلمون .
هي .عن قضات جنين نائيان مسلمان .
و .عن قضات ولكرى نائيان مسلمان .
155

ز .عن قضات راى للا نائيان مسلمان ونائب مسيحي واحد.
المادة 4
رئيس الوزرات ووزتر الداالية مكلفان هتنفي أحكاى ه ا القانون.
1949/12/13ى
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 .5قانون االنتخاب لمجلس النواب المعدل رقم ( )79لسنة 1951م
المنشور على الصفحة( )353من عدد الجريدة الرسمية رقم ( )1070بتاريخ  14حزيران 1951م
أصبح قانوناً دائمياً بموجب إعالن اعتبار قوانين مؤقتة قوانين دائمية المنشور على الصفحة( )354من
عدد الجريدة الرسمية رقم ( )1117بتاريخ 2آب 1952م
المادة 1
يسمى ه ا القانون قانون معدي لقانون االنتخاب لمجلس النواب ) وتعمي به من تارتم نير في الجرتدة
الر مية .
المادة 2
يلرى القسم الرابط المواد  30و 31و )32من قانون االنتخاب لمجلس النواب القانون رقم  9لسنة 1947ى ).
المادة 3
يضاف ىلى الدوائر االنتخاهية التسط الم،ينة في المادة  )18من قانون االنتخاب لمجلس النواب الدائرتان
االنتخاهيتان التالي مررهما:
منيقة عيائر هدو اليماي تنتخب نائيا واحدا مسلما
منيقة عيائر هدو الجنوب تنتخب نائيا واحدا مسلما
المادة 4
يجري انتخاب النائ،ين الم رورتن في المادة السابقة هنفس اليرتقة الم،ينة في قانون االنتخاب لمجلس النواب
وانلمته النتخاب النواب.
المادة 5
تعدي المادة  )20من قانون االنتخاب لمجلس النواب المعدلة بموجب قانون تعديي االنتخاب لمجلس النواب
القانون رقم  )54لسنة 1949ى رما ياتي:
يحا لكي أردني داي ا مه في أحد جداوي الناا،ين أن ينتخب عضوا لمجلس النواب ىال ىما ران فاقدا األهلية
ل ل بمقتضى أحكاى الد تور أو ران ييري وظيفة من الوظائف العامة الم،ينة في المادة  33من ه ا القانون
ولم يستقي من ا ق،ي عيرة أياى على األقي من تارتم اهتدات مدة التر ي .
المادة 6
رئيس الوزرات ووزتر الداالية مكلفان هتنفي أحكاى ه ا القانون.
1951/6/13ى.
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 .6قانون االنتخاب لمجلس النواب المعدل رقم ( )32لسنة 1958م
المنشور على الصفحة ( )715من عدد الجريدة الرسمية رقم( )1394بتاريخ 6آب 1958م
أصبح قانوناً دائمياً بموجب إعالن لسنة  1958المنشور على الصفحة( )777من عدد الجريدة الرسمية
رقم ( )1396بتاريخ 1أيلول 1958م
المادة 1
وتقر مط قانون االنتخاب لمجلس
يسمى ه ا القانون قانون االنتخاب لمجلس النواب المعدي لسنة 1958ى ) أ
النواب رقم  9لسنة  1947الميار ىليه فيما يلي بالقانون األصلي والتعديالت التي رات عليه رقانون واحد
وتعمي به من تارتم 1958/8/1ى.
المادة 2
تلرى المادة  17من النون األصلي وتستعاض عن ا بالمادة التالية:
 .17يزلف مجلس النواب من امسين نائيا.
المادة 3
يعت،ر النواب ال ين ،ا انتخاه م لعضوتة مجلس النواب وانتخ ،م ه ا المجلس هتارتم  22مايس نة 1958ى
لتمغيي المملكة األردنية ال ا مية في مجلس االتحاد العراي عن األلوتة ا تي مررها نوابا منتخ،ين إل راي
المقاعد النياهية العيرة المضافة بموجب المادة  )2من ه ا القانون ومل للفترة الياقية من مدة مجلس النواب
الحالي:
أ  .محافلة العاصمة.
ب .لوات ال،لقات.
ج .لوات الكر .
د .لوات معان.
هي .لوات القدس.
و .لوات الخليي.
ز .لوات ناهلس.
المادة 4
رئيس الوزرات ووزتر الداالية مكلفان هتنفي أحكاى ه ا القانون.
1958/8/5ى.
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 .7قانون االنتخاب لمجلس النواب وتعديالته رقم ( )24لسنة 1960م
المنشور على الصفحة( )606من عدد الجريدة الرسمية رقم( )1494بتاريخ 11حزيران 1960م
أصبح قانوناً دائمياً بموجب إعالن لسنة 1963م المنشور على الصفحة( )1768من عدد الجريدة
الرسمية رقم( )1730بتاريخ  31كانون األول 1963م.
المادة 1
يسمى ه ا القانون قانون االنتخاب لمجلس النواب لسنة 1960ى ) وتعمي به من تارتم نير في الجرتدة الر مية.
الفصي األوي
تعارتف
المادة 2
يكون للعيارات والكلمات التالية الواردة في ه ا القانون المعاني الم،ينة ل ا أدنا :
أ  .تعني رلمة أردني ) ري خز مر ار أى أنغى اكتسب الجنسية األردنية بمقتضى أحكاى قانون الجنسية األردنية
.
ب .وتعني رلمة نااب ) ري أردني له الحا في انتخاب أعضات مجلس النواب .
ج .وتعني رلمة ) مقتر ) ري نااب يمارس حقه االنتخاهي .
د .وتعني رلمة مر

) ري أردني تقدى للمراجط المختصة بيلب مستكمي اليروط يعلن فيه تر ي نفسه لعضوتة

مجلس النواب .
هي .وتعني رلمة نائب ) ري أردني تم انتخابه لعضوتة مجلس النواب .
و .وتعني رلمة متصرف ) المتصرف في األلوتة والمحافظ في المحافلات والقائماى في األقضية ىال فيما يختز
بالصالحيات المنا ة بالمتصرف في الفصي الخامس وما بعد من ه ا القانون فيقوى ه ا محافظ العاصمة في
الدائرة االنتخاهية لقضات عمان بما في مل

قص،تي جرم ومادبا ومحافظ القدس في الدائرة االنتخاهية لقضات

القدس مط أرتحا .
ز .وتعني يارة

الدائرة االنتخاهية ) ري قسم من المملكة اصز له عدد من المقاعد النياهية بموجب ه ا

القانون .
ح .وتعني يارة منيقة االنتخاب الفر ية ) ري جزت من الدائرة االنتخاهية يعين فيه مررز لالقت ار .
ط .وتعني يارة

مررز االقت ار ) المكان ال ي يعينه المرجط المختز امن الدائرة االنتخاهية إلجرات عملية

االقت ار فيه .
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ي .وتعني يارة ت ررة ال وتة ) ري

ادة ىثيات خصية صادرة عن مرجط ر مي .

تعديالت المادة:
هك ا أصيحعن ا بعيارة

ه المادة بييب رلمة مرر) الواردة في تعرتف رلمة أردني) من الفقرة أ) من ا واال تعااة
مر ار أى أنغى ) بموجب القانون المعدي رقم  )8لسنة 1974ى وران قد تم ىاافة يارة ىلى وار

الفقرة و) من ا بموجب القانون المعدي رقم  )33لسنة 1961ى.
الفصي الغاني
في حا االنتخاب
المادة 3
أ  .لكي أردني حا انتخاب أعضات مجلس النواب:
 .1ىما اكمي عيرتن نة مسية من عمر .
 .2ىما ران ا مه مسجال في أحد جداوي االنتخاب الن ائية .
ب .وتحرى من حا االنتخاب:
 .1من لم يكن أردنيا.
 .2من يدعي بجنسية أو حماية أجن،ية.
 .3من ران محكوما عليه باإلفالس ولم يستعد اعتيار قانونيا.
 .4من ران محجو ار عليه ولم يرفط الحجر عنه.
 .5من ران محكوما عليه بالسجن مدة تزتد على نة واحدة بجرتمة غير يا ية ولم يعف عنه.
 .6من ران مجنونا أو معتوها.
.7من ران من أقارب المل في الدرجة المعينة في قانون األ رة المالكة.
المادة 4
ال يجوز للنااب أن يعيي صوته أكغر من مرة واحدة في االنتخاب الواحد وال أن يستعمي صوته في غير منيقة
االنتخاب المسجي ا مه في ا.
المادة 5
يمنط حا االنتخاب عن الضياط وصف الضياط والجنود العاملين في الجيم وقوى األمن والحرس الو ني.
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المادة 6
أ  .حاي نفام ه ا القانون وفي االي يعة أياى يجب على المتصرف ان يعين لكي هلدة أو قرتة أو عييرة لجنة
تسمى

لجنة تنليم جدوي الناا،ين ) تتولى تنليم جدوي يتضمن أ مات الناا،ين وأعمارهم وصنعت م وم ه ،م

ومحي ىقامت م .
ب .تقسم العاصمة ومراكز االلوتة واالقضية ىلى أحيات وتزلف لجنة لتنليم جدوي الناا،ين في ري حي من ه
األحيات.
المادة 7
تتألف لجنة تنليم جدوي الناا،ين من أحد موظفي الحكومة رئيسا ومن مختار أو مختاري ال،لدة أو القرتة أو
العييرة أو الحي عضوا أو أعضات رتية أن يعرفوا القراتة والكتابة و ال ا ت،دلوا بمن يعرف ا من أعضات ال ينة
االاتيارتة.
المادة 8
ينلم جدوي الناا،ين من ثالث نسم يوقط علي ا رئيس وعضو أو اعضات اللجنة وتدون في ا ال،يانات الواردة في
الفقرة أ) من المادة  6من ه ا القانون وال يجوز أن يسجي في الجدوي أ مات ال ين تني،ا علي م أحكاى الفقرة
ب) من المادة  3من ه ا القانون .
تعديالت المادة:
-هك ا أصيح

ه المادة بعد ىلرات يارة والمادة  ) 5التي وردت في ا بموجب القانون المعدي رقم  )28لسنة

1960ى.
المادة 9
أ  .على لجنة تنليم جدوي الناا،ين أن تقدى نسم الجدأوي الموقط علي ا ىلى المتصرف االي عيرة أياى من تارتم
تأليف اللجنة  .يوقط المتصرف على النسم الم رورة وتحتفظ هواحدة من ا لديه وال يجوز تعديي أي نسخة من ه
النسم ىال فيما يتعلا بالتصحي

يقا للق اررات التي تصدر ه ل وفا أحكاى ه ا القانون .

ب .يعيد المتصرف االي ثالثة أياى من تارتم تقديم نسم الجداوي ىليه نسختي الجدوي األارتين ىلى مختار القرتة
أو الحي ليحتفظ هواحدة من ما وليعلن األارى رما يرد النز عليه.
المادة 10
يعرض المختار جدوي الناا،ين في ري هلدة أو قرتة أو عييرة أو حي واقط امن دائرة االنتخاب في األماكن
العامة التي يعين ا المتصرف وتكون مدة العرض عيرة أياى من تارتم تسلم المختار نسخة الجدوي رما هو
منصو

عليه في المادة  )9من ه ا القانون.
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وعلى المختار أن يقدى ىلى المتصرف ورقة ايط موقعة منه ومن أعضات ال ينة االاتيارتة تغ،

عرض الجدوي

بالصورة الم رورة.
المادة 11
لكي من لم يرد ا مه في جدوي االنتخاب برير حا أو حصي ايا في ال،يانات الخاصة بقيد أن ييلب درج ا مه
أو تصحي ال،يانات الخاصة به وله أن يعترض على قيد غير ممن ليس ل م حا االنتخاب وعلى ىغفاي قيد ا مات
من ل م ه ا الحا.
المادة 12
يقدى االعتراض رتابة ودون وابط ىلى لجنة ىعادة النلر االي يعة أياى من تارتم ىعالن الجداوي االنتخاهية.
تتألف ه اللجنة في مررز المتصرفية من المتصرف رئيسا ومن المدعي العاى ومحا ب المالية عضوتن وتتألف
في مررز القضات من القائمقاى رئيسا وقااي الصل ومحا ب المالية عضوتن.
المادة 13
أ  .ت،

ه اللجنة في االعترااات المقدمة ل ا في غضون ثالثة أياى من تقديم االعتراض وتكون ق اررات ا قاهلة

للمراجعة هدون أية ر وى أماى محكمة هداية المنيقة االي ثالثة أياى من تارتم الت،ليغ وعلى المحكمة أن ت،

في

األمر االي امسة أياى بصورة قيعية .
ب .ت،لغ محكمة ال،داية لجنة ىعادة النلر جميط الق اررات التي تصدرها االي ثالثة أياى.
المادة 14
أ  .تضط لجنة ىعادة النلر جداوي ن ائية لجميط ناا،ي الدائرة االنتخاهية .
ب .تي،ا في واط الجداوي الن ائية أحكاى المواد  )13 ،12 ،11من ه ا القانون .
ج .ي،لغ المتصرف ه الجداوي الن ائية ىلى المختار ليعرا ا حسيما جات في المادة  10من ه ا القانون .
د .تعتمد الجداوي الن ائية في االنتخابات النياهية العامة أو الفر ية المقررة في االي السنة وحتى النصف األوي
من

ر وب وتجري عملية االقت ار بموج ،ا.

المادة 15
أ  .االي النصف األوي من

ر وب من ري نة تلي نة 1960ى تقوى لجنة ىعادة النلر هتنليم جدوي انتخاهي

للدائرة االنتخاهية يتضمن أ مات ناا،ي الدائرة .
ب .تعتمد اللجنة في تنليم الجدوي على الجداوي الن ائية الم رورة في المادة  14من ه ا القانون وعلى ما يجري
عليه من تعديالت اعتمادا على جالت دوائر الصحة وال،لديات وتقارتر المخاتير وال ينات االاتيارتة .
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ج .بالرغم مما ورد في ه ا القانون ومط مراعاة أحكاى الفقرة د) من ه

المادة تنلم جداوي الناا،ين لرايات

االنتخابات التي تجري بعد نفام أحكامه وفقا لرجراتات التالية على أن ينت ي العمي بأحكاى ه الفقرة هتارتم
1984 /7 /31ى.
 .1يعتمد دفتر العائلة الصادر عن دائرة األحواي المدنية دون غير في تسجيي األ خا

ال ين ل م حا االنتخاب

في جداوي الناا،ين.
 .2تنلم جداوي الناا،ين على ثالث نسم على األقي من ق،ي لجنة ييكل ا المتصرف من ثالثة أ خا

وتجوز

تيكيي أكغر من لجنة لتسجيي الناا،ين في أي منيقة انتخاهية وتترتب على اللجنة االنت ات من تنليم جداوي
الناا،ين االي يعة أياى على األكغر من اليوى التالي لتارتم تيكيل ا وعرا ا موقعة بجميط صفحات ا من رئيس ا
وأعضائ ا في مكان عاى أو أكغر في المنيقة االنتخاهية التي تعود ىلي ا الجداوي ومل من االي يومين من االنت ات
من تنليم ا ،وتسلم نسخة من ا ىلى المتصرف.
 .3لكي خز لم يرد ا مه في جداوي الناا،ين برير حا أو وقط ايأ في ال،يانات الخاصة بقيد في تل الجداوي
أن يقدى اعترااا علي ا معفى من الر وى ىلى محكمة ال،داية المختصة في المنيقة االي ثالثة أياى من عرض
الجداوي ،وتجوز ألي خز ورد ا مه في جداوي الناا،ين تقديم ه ا االعتراض على قيد أي خز وار في ا
ممن ليس ل م حا االنتخاب أو على ىغفاي قيد مغي ه ا اليخز.
 .4على المحكمة الفصي في االعتراض االي ثالثة أياى من تارتم تقديمه ىلي ا ،وتكون قرارها قيعيا غير قاهي
لليعن لدى أي ج ة أارى ،وتترتب علي ا ت،ليغ ق اررات ا ىلى رئيس لجنة تنليم جداوي االنتخابات االي يومين من
تارتم صدورها ،لتقوى اللجنة بعرا ا بصورت ا الن ائية في مكان عاى أو أكغر في المنقية االنتخاهية التي تعود
ىلي ا العتمادها في االنتخابات .
د .تعت،ر جداوي الناا،ين التي تم تنليم ا بمقتضى الفقرة ج) من ه المادة جداوي ن ائية ألغراض االنتخابات
النياهية وفقا ألحكاى الفقرة د) من المادة  )14من ه ا القانون وتعتمد أ ا ا ألعماي لجنة ىعادة النلر المنصو
علي ا في الفقرتين أ) و ب) من ه المادة .
تعديالت المادة:
-هك ا أصيح

ه المادة بعد ىاافة الفقرتين

ج ) و د ) بالنز الحالي بموجب القانون المعدي رقم )13

لسنة 1984ى.

الفصل الثالث
في التر ي للنيابة
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المادة 16
بعد أن يصدر المل أمر بلجرات االنتخابات لمجلس النواب وفا أحكاى الفقرة  )1من المادة  )34من الد تور
يتخ مجلس الوزرات ق ار ار هتعيين تارتم االنتخاب يعلنه رئيس الوزرات وتنير في الجرتدة الر مية.
المادة 17
ييترط في المر

أن يكون:

أ  .أردنيا من امس نوات على األقي .
ب .ناايا مقيدا في جدوي االنتخابات توافرت فيه جميط روط النااب .
ج .أتم الغالثين من عمر في أوي رانون ثاني من السنة التي يجري في ا االنتخاب .
د .غير محكوى عليه بجناية أو جنحة أاالقية .
هي .أن ير

نفسه في ىحدى الدوائر االنتخاهية وال يجوز التر ي في أكغر من دائرة.

المادة 18
ال يجوز للموظفين الداالين في المالكات الدائمة وال لمستخدمي الدولة واإلدارات والمز سات العامة التابعة
إل راف ا ممن يتقااون راتيا من ازتنة الدولة أو الصناديا العامة التابعة ل ا أو الخااعة إل راف ا وال لموظفي
ال ينات الدولية العاملة في األردن أن ير حوا أنفس م للنيابة ىال ىما ا تقالوا من وظائف م االي عيرة أياى من تارتم
ىعالن رئيس الوزرات عن موعد االنتخابات العامة أو الفر ية.
المادة 19
أ  .على من يرتد تر ي نفسه للنيابة في ىحدى الدوائر االنتخاهية أن يقدى ىلى المتصرف أو القائم مقاى تصرتحا
اييا على نسختين موقعا منه ومرفقا بالوثائا الغ،وتية وال،يانات الميرو ة بموجب ه ا القانون .
ب .ي،دأ التر ي ق،ي اليوى المعين إلجرات االنتخاب بخمسة وعيرتن يوما وتستمر لمدة امسة أياى وري تر ي ال
يقدى امن المدة الم رورة يعت،ر با ال .
ج .على ري من ير

نفسه لالنتخابات أن يود الخزانة المالية م،لغ  )75دينا ار رتامين يرد ىليه ىما نج في

االنتخابات و ما لم ينج يقيد الم،لغ ىيرادا للخزتنة .
د .يتضمن تصرت التر ي ا م المر

وأ رته ومحي ىقامته وتارتم ومحي والدته وم نته وايانا بأن تر يحه

مياها ليروط التر ي واأنه دفط التامين المنصو

عليه في الفقرة السابقة .

هي .يحتفظ المتصرف أو القائم مقاى هنسخة من التصرت وتر ي النسخة الغالغة ىلى و ازرة الداالية فور ا تالى
التصرت .
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المادة 20
أ  .على المتصرف أو القائمقاى أن يتاكد من ميابقة التصرت ووثائقه ليروط التر ي الواردة في ه ا القانون ثم
يعيي المر

ىيصاال ن ائيا هتصرتحه االي ثالثة أياى على األكغر من ىيدا التصرت ي رر فيه يوى تقديمه

و اعته .
ب .ىما امتنط المتصرف أو القائمقاى من ىعيات ىيصاي التيرت الن ائي االي م لة األياى الغالثة الم رورة في
الفقرة السابقة فليالب التيرت االي يومين أن يعترض على مل با تدعات ىلى محكمة ال،داية التي تقط امن
ااتصاص ا الدائرة االنتخاهية وعلى المحكمة الفصي في اعترااه االي ثالثة أياى وتكون قرارها قيعيا.
المادة 21
أ  .على المتصرف أو القائم مقاى االي يومين من تارتم صدور قرار المحكمة أن يقيد التر يحات في جي اا
بحسب تارتم ورودها وعليه أن يعرض جدوال بأ مات المر حين في مررز الدائرة وفي مراكز جميط منا ا االنتخاب
الفر ية .
ب .لكي مر

أغفي مرر ا مه في جدوي المر حين أن ييلب ىلى المتصرف ىدااله في غضون ثالثة أياى من

تارتم عرض الجدوي.
المادة 22
أ  .لكي نااب االي ثالثة أياى من تارتم عرض الجدوي أن يعترض على صحة التر ي با تدعات ىلى محكمة
العدي العليا التي ل ا وحدها حا الفصي في االعتراض بصورة ن ائية االي امسة أياى من تارتم تقديمه .
ب .على المتصرف أن يعلن حاال جميط التعديالت الواقعة في جدوي المر حين بموجب ق اررات وأحكاى محكمة
العدي وانفس اليرتقة التي أعلن ه ا الجدوي الم رور.
المادة 23
ال يجوز انتخاب أحد لعضوتة مجلس النواب من غير األ خا

الم،ينة أ ما هم في جدوي المر حين وتعديالته

.
المادة 24
تعفى جميط االعترااات واال تدعاتات واليعون المقدمة بموجب ه ا القانون ور ل جميط الق اررات الصادرة عن
المحاكم واأل خا

وال ينات بيأن ا من جميط الر وى واليوابط.

الفصل الرابع
الدوائر االنتخاهية والمقاعد النيابة
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المادة 25
ىلى أن تتم عملية اإلحصات الر مي العاى لسكان المملكة األردنية ال ا مية تقسم المملكة ىلى الدوائر االنتخاهية
التالية وتخصز لكي من ا المقاعد النياهية الم،ينة تجاه ا:
أ  .عن قضات عمان بما في مل قص،تا جرم ومادبا  -ثمانية نواب من م تة مسلمون على أن يكون اثنان من
هزالت الستة من اليراكسة واليييان واثنان من المسيحيين .
ب .عن قضات السلط  -ثالثة نواب ،اثنان مسلمان ،واحد مسيحي .
ج .عن قضات مادبا با تغنات قصية مادبا  -نائب واحد مسلم .
د .عن قضات اراد بما في مل قصية عجلون با تغنات عيائر هني حسن تة نواب من م امسة مسلمون وواحد
مسيحي .
هي .عن قضات عجلون با تغنات قصية عجلون  -نائب واحد مسلم .
و .عن قضات جرم بما في مل عيائر هني حسن في قضائي المفري والزرقات با تغنات قصية جرم نائب واحد
مسلم .
ز .عن قضات الكر  -أراعة نواب من م ثالثة مسلمون وواحد مسيحي .
ح .عن قضات اليفيلة  -نائب واحد مسلم .
ط .عن لوات معان نائيان مسلمان .
ي .عن ال،دو  -ثالثة نواب واحد عن ري من هدو اليماي والو ط والجنوب.
وتقصد ه،دو اليماي العيائر التالية:
 .1هنو االد
 .2السرحان
 .3العيسى
 .4السردية
 .5المساعيد
 .6اليرفات
 .7العلمات
 .8اليوافية
وتقصد ه،دو الو ط عيائر هني صخر وهي:
 .1الر،ين
 .2الزان
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 .3الكعاهنة
 .4ليط
 .5ال نيم
 .6الخر ان
 .7الج،ور
 .8اليرعة
وتقصد ه،دو الجنوب عيائر الحوتيات وهي:
 .1الميالقة
 .2التواي ة
 .3السليمانيين
 .4النجادات
 .5النعيمات
 .6الم ار ية
 .7الزوايدة
 .8المناعيين
 .9الحجايا
 .10هني عيية
 .عن قضات القدس مط أرتحا  -امسة نواب ثالثة مسلمون واثنان مسيحيان
ي .عن قضات هي

لحم  -أراعة نواب اثنان مسلمان واثنان مسيحيان

ى .عن قضات الخليي  -امسة نواب مسلمون
ن .عن قضات ناهلس  -تة نواب مسلمون
س .عن قضات جنين  -ثالثة نواب مسلمون
 .عن قضات ولكرى ثالثة نواب مسلمون
ف .عن قضات راى للا  -أراعة نواب ،ثالثة مسلمون وواحد مسيحي .
تعديالت المادة:
هك ا أصيح ه المادة بعد ىلرات نز الفقرتين د) و و) من ا واال تعااة عنه بالنز الحالي بموجب القانونالمعدي رقم  )40لسنة 1962ى حيث ران نز الفقرتين السابقتين رما يلي:
د .عن قضات اراد بما في مل قصية عجلون  -تة نواب من م امسة مسلمون وواحد مسيحي.
167

و .عن قضات جرم با تغنات قصية جرم  -نائب واحد مسلم.
الفصل الخامس
العمليات االنتخاهية
المادة 26
ينتخب النواب على درجة واحدة وتكون التصوت

رتا.

المادة 27
تس يال لعمليات االنتخاب يجب تقسيم الدائرة االنتخاهية الواحدة ىلى منا ا انتخاب فر ية يعين لكي من ا مررز
اقت ار على أن يراعى في مل عدد السكان و ولة المواصالت وتس يي م مة الناا،ين بحيث ال يزتد عدد الناا،ين
في أي مررز اقت ار عن الغمانمائة نااب.
المادة 28
االحيات في العاصمة وفي مراكز األلوتة واألقضية وفي المدن والقصيات تعت،ر مراكز االقت ار على أن ال يتجاوز
عدد الناا،ين في ري مررز ثمانماية نااب.
ىما ران أحد مراكز االقت ار يتجاوز العدد الم رور بأكغر من مايتي نااب على األقي فيقسم ىلى مراكز لالقت ار ال
يقي عدد الناا،ين في ا عن الخمسماية.
المادة 29
ىما ران عدد الناا،ين في قرتة أو أكغر دون الخمسمائة وران المسافة التي تفصل ا عن أقرب مررز اقت ار تتجاوز
العيرة ريلومترات أو ران انتقاي الناا،ين غير متيسر لصعواة المواصالت أو النعداى و ائي النقي جاز أن يقاى
في ا مررز مستقي لالقت ار .
المادة 30
أ  .تحدد منا ا االنتخاب الفر ية وتعلن أ مات القرى الداالة امن ا وتعلن جداوي الناا،ين في ري منه وتعين
مراكز االقت ار في ا بقرار من المتصرف أو القائمقاى ري امن ااتصاصه ق،ي تارتم االنتخاب بخمسة عير يوما
على األقي .
ت .للمر حين حا االعتراض على ق اررات القائمقاى وق اررات المتصرف ه ا اليان لدى وزتر الداالية وتكون
ق اررات وزتر الداالية باعتيار مرجعا ا تننافيا قيعية وغير تابعة ألي رتا من ري المراجعة.
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المادة 31
أ  .تتولى اإل راف على ري من مراكز االقت ار هينة اقت ار مزلفة من رئيس وعضوتن يسمي م المتصرف أو القائم
مقاى بيرط أن يكون الرئيس موظفا من الصنف األوي على األقي حيغما يتيسر والعضوتن من موي السمعة الحسنة
وممن يحسنون القراتة والكتابة من ال ينات االاتيارتة أو األهلين في المنيقة االنتخاهية الفر ية .
ب .يحلف رئيس هينة االقت ار أماى اللجنة المررزتة للدائرة االنتخاهية اليمين بأن يقوى بم مته بصدي وأمانة وحياد
ميلا وتحلف العضوان اليمين مات ا أماى الرئيس والحاارتن في مررز االقت ار .
ج .ىما غاب أحد أعضات هينة االقت ار أكمل ا الرئيس في الحاي من الناا،ين الحاارتن ال ين يحسنون القراتة
والكتابة و ما غاب الرئيس أو ال ينة بأكمل ا وجب على المتصرف أو القائمقاى ري امن ااتصاصه أن يعين فو ار
رئيسا أو هينة جديدة .
د .يحلف األعضات المعينون مجددا فور تعيين م اليمين القانونية أماى المتصرف أو القائمقاى واحضور المر حين
أو ورالئ م في مررز االقت ار و ما ران المتصرف أو القائمقاى غائيا يحلف األعضات المعينون مجددا اليمين علنا
أماى الحاارتن في مررز االقت ار .
تعديالت المادة:
-هك ا أصيح

ه المادة بعد ىاافة يارة حيغما يتيسر ) ىلى الفقرة أ) من ا بعد يارة من الصنف األوي

على األقي ) بموجب القانون المعدي رقم  )33لسنة 1961ى.
المادة 32
ال يجوز أن يكون هين هينة االقت ار أو أحد أعضائ ا واين أحد المر حين في الدائرة االنتخاهية قرابة حتى الدرجة
الرابعة.
المادة 33
لكي مر

أو من يمغله بكتاب ايي منه أن يحضر وتراقب عملية االقت ار وال يجوز أن يكون للمر

في مررز

االقت ار أكغر من ممغي واحد.
المادة 34
تجري عملية االقت ار في يوى واحد من الساعة السابعة صياحا حتى الساعة السابعة مسات وتجوز لرئيس هينة
االقت ار أن يمدد المدة الم رورة حتى الساعة التا عة مسات ىم تعت،ر منت ية حكما.
المادة 35
على رئيس هينة االقت ار أن يمنط منعا باتا ري محاولة يقوى ه ا أي من الحاارتن في المررز للتاثير على حرتة
النااب في ااتيار النواب.
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المادة 36
تكون صناديا االنتخاب على كي موحد يعينه وزتر الداالية وتكون لكي صندوي قفالن مختلفان وفوهة واحدة
إلدااي أوراي االقت ار .
المادة 37
أ  .ت يأ أوراي للتصوت

على نمط واحد والون واحد .

ب .يخصز لكي دائرة انتخاهية عدد من أوراي التصوت

يزتد  )%10عن عدد الناا،ين في تل الدائرة وتر ي

ه األوراي ىلى الدوائر االنتخاهية وهينات االقت ار امن لفائف مختومة مكتوب علي ا عدد األوراي التي تحتوت ا
المادة 38
أ  .ق،ي اليرو في االنتخاب يفت رئيس هينة االقت ار صندوي االنتخاب أماى عضوت ا ا ارتن وممغلي المر حين
الحاارتن واعد أن تتحقا ال ينة من الو تماما يقفي الرئيس القفلين وتحتفظ بمفتاح أحدهما لديه وتسلم الغاني
ىلى أك،ر عضوي ال ينة نا وتنلم ه ل اييا منه ومن العضوتن وممغلي المر حين الحاارتن .
ب .يفت رئيس هينة االقت ار لفائف أوراي التصوت

واعد عد الموجود في ري من ا ينلم محض ار بالواقط يوقعه هو

وعضوا اللجنة وممغلوا المر حين الحاارتن.
المادة 39
يحضر ري نااب ىلى مررز االقت ار المدرج ا مه في جدوله واعد أن يتغ،
الجدوي ومن هوتته يسلمه ورقة التصوت

رئيس ال ينة من وجود ا مه في

مختومة بخاتم المتصرف أو القائمقاى وموقعا علي ا من رئيس ال ينة

واعد أن يتسلم النااب الورقة يتوجه ىلى المكان المنعزي لممار ة حقه االنتخاهي.
المادة 40
أ  .لرئيس ال ينة ىما لم يقتنط من هوتة النااب أن ييلب ىليه ىهراز ت ررة هوتة فلما اقتنط ه ا يز ر علي ا وتسلمه
ورقة التصوت

لممار ة حقه االنتخاهي حسيما جات في المادة السابقة .

ب .عند وجود ااتالف هين ت ررة ال وتة وال،يانات الواردة في الجداوي االنتخاهية وران ه ا االاتالف ال يوجد
التيا ا أو وجدت دالالت في ت ررة ال وتة رافية إلزالة ري التياس حوي هوتة النااب يق،ي اقتراعه.
المادة 41
االفا لما ورد في ه ا القانون يحا ألعضات هينة االقت ار في المراكز المعينة ل م وللمر حين أو ممغلي م في ه ا
المررز أن يمار وا حا االنتخاب فيه وفي ه الحالة تسجي أ مات هزالت الناا،ين وتز ر علي ا في قائمة ىاافية
ي رر في ا ،ب االقت ار في غير المررز المسجلة فيه أ ما هم.

170

المادة 42
يضط النااب ورقة التصوت

بعد ي ا في الصندوي بصورة علنية.

المادة 43
ت ،هينة االقت ار في جميط االعترااات المقدمة ل ا بيأن ير عملية التصوت وتكون ق اررات ا ه ا اليان قيعية
الفصل السادس
فرز األوراي االنتخاهية وعالن النتائ
المادة 44
أ  .بعد االنت ات من عملية االقت ار تنلم هينة االقت ار اييا موقعا من ا ومن ممغلي المر حين يتضمن األمور
التالية:
 .1عدد الناا،ين المسجلين.
 .2عدد الناا،ين ال ين مار وا حا االنتخاب .
 .3عدد أوراي التصوت

التي لم

 .4عدد أوراي التصوت

التي ا تعمل

لل ينة.
والتي لم تستعمي والتي أتلف

ب .يواط الضيط وجدوي الناا،ين وأوراي التصوت

و ،ب ىتالف ا .

الزائدة فوي فوهة صندوي االنتخاب وتلف الصندوي بقيعة

قمام وتراط وتختم الرااط بخاتم هينة االقت ار .
ج .ينقي رئيس وأك،ر عضوي هينة االقت ار صندوي االنتخاب ومفتاحيه واتم ال ينة ىلى مررز الدائرة االنتخاهية
وتسلمانه بموجب ىيصاي ىلى اللجنة المررزتة للدائرة االنتخاهية ولعضو ال ينة الغالث وممغلي المر حين حا
اال ت ار في عملية النقي والتسليم.
المادة 45
أ  .تجري عملية فرز األصوات بعد االنت ات من عملية االقت ار ميا رة من ق،ي لجنة ااصة تدعى باللجنة المررزتة
للدائرة االنتخاهية .
ب .تتألف اللجنة المررزتة للدائرة االنتخاهية:
 .1في المتصرفية :من المتصرف رئيسا ورئيس المحكمة وموظف من الصنف األوي يسميه وزتر الداالية عضوتن
وفي حالة غياب رئيس المحكمة يحي محله القااي األقدى.
 .2في المتصرفيات :التي ليس ه ا محكمة هداية  -تتالف اللجنة المررزتة من المتصرف رئيسا ومن قااي الصل
والقااي اليرعي عضوتن وفي حالة غياب أحد العضوتن يسمي وزتر الداالية أحد أعضات المجلس ال،لدي ممن
يحسنون القراتة والكتابة عضواإ في اللجنة هدال منه.
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.3في القضات :من القائمقاى رئيسا ومن قااي الصل والقااي اليرعي عضوتن و ما تع ر وجود أحد العضوتن
فيسمي وزتر الداالية أحد أعضات المجلس ال،لدي ممن يحسنون القراتة والكتابة عضوا في اللجنة هدال منه .
ج .يجوز للجنة المررزتة أن تزلف لجانا فر يا لمساعدت ا في فرز األصوات بيرط أن تزلف من أحد قضاة
المحاكم النلامية أو الير ية أو المدعين العامين أو مدرات المدارس أو الموظفين من الدرجة السابعة فما فوي
رئيسا ومن عضوتن ممن مرروا في ه الفقرة أو من موي السمعة الحسنة ممن يجيدون القراتة والكتابة.
المادة 46
تعين اللجنة المررزتة للدائرة االنتخاهية رات،ين أو أكغر ل ا ولكي لجنة فر ية لمساعدت ا في ىحصات األصوات التي
نال ا ري مر .
المادة 47
يحلف أعضات اللجنة المررزتة واللجان الفر ية والكتاب اليمين علنا بأن يقوموا بم مت م بأمانة وحياد.
المادة 48
أ  .يحا لكي مر

أو لمن يمغله بكتاب ايي مصدي من المتصرف أو القائمقاى أن يحضر وتراقب عمليات

الفرز وال يحا ألحد غيرهم ممار ة ه ا الحا .
ب .تتم عملية الفرز علنا وايكي يتي للجنة الفرز والحاارتن من المر حين أو ممغلي م اال ال على أوراي
االقت ار أثنات قراتت ا.
المادة 49
يقدى ري اعتراض يرد على تأليف اللجنة المررزتة أو اللجان الفر ية أو على تعيين الكاتب ىلى رئيس اللجنة
المررزتة للدائرة االنتخاهية وت،

فيه من ق،ي اللجنة المررزتة وقرار اللجنة الصادر باإلجما أو باألكغرتة قيعي

ال يخضط ألي رتا من ري المراجعة.
المادة 50
تفرز اللجنة أوراي ري صندوي على حدة واعد االنت ات من فرز تنلم اييا هنتيجته وتعلن ا للمر حين أو ممغلي م
في مررز اللجنة.
المادة 51
ىما ت،ين للجنة الفرز أن عدد األوراي في صندوي ما يزتد أو ينقز عن عدد المقترعين بأكغر من امسة بالمائة
يعت،ر االقت ار الخا

ه ل الصندوي الغيا وتعاد في اليوى التالي أو ال ي بعد .

المادة 52
تعد با لة وال تداي في حساب األصوات:
أ  .الورقة ال،يضات .
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ب .الورقة التي ال يمكن قراتة أي ا م من أ مات المر حين المدونة في ا .
التي ال تحمي ااتم هينة االقت ار باإلاافة ىلى ااتم المتصرفية أو القضات.

ج .ورقة التصوت
المادة 53
أ  .ىما تضمن

ورقة االنتخاب عددا زائدا عن الميلوب انتخاه م حسيما هو مقرر تح ف الزتادة من أدنى الورقة

بالنسية لكي فنة من نواب الدائرة االنتخاهية وتعت،ر بنية األ مات .
ب .ىما تضمن
ج .ىما تضمن

ورقة االنتخاب عددا أقي من العدد الميلوب انتخاه م تعت،ر أ مات المنتخ،ين الواردة في ا فقط .
ورقة االنتخاب ا م خز غير مر

أو ا م مر

مرتين يح ف اال م الزائد وتيقى بنية

األ مات معت،رة .
د .الورقة التي ال تتضمن ا م أحد المر حين هواوح ولكن ا تحتوي على دالالت رافية عليه مانعة لاللتياس تكون
معت،رة بالنسية ل ل اال م.
المادة 54
أ  .تجري عملية الفرز بصورة متواصلة في مررز الدائرة االنتخاهية حتى ظ ور النتيجة .
ب .على اللجنة المررزتة أو اللجان الفر ية عند االنت ات من عملية فرز األصوات أن تنلم محض اإر على نسختين
يتضمن النتائ

الن ائية ومختلف مراحي الفرز واالعترااات الواردة عليه وق اررات اللجنة بخصو

تل

االعترااات وتوقط ري صفحاته رئيس ال ينة وأعضا ها وتعلن بحضور اللجنة والمر حين أو ممغلي م .
ج .يجب أن يتضمن ه ا المحضر األمور التالية:
 .1مجمو عدد الناا،ين في الدائرة االنتخاهية.
 .2مجمو عدد المقترعين.
 .3أ مات المر حين وفنات م.
 .4ما ناله ري مر

من األصوات.

 .5االعترااات المقدمة وق اررات اللجنة في ا.
المادة 55
يعت،ر جميط المر حين نوابا بالتزتكة ىما ران عددهم ال يتجاوز عدد النواب ال ين يجب انتخاه م في المنيقة
االنتخاهية وفي ه الحالة ال يجري التصوت .
المادة 56
أ  .يصنف المر حون بحسب عدد األصوات التي حصلوا علي ا .
ب .يفوز بالنيابة من ناي العدد األك،ر من أصوات المقترعين الصحيحة .
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ج .ىما تساوت األصوات هين مر حين أو أكغر من الحائزتن على أقي األصوات من قائمة الفائزتن تم ااتيار واحد
من المتساوتة اصوات م بحضورهم أو بحضور من يمغل م عن رتا القرعة يجرا ا رئيس اللجنة المررزتة للدائرة
االنتخاهية أماى أعضات ه اللجنة والحاارتن.
المادة 57
تعلن من ق،ي رئيس الوزرات نتائ االنتخابات رما ظ رت في محاار االنتخابات المنلمة من اللجان المررزتة
للدوائر االنتخاهية في االي يومين على األكغر من تارتم وصوي نسم المحاار ىلى وزتر الداالية وتر ي رئيس
الوزرات ىلى ري خز انتخب نائيا

ادة بانتخابه وتنير مل في الجرتدة الر مية.

المادة 58
أ  .لكي مر

أن ييعن في صحة االنتخاب .

ب .يقدى ه ا اليعن ىلى مجلس النواب وفقا لهحكاى الواردة في الد تور.
الفصي السابط
في الدعاية االنتخاهية
المادة 59
أ  .تكون الدعاية االنتخاهية حرة وفا أحكاى ه ا القانون من تارتم اهتدات التر ي وحتى اليوى المعين إلجرات
االنتخاب .
ب .تيتمي الدعاية االنتخاهية على تنليم االجتماعات االنتخاهية و لقات الخيب وتوزتط النيرات و لصاي اإلعالنات.
المادة 60
يمنط منعا باتاإ عقد االجتماعات االنتخاهية في المعاهد والمعاهد العلمية واالهنية التي تيرل ا االدارات العامة ،أو
المز سات الخااعة إل راف الدولة.
المادة 61
أ  .للمر حين أن ي يعوا النيرات بلعالن تر يحات م وايان ايي م وأهداف م وري ما يتعلا بمن اج عمل م رتية
أن تحمي أ ماتهم الصرتحة .
ب .تعفى النيرات االنتخاهية من ر وى اليوابط .
ج .يمنط ا تعماي عار الدولة الر مي في النيرات واإلعالنات و ائر أنوا الكتابات والر وى والصور االنتخاهية.
المادة 62
ال يجوز في ،يي الدعاية االنتخاهية النياى بأي من األعماي التالية:
أ  .أن يصيحب المر

في جوالته االنتخاهية أكغر من امسة أ خا
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.

ب .أن ينفا المر

أثنات الحملة االنتخاهية وفي ،يل ا ميا رة أو بالوا ية م،لرا من الماي يزتد في مجموعه عن

ثالثمائة دينار .
ج .أن تتضمن الخيابات أو النيرات أو اإلعالنات التي يصدرها المر

أي تعرتض أو

عن المر

أو

المر حين ا ارتن .
د .ىثارة النعرات الق،لية أو العائلية أو اليائنية هين فنات الموا نين.
الفصل الثامن
في جرائم االنتخابات
المادة 63
كي من ارتكب أحد األفعاي التالية:
أ  .تعمد ىدااي ا م في جدوي الناا،ين أو ح ف ا م من ا االفا ألحكاى ه ا القانون أو تعمد ىهماي ىدااي ا م
أو ىهماي ح فه .
في

ب .أورد أي هيان رامب وهو عالم ه ل

لب التر ي أو ىعالنه وتارتخه أو تارتم تقديمه أو في تنليم

المحاار بموجب ه ا القانون أو في االعتراض المقدى على جدوي الناا،ين أو على ليات التر ي أو ىعالن ا.
ج .زور ورقة تر ي أو وه ا أو مزق ا أو أافاها أو زور جدوي الناا،ين أو وهه أو أافا أو أافى قسما منه
أو زور اعترااا أو وهه أو أافا .
د .عيي قصداإ أي نااب أو تعرض له بالت ديد أو اليدة أثنات مهابه للتصوت أو أثنات وجود في مررز االنتخاب
لمنعه من ا تعماي حا التصوت
التصوت

أو اإلك ار على التصوت

على وجه اا

أو ألن مل النااب ا تعمي حا

أو امتنط عنه .

هي .حجز حرتة نااب بأية صورة ران

أو أوقط به ار ار أو أمى أو اسارة مادية أو معنوتة أو هدد ه ل .

و .ا تعمي الرم أو الخدا أو التررتر لتضليي نااب في ا تعماي حقه الميلا في التصوت

أو منعه من

ا تعماي مل الحا .
ز .أعيى ناايا ميا رة أو بالوا ية أو أقراه أو عرض عليه أو تع د بأن يعييه نقودا أو منفعة أو أي يت
وار ري يحمله على التصوت

على وجه اا

أو على االمتنا عن التصوت .

ح .منط أو أعاي ىجرات االنتخاب قصدا .
ط .أا صندوي االقت ار أو فتحه أو تداي به بأي وجه وار هال تفوتض .
ي .ق،ي أو لب ميا رة أو بالوا ية نقودا أو قراا أو منفعة أو أي يت وار لنفسه أو لرير بقصد أن يستعمي
صوته على وجه اا

أو أن يمتنط عن التصوت

أو ليزثر على غير .
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 .انتحي خصية أو ا م غير بقصد التصوت

أو ا تعمي حقه في االنتخاب أكغر من مرة واحدة .

ي .قاى بأي عمي من األعماي الواردة في المادة  )62من ه ا القانون يعت،ر أنه ارتكب جرماإ وتعاقب بعد ىدانته
من ق،ي محكمة ال،داية بالحيس لمدة ال تقي عن

ر واحد وال تزتد على السنة أو بررامة ال تقي عن امسين دينا ار

وال تزتد على منة وامسين دينا ار أردنيا أو بكلتا العقواتين.
المادة 64
في جميط الحاالت الم رورة في المادة السابقة ىما ران المحكوى عليه موظفا ترفط العقواة بحيث ال تقي عن الحيس
لمدة نة.
المادة 65
كي من ارتكب من أعضات اللجنة المررزتة لالنتخابات أو من أعضات هينة االقت ار أو من األ خا

المعينين

إلجرات عملية االقت ار أو الفرز بموجب أحكاى ه ا القانون أحد األفعاي التالية:
أ  .أ ِّار هدت عملية االقت ار عن وقت ا المحدد أو أوقف ا ق،ي ميعادها المحدد أو تيا أ في يرها بقصد منط أو

ىعاقة يرها .

ب .ارتكب أو

ي عن علم ارتكاب األفعاي الم،ينة في المادة  63أو بعض ا .

ج .أهمي أو ترااى عن اتم أوراي االقت ار أو فت صندوي االنتخاب ق،ي الميا رة بعملية االقت ار أو ىغالقه
حسيما هو وارد في القانون أو عن نقله والمحافلة عليه أو عن تنفي أحكاى القانون الخاصة بعمليات االقت ار
والفرز .
د .ىداي أو م بلدااي أوراي انتخاب غير صحيحة بموجب أحكاى ه ا القانون ىلى صندوي االقت ار .
هي .زور أو أمر بالتزوتر أو م هوقوعه في ورقة انتخاب أي نااب أو في مجمو أوراي الصندوي أو بعض ا.
قر ورقة االنتخاب على غير حنيقت ا .
و .أ
ز .غير في نتيجة انتخاب أو فرز .
ح .جي ا م مر

على غير حنيقته .

ط .االف أو أهمي أو ترااى عن تنفي أي حكم من أحكاى ه ا القانون المتعلقة بعمليات االنتخاب والفرز بقصد
التأثير في نتيجة االنتخاب.
يعت،ر أنه ارتكب جرما وتعاقب عليه بالحيس لمدة ال تقي عن نة أو بررامة ال تقي عن مائتي دينار أردني أو
بكلتا العقواتين.
المادة 66
يعاقب على المحاولة في جرائم االنتخاب حسب القاعدة المنصو
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علي ا في قانون العقواات.

المادة 67
كي مخالفة ألحكاى ه ا القانون لم ينز على معاق،ت ا يعاقب مرتك ،ا بررامة تتراوح هين العيرة دنانير ىلى الخمسين
دينا ار أو بالحيس من

ر واحد ىلى ثالثة أ ر أو بكلتا هاتين العقواتين.

المادة 68
تسقط بالتقادى جميط جرائم االنتخابات بعد مرور تة أ ر على ىعالن نتائ االنتخابات.
الفصي التا ط
امانات ااصة بم مة النائب
المادة 69
أ  .ال يجوز الجمط هين النيابة واين الوظائف العامة أو أية م مة من الم مات أو أي عمي من األعماي التي تدفط
روات ،ا أو أجورها من ازتنة الدولة أو ال،لديات أو اإلدارات أو المز سات العامة الخااعة إل راف الدولة.
ور ل ال يجوز الجمط هين النيابة وعضوتة المجالس اإلدارتة وال،لدية وال ينات االاتيارتة .
ب .حين يتولى النائب منصيه ال يحا له بصورة ميا رة أن يداي في التع دات والمناقصات التي تعقدها اإلدارات
العامة أو المز سات العامة التابعة إلدارة الدولة أو الخااعة لرقاهت ا أو اليررات موات االمتياز أو التعاقد مط
الدولة بالنياى هتع دات أو ادمات أو لتقديم لوازى .
ج .يعت،ر مستقيال من النيابة النائب ال ي يق،ي وظيفة أو عمال ال يجوز الجمط هينه واين النيابة وتصي محله
اغ ار بقرار من المجلس.
المادة 70
تسقط صفة النيابة عن النائب ألي ،ب يجعله غير حائز على روط المر

للنيابة المنصو

( )17من ه ا القانون أو تجعله فاقد األهلية ألية حالة من حاالت عدى األهلية المنصو
من المادة  75من الد تور وات عرا

علي ا في المادة

عن ا في الفقرة الغانية

له أثنات عضوتته أى أن ا لم تعلم ىال بعد انتخاب وتتم ى قاط ه الصفة

بقرار من ثلغي أعضات مجلس النواب.
المادة 71
أ  .ىما توفي عضو مجلس النواب أو تريب عن جلسات المجلس أكغر من
ثلث المدة االي أية دورة ا تغنائية دون أن يحصي على ىمن ه ل

ر االي أية دورة عادية أو أكغر من

من المجلس ودون أن يكون ترييه لمع رة

ميروعة ،أو
ب .ىما التحا هدولة أجن،ية أو أث،

ىق ار ار أو اعترافا باإلاال

والياعة ل ا أو قاى بعمي قد يصي بموجيه أحد

رعايا تل الدولة أو ا تر في مل العمي أو أيد تسقط عضوتته وتصي محله اغ ار وتتم ى قاط ه الصفة
بقرار من ثلغي أعضات مجلس النواب.
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المادة 72
يجوز ألي من أعضات مجلس النواب أن يستقيي بكتاب يقدمه ىلى رئيس مجلس النواب وتعت،ر اال تقالة ن ائيا
من تارتم صدور قرار المجلس بق،ول ا وتصي مقعد النائب اغ ار.
المادة 73
أ  .عند رور مقعد من مقاعد مجلس النواب يعلن رئيس الوزرات تارتم وميعاد ىجرات االنتخابات للمقعد النياهي
الياغر على أن ال يتجاوز تارتم ه ا اإلعالن مدة

ر واحد من تارتم رور المقعد .

ب .تجري عملية االنتخاب لميت المقعد الياغر وفا أحكاى ه ا القانون.
المادة 74
لمجلس الوزرات أن يصدر األنلمة الالزمة لتنفي ه ا القانون.
المادة 75
لوزتر الداالية أن يصدر التعليمات لتنفي أحكاى ه ا القانون واألنلمة الصادرة بموجيه.
المادة 76
يلرى قانون االنتخابات لمجلس النواب لسنة 1947ى وتعديالته والقانون اإلاافي رقم  )55لسنة 1949ى واألنلمة
الصادرة بموج ،ا ،وتلرى ري تيرتط أردني أو فلسييني صادر ق،ي ه ا القانون ىلى المدى ال ي يتعارض معه.
المادة 77
رئيس الوزرات والوزرات ري فيما يخصه مكلفون هتنفي أحكاى ه ا القانون.
1960/5/24ى.
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 .8قانون االنتخاب لمجلس النواب المعدل رقم ( )28لسنة 1960م
المنشور على الصفحة( )705من عدد الجريدة الرسمية رقم( )1498بتاريخ  2تموز 1960م
أصبح قانوناً دائمياً بموجب إعالن لسنة 1963م المنشور على الصفحة( )1768من عدد الجريدة
الرسمية رقم ( )1730بتاريخ 31كانون األول 1963م
المادة 1
يسمى ه ا القانون المزق

وتقر مط القانون رقم()24
قانون االنتخاب لمجلس النواب المعدي لسنة 1960ى ) أ

لسنة 1960ى الميار ىليه فيما يلي بالقانون األصلي رقانون واحد وتعمي به من تارتم العمي بالقانون األصلي.
المادة 2
تعدي المادة  8من القانون األصلي بييب يارة والمادة  ) 5التي وردت في ا.
1960/6/20ى.
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 .9قانون االنتخاب لمجلس النواب المعدل رقم( )33لسنة 1961م
المنشور على الصفحة ( )1217من عدد الجريدة الرسمية رقم ( )1570بتاريخ  6أيلول 1961م
أصبح قانوناً دائمياً بموجب إعالن لسنة 1963م ،المنشور على الصفحة( )1768من عدد الجريدة
الرسمية رقم( )1730بتاريخ 31كانون األول 1963م
المادة 1
يسمى ه ا القانون المزق

القانون المعدي لقانون االنتخاب المزق

وتقر مط القانون رقم )24
لمجلس النواب ) أ

لسنة 1960ى وال ي ييار ىليه فيما يلي بالقانون األصلي رقانون واحد وتعمي به من تارتم نير في الجرتدة
الر مية.
المادة 2
تعدي المادة الغانية من القانون األصلي بلاافة العيارة التالية ىلى وار الفقرة و) من ا:
"ىال فيما يختز بالصالحيات المنا ة بالمتصرف في الفصي الخامس وما بعد من ه ا القانون فيقوى ه ا محافظ
العاصمة في الدائرة االنتخاهية لقضات عمان بما في مل قص،تي جرم ومادبا ومحافظ القدس في الدائرة االنتخاهية
لقضات القدس مط أرتحا" .
المادة 3
تعدي المادة  )31من القانون األصلي بلاافة يارة حيغما يتيسر ) بعد يارة
من الصنف األوي على األقي ) الواردة في الفقرة أ) من ا ميا رة.
1961/9/4ى.
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 .10قانون االنتخاب لمجلس النواب المعدل رقم( )40لسنة 1962م
المنشور على الصفحة ( )1168من عدد الجريدة الرسمية رقم( )1642بتاريخ  9تشرين األول 1962م
أصبح قانوناً دائمياً بموجب إعالن لسنة 1963م ،المنشور على الصفحة( )1768من عدد الجريدة
الرسمية رقم( )1730بتاريخ 31كانون األول 1963م
المادة 1
وتقر مط قانون االنتخاب المزق
يسمى ه ا القانون قانون معدي لقانون االنتخاب لمجلس النواب لسنة 1962ى) أ
لمجلس النواب لسنة 1960ى والميار ىليه فيما يلي بالقانون األصلي روحدة واحدة وتعمي به من تارتم نير في
الجرتدة الر مية.
المادة 2
تعدي الفقرتان د) و و) من المادة  )25من القانون األصلي رما يلي:
د .عن قضات ىراد بما في مل قصية عجلون با تغنات عيائر هني حسن تة نواب من م امسة مسلمون وواحد
مسيحي.
و .عن قضات جرم بما في مل عيائر هني حسن في قضائي المفري والزرقات با تغنات قصية جرم نائب واحد
مسلم.
المادة 3
تنقي جداوي االنتخابات المتعلقة بعيائر هني حسن وات أكان
وتعت،ر بأن ا صحيحة وقانونية.
1962/10/8ى.
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في قضات ىراد أو قضات عمان لقضات جرم

 .11قانون االنتخاب لمجلس النواب المعدل رقم(  )8لسنة 1974م
المنشور على الصفحة ( )449من عدد الجريدة الرسمية رقم( )2481بتاريخ 1نيسان 1974م
المادة 1
وتقر مط القانون رقم  )24لسنة
يسمى ه ا القانون قانون معدي لقانون االنتخاب لمجلس النواب لسنة 1974ى ) أ
1960ى الميار ىليه فيما يلي بالقانون األصلي وما أر عليه من تعديالت رقانون واحد وتعمي به من تارتم نير
في الجرتدة الر مية.
المادة 2
يعدي تعرتف رلمة أردني ) الواردة في الفقرة أ) من المادة  )2من القانون األصلي بييب رلمة مرر) الواردة
في ا واال تعااة عن ا بعيارة مر ار أى أنغى).
1974/3/5ى.
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 .12قانون االنتخاب لمجلس النواب المعدل رقم ( )13لسنة 1984م
المنشور على الصفحة ( )192من عدد الجريدة الرسمية رقم ( )3208بتاريخ  25كانون الثاني1984م
المادة 1
وتقر مط القانون رقم  )24لسنة
يسمى ه ا القانون قانون معدي لقانون االنتخاب لمجلس النواب لسنة 1984ى ) أ
1960ى الميار ىليه فيما يلي بالقانون األصلي وما أر عليه من تعديالت رقانون واحد وتعمي به من تارتم نير
في الجرتدة الر مية.
المادة 2
تعدي المادة  15من القانون األصلي بلاافة الفقرتين ج) و د) التاليتين ىلي ا:
ج .بالرغم مما ورد في ه ا القانون ومط مراعاة أحكاى الفقرة د) من ه

المادة تنلم جداوي الناا،ين لرايات

االنتخابات التي تجري بعد نفام أحكامه وفقا لرجراتات التالية على أن ينت ي العمي بأحكاى ه الفقرة هتارتم
1984/7/31ى.
 .1يعتمد دفتر العائلة الصادر عن دائرة األحواي المدنية دون غير في تسجيي األ خا

ال ين ل م حا االنتخاب

في جداوي الناا،ين.
.2تنلم جداوي الناا،ين على ثالث نسم على األقي من ق،ي لجنة ييكل ا المتصرف من ثالثة أ خا

وتجوز

تيكيي أكغر من لجنة لتسجيي الناا،ين في أي منيقة انتخاهية وتترتب على اللجنة االنت ات من تنليم جداوي
الناا،ين االي يعة أياى على األكغر من اليوى التالي لتارتم تيكيل ا وعرا ا موقعة بجميط صفحات ا من رئيس ا
وأعضائ ا في مكان عاى أو أكغر في المنيقة االنتخاهية التي تعود ىلي ا الجداوي ومل من االي يومين من االنت ات
من تنليم ا ،وتسلم نسخة من ا ىلى المتصرف.
 .3لكي خز لم يرد ا مه في جداوي الناا،ين برير حا أو وقط ايأ في ال،يانات الخاصة بقيد في تل
الجداوي أن يقدى اعترااا علي ا معفى من الر وى ىلى محكمة ال،داية المختصة في المنيقة االي ثالثة أياى من
عرض الجداوي ،وتجوز ألي خز ورد ا مه في جداوي الناا،ين تقديم ه ا االعتراض على قيد أي خز
وار في ا ممن ليس ل م حا االنتخاب أو على ىغفاي قيد مغي ه ا اليخز.
.4على المحكمة الفصي في االعتراض االي ثالثة أياى من تارتم تقديمه الي ا ،وتكون قرارها قيعيا غير قاهي
لليعن لدى أي ج ة أارى ،وتترتب علي ا ت،ليغ ق اررات ا ىلى رئيس لجنة تنليم جداوي االنتخابات االي يومين من
تارتم صدورها ،لتقوى اللجنة بعرا ا بصورت ا الن ائية في مكان عاى أو أكغر في المنقية االنتخاهية التي تعود
ىلي ا العتمادها في االنتخابات.
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د .تعت،ر جداوي الناا،ين التي تم تنليم ا بمقتضى الفقرة ج) من ه المادة جداوي ن ائية ألغراض االنتخابات
النياهية وفقا ألحكاى الفقرة د) من المادة  )14من ه ا القانون وتعتمد أ ا ا ألعماي لجنة ىعادة النلر المنصو
علي ا في الفقرتين أ) و ب) من ه المادة.
1984/1/24ى.
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 .13قانون االنتخاب لمجلس النواب وتعديالته رقم ( )22لسنة 1986م
المنشور على الصفحة( )925من عدد الجريدة الرسمية رقم( )3398بتاريخ  17ايار 1986م
المادة 1
يسمى ه ا القانون قانون االنتخاب لمجلس النواب لسنة 1986ى ) وتعمي به من تارتم نير في الجرتدة الر مية
.
المادة 2
يكون للكلمات والعيارات التالية حيغما وردت في ه ا القانون المعاني المخصصة ل ا أدنا ما لم تدي القرتنة على
غير مل :
األردني :ري خز مرر أو أنغى يحمي الجنسية األردنية بمقتضى أحكاى قانون الجنسية األردنية .
النااب :ري أردني له الحا في انتخاب أعضات مجلس النواب .
المقتر  :ري نااب يمارس حقه االنتخاهي .
المر  :ري أردني ق،ي لب تر يحه لالنتخابات النيابة وفا أحكاى ه ا القانون .
النائب :ري أردني تم انتخابه لعضوتة مجلس النواب .
الحاكم اإلداري :المحافظ أو المتصرف أو مدير القضات في المحافلة .
الدائرة االنتخاهية :ري جزت من المملكة اصز له مقعد أو أكغر من المقاعد النياهية بموجب أحكاى ه ا القانون .
منيقة االنتخاب الفر ية :ري جزت من الدائرة االنتخاهية يعين فيه مررز أو عدة مراكز لالقت ار .
مررز االقت ار  :المكان ال ي يعينه الحاكم اإلداري امن دائرته االنتخاهية إلجرات عملية االقت ار فيه .
لجنة ىعادة النلر :اللجنة الميكلة بقرار من وزتر الداالية في ري دائرة انتخاهية هرئا ة الحاكم اإلداري وعضوتة
أحد القضاة وأحد أمنات السجي المدني في دائرة األحواي المدنية والجوازات وفي حالة وجود أكغر من حاكم ىداري
في الدائرة االنتخاهية الواحدة أو وجود أكغر من دائرة انتخاهية واحدة في الوحدة اإلدارتة فيعين وزتر الداالية هتنسيب
من المحافظ أحد الحكاى اإلدارتين رئيساإ للجنة .
اللجنة المررزتة :اللجنة الميكلة في ري دائرة انتخاهية بمقتضى ه ا القانون .
اليياقة االنتخاهية اليخصية :بياقة االنتخاب اليخصية للنااب التي تصدر بموجب تعليمات من وزتر الداالية
بمقتضى أحكاى ه ا القانون .
المنيم :يعت،ر اليخز منيماإ عادة في المنيقة االنتخاهية التي يقط مسكنه في ا وال يعت،ر منقيعاإ عن تل اإلقامة
بمجرد ترييه عن مسكنه ما ىما ران يمل حا العودة ىليه في أي وق
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ييات.

تعديالت المادة:
-هك ا أصيح

ه

المادة بعد تعديي تعرتف األردني) و الحاكم اإلداري) و لجنة ىعادة النلر) و اليياقة

االنتخاهية اليخصية) و اافة تعرتف المنيم) بموجب القانون المعدي رقم  )14لسنة .1989
المادة 3
أ  .لكي اردني أكمي تسط عيرة نة مسية من عمر في  31تموز من ري نة الحا في انتخاب أعضات مجلس
النواب ىما ران ا مه مسجالإ في أحد الجداوي االنتخاهية الن ائية .
ب .يحرى من ممار ة حا االنتخاب:
 .1من ران محكوماإ عليه بالسجن لمدة تزتد على نة واحدة بجرتمة غير يا ية ولم يعف عنه .
 .2من ران محكوماإ عليه باإلفالس ولم يستعد اعتيار قانوناإ .
.3من ران محجو اإر عليه ل اته ولم يرفط الحجر عنه أو ألي ،ب وار ولم يرفط الحجر عنه .
تعديالت المادة:
-هك ا أصيح

ه المادة بعد بلاافة يارة في  31تموز من ري نة ) بعد يارة تسط عيرة نة مسية

من عمر ) الواردة في الفقرة أ) ثم بلاافة رلمة قانونا ) ىلى وار ال،ند  )2من الفقرة ب) من ا بموجب القانون
المعدي رقم  14لسنة 1989ى.
المادة 4
ال يجوز للنااب أن يستعمي حقه في االقت ار في غير مررز االقت ار المسجي ا مه فيه رما ال يجوز له ا تعماي
ه ا الحا أكغر من مرة واحدة في االنتخاب الواحد.
المادة 5
يوقف ا تعماي حا االنتخاب عن العاملين في القوات المسلحة األردنية واألمن العاى والدفا المدني ومل

يلة

وجودهم في الخدمة الفعلية.
المادة 6
تنليم جداوي الناا،ين لكي دائرة انتخاهية تتضمن أ مات الناا،ين من أهنات تل الدائرة االنتخاهية أو المنيمين في ا
عادة وال يجوز أن يسجي أي نااب في أكغر من جدوي واحد للناا،ين.
المادة 7
أ  .يتم ىعداد جداوي الناا،ين من ق،ي لجنة أو أكغر يعين ا الحاكم اإلداري لكي مدينة أو هلدة أو قرتة أو حي في
دائرته االنتخاهية تسمى لجنة تنليم جداوي الناا،ين ) تتألف من رئيس وعضوتن جميع م من موظفي الحكومة .
ث .تتولى اللجنة أو اللجان المنصو

علي ا في الفقرة ا) من ه المادة ىعداد جداوي الناا،ين بمقتضى

التعليمات واإلجراتات والمواعيد التي يحددها وزتر الداالية ومل في حدود أحكاى ه ا القانون.
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المادة 8
يعتمد دفتر العائلة الصادر عن دائرة األحواي المدنية والجوازات دون غير في تسجيي من له حا االنتخاب في
جداوي الناا،ين وتواط ى ارة على الدفتر تتضمن الداللة على تسجيي النااب في الجدوي الخا

بالدائرة

االنتخاهية التي ينيم في ا .
تعديالت المادة:
هك ا أصيح ه المادة بعد ىاافة يارة والجوازات ) بعد يارة دائرة االحواي المدنية ) الواردة في ا بموجبالقانون المعدي رقم  )14لسنة 1989ى.
المادة 9
أ  .يجب أن يتضمن جدوي الناا،ين هوتة النااب راملة رما هي واردة في دفتر العائلة بما في مل ا مه ومحي
والدته وتارتخ ا وديانته وم نته ومكان ىقامته ورقم دفتر العائلة ومكان وتارتم صدور .
ب .تقوى لجنة تنليم جدوي الناا،ين بلعداد جدوي الناا،ين على ثالث نسم تقدم ا موقعة من ا ىلى الحاكم االداري
االي امسة عير يوماإ من تارتم تأليف اللجنة ،وتوقط الحاكم االداري على النسم الم رورة وتحتفظ هواحدة من ا
لديه وال يجوز تعديي أي نسخة من ه النسم ىال في ما يتعلا بالتصحي

يقاإ للق اررات التي تصدر ه ل وفا

أحكاى ه ا القانون ،أما النسختان الياقيتان فتعراان االي يعة أياى من تارتم تقديم نسم الجداوي ىليه واحدة
من ما في مكان ظاهر في مررز الحاكم اإلداري والنسخة الغانية تعرض في مكان بارز في الحي أو القرتة مات
العالقة وفي مكان عاى يعينه الحاكم االداري.
وتكون العرض لمدة عيرة أياى ،وعلى المختار أو الج ة المكلفة بالعرض أن يقدى ورقة ايط موقعة منه ومن
أعضات ال ينة االاتيارتة تغ،

عرض الجدوي بالصورة الم رورة .

ج .لكي من لم يرد ا مه في جدوي الناا،ين برير حا أو حصي ايأ في ال،يانات الخاصة بقيد أن ييلب ىدراج
ا مه في الجدوي أو تصحي ال،يانات الخاصة به رما يجوز لمن ورد ا مه في جدوي الناا،ين أن يعترض على
قيد غير ممن ليس ل م حا االنتخاب ور ل على ىغفاي قيد أ مات من ل م ه ا الحا وتقدى االعتراض رتابة دون
وابط ىلى لجنة ىعادة النلر الميكلة بموجب ه ا القانون االي يعة أياى من تارتم انت ات مدة عرض جدوي
الناا،ين .
د .تصدر لجنة ىعادة النلر ق اررات ا في االعترااات المقدمة ىلي ا االي مدة ال تزتد على يعة أياى من تارتم
تقديم االعتراض وت،لغ ق اررات ا للمعتراين باإلعالن عن ا لمدة ثالثة أياى في األماكن التي تم ىعالن جدوي الناا،ين
في ا وتكون قاهلة لليعن دون أي ر وى لدى محكمة ال،داية في المنيقة االنتخاهية االي امسة أياى من تارتم
انت ات مدة اإلعالن عن ا وعلى المحكمة أن تصدر ق اررات ا في اليعون المقدمة ىلي ا االي مدة ال تزتد على امسة
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أياى .وتتم ت،لير ا ىلى لجنة ىعادة النلر االي ثالثة اياى من صدورها وتكون قيعية غير قاهلة لليعن أماى أي
مرجط وار .
هي .تضط لجنة اعادة النلر جداوي ن ائية لجميط ناا،ي الدائرة االنتخاهية ،وتقوى الحاكم اإلداري باتخام اإلجراتات
علي ا في الفقرة ب) من ه المادة .

المنصو

و .تعتمد الجداوي الن ائية في االنتخابات النياهية العامة أو الفر ية وتجري عملية االقت ار بموج ،ا .
تعديالت المادة:
-هك ا أصيح

ه المادة بييب يارة أما النسختان الياقيتان فتعراان االي ثالثة أياى ) الواردة في الفقرة

ب) من ا واال تعااة عن ا بعيارة أما النسختان الياقيتان فتعراان االي يعة أياى ) ثم بللرات نز الفقرات
ج ،د ،و) واال تعااة عنه بالنز الحالي بموجب القانون المعدي رقم  14لسنة 1989ى.
المادة 10
أ  .يترتب على المحاكم في جميط الدوائر االنتخاهية تزوتد لجنة ىعادة النلر في تل الدوائر االي المدة الواقعة
هين  15و )30من

ر تموز من ري نة بقائمة تتضمن موجز عن األحكاى التي أصدرت ا والمتعلقة باإلفالس

والحجر ،وتل التي تقضي بالسجن لمدة تزتد على نة واحدة في الجرائم غير السيا ية والتي لم ييمل ا عفو .
ب .على دائرة األحواي المدنية والجوازات تزوتد لجان ىعادة النلر في الدوائر االنتخاهية المختصة االي المدة
الواقعة هين  15و  )30من
عير

ر تموز من ري نة بقائمة تتضمن أ مات األ خا

ال ين توفوا االي االثني

اإر السابقة للمدة التي تيمل ا ىجراتات ىعادة النلر في جداوي الناا،ين .

تعديالت المادة:
-هك ا أصيح

ه المادة بعد ىلرات نص ا واال تعااة عنه بالنز الحالي بموجب القانون المعدي رقم )14

لسنة 1989ى.
المادة 11
أ  .تقوى لجنة ىعادة النلر االي النصف األوي من

ر وب من ري نة هتنني جداوي الناا،ين العائدة للدائرة

االنتخاهية التي تداي امن ااتصاص ا و جرات عمليات الييب اعتماداإ على ال،يانات والمعلومات الواردة ىلي ا
من الدوائر الر مية وتدوتن أ ياب الييب في الحقي الخا

بالمالحلات في تل الجداوي ،وتيترط في مل أن

ال تتعارض تل ال،يانات والمعلومات مط قيود الدوائر الر مية .
ب .لكي خز أن ييلب من لجنة ىعادة النلر في الدائرة االنتخاهية التابط ل ا تسجيي ا مه في جدوي الناا،ين
ىما ران

اليروط القانونية تتوافر فيه .
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تعديالت المادة:
-هك ا أصيح

ه المادة بعد ىلرات نص ا واال تعااة عنه بالنز الحالي بموجب القانون المعدي رقم )14

لسنة 1989ى.
المادة 12
تقوى لجنة ىعادة النلر بعد يعة أياى من انت ات المدة المحددة إلن ات أعمال ا وفقاإ ألحكاى المادة  )11من ه ا
القانون بعرض جداوي بأ مات األ خا

ال ين ي،

أ ما هم من جداوي الناا،ين أو أايف

ىلي ا لمدة يعة

أياى ومل في مكان ظاهر في مررز الحاكم اإلداري والتنوته عن عرا ا على مل الوجه في الصحف المحلية .
تعديالت المادة:
-هك ا أصيح

ه المادة بعد ىلرات نص ا واال تعااة عنه بالنز الحالي بموجب القانون المعدي رقم )14

لسنة 1989ى.
المادة 13
لكي خز لم يرد ا مه في الجداوي المنصو

علي ا في المادة  )12من ه ا القانون برير حا أو وقط ايا

في ال،يانات الخاصة بقيد في تل الجداوي أن يقدى اعتراااإ علي ا ىلى لجنة ىعادة النلر ومل االي يعة أياى
من تارتم انت ات مدة عرا ا رما يجوز ألي خز مسجي في جداوي الناا،ين أن يعترض االي المدة نفس ا
على قيد اي خز وار في تل الجداوي يرى أن ليس له حا االنتخاب أو على ىغفاي قيد خز يرى أن له
مغي مل الحا .
تعديالت المادة:
-هك ا أصيح

ه المادة بعد يب يارة

االي عيرة أياى من تارتم عرا ا ) الواردة في ا واال تعااة

عن ا بعيارة االي يعة أياى من تارتم انت ات مدة عرا ا ) بموجب القانون المعدي رقم  )14لسنة 1989ى.
المادة 14
على لجنة ىعادة النلر ىصدار ق اررات ا بيأن االعترااات التي قدم

ىلي ا بمقتضى المادة  )13من ه ا القانون

االي مدة ال تزتد على يعة أياى من تارتم انت ات مدة االعتراض ،وت،ليغ ق اررات ا حاي صدورها للمعتراين
بموجب اعالن يعلا لمدة ثالثة أياى في األماكن التي تم ىعالن الجداوي المعترض علي ا ،وتكون قاهلة لليعن لدى
محكمة ال،داية في المنيقة االنتخاهية االي ثالثة أياى من انت ات مدة اإلعالن عن ا ،وعلى المحكمة أن تصدر
ق اررات ا في اليعون المقدمة ىلي ا االي امسة أياى من تارتم تقديم ا وتكون ق اررات ا قيعية غير قاهلة لليعن أماى
أي مرجط وار وتترتب علي ا ت،لير ا ىلى لجنة ىعادة النلر االي ثالثة أياى من صدورها لتنفي ها .
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تعديالت المادة:
-هك ا أصيح

ه المادة بعد ىلرات نص ا واال تعااة عنه بالنز الحالي بموجب القانون المعدي رقم )14

لسنة 1989ى.
المادة 15
تضط لجنة ىعادة النلر في ري دائرة انتخاهية مالحا للجداوي االنتخاهية بعد اكتساه ا الدرجة الن ائية بمقتضى
أحكاى المواد  12و  13و  ) 14من ه ا القانون وتر ي ىحدى النسم من ا ىلى و ازرة الداالية وتحفظ النسخة
الغانية من ا لدى الحاكم اإلداري .
تعديالت المادة:
-هك ا أصيح

ه المادة بعد ىلرات نص ا واال تعااة عنه بالنز الحالي بموجب القانون المعدي رقم )14

لسنة 1989ى.
المادة 16
تعتمد في االنتخابات النياهية العامة أو الفر ية التي تجري االي أي نة جداوي الناا،ين التي تم تنليم ا بصورة
ن ائية بمقتضى أحكاى ه ا القانون .
تعديالت المادة:
-هك ا أصيح

ه المادة بعد تعديل ا بموجب القانون المعدي رقم  )14لسنة 1989ى.

المادة 17
بعد أن يصدر المل أمر بلجرات االنتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكاى الفقرة  )1من المادة  )34من الد تور
يتخ مجلس الوزرات ق ار اإر هتعيين تارتم االنتخاب وتعلنه رئيس الوزرات وتنير في الجرتدة الر مية.
المادة 18
ييترط في المر

لعضوتة مجلس النواب ما يلي:

أ  .أن يكون أردنيا من عير نوات على األقي وأن ال يدعي بجنسية أو حماية أجن،ية .
ب .أن يكون نااياإ مسجالإ في ىحدى جداوي الناا،ين الن ائية .
ج .أن يكون مكمالإ ثالثين نة مسية من عمر في ن اية مدة التر ي .
د .أن يكون غير محكوى عليه بالسجن مدة تزتد على نة واحدة بجرتمة غير يا ية ولم يعف عنه وأن ال يكون
محكوماإ عليه بجناية أو جنحة أاالقية .
هي .أن ال يكون منتمياإ ىلى تنليم غير ميرو والتنليم غير الميرو هو ري حزب أو تنليم تتنافى مياد وأهدافه
وغاياته مط أحكاى الد تور .
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و .أن ال تكون له منفعة مادية لدى ىحدى دوائر الحكومة بس،ب عقد من غير عقود ا تنجار األرااي واألمال
وال يني،ا مل على من ران مساهماإ في ررة أعضا ها من عيرة أ خا
ز .أن ال يكون من أقارب المل في الدرجة التي تعين بقانون اا

.

.

المادة 19
يجوز ألي خصأ أن ير

نفسه لعضوتة مجلس النواب في دائرة انتخاهية واحدة.

المادة 20
ال يجوز للموظفين في الو ازرات والدوائر الحكومية المز سات الر مية العامة ال ين يتقااون راتياإ من ازتنة الدولة
أو الصناديا العامة التابعة ل ا أو الخااعة إل راف ا رما ال يجوز لموظفي ال ينات الدولية ور ات المجالس
ال،لدية والقروتة أن ير حوا أنفس م لعضوتة مجلس لنواب ىال ىما قدموا ا تقاالت م من وظائف م ق،ي

ر واحد على

األقي من التارتم المحدد إلجرات االنتخابات وللج ة الر مية المختصة ق،وي اال تقالة أو رفض ا وتعت،ر مق،ولة
حكماإ ىما لم يصدر القرار بيأن ا االي عيرة أياى من تارتم تقديم ا.
المادة 21
ي،دأ التر ي لعضوتة مجلس النواب ق،ي اليوى المحدد إلجرات االقت ار بخمسة وعيرتن يوماإ وتستمر لمدة ثالثة اياى
وال يق،ي أي تر ي يقدى بعد انت ائ ا.
المادة 22
أ  .على ري من يرغب في تر ي نفسه لعضوتة مجلس النواب أن يدفط لمدير المالية في الدائرة االنتخاهية التي
ير

نفسه في ا م،لغ  )500دينار يقيد ايرادا للخزتنة غير قاهي لال ترداد في أي حالة من الحاالت .

ب .يقدى لب التر ي من المر

على نسختين ىلى المحافظ في الدائرة االنتخاهية لتي ير

ا مه ومكان والدته وديانته ومكان ىقامته والمقعد ال ي ير

نفسه في ا متضمناإ

نفسه له مرفقاإ به الوثائا الغ،وتية و ائر ال،يانات

الميلواة بمقتضى أحكاى ه ا القانون وتعيى مقدى اليلب ى عا اإر من المحافظ هتسلم ليه وتجوز لب التر ي
على النمومج ال ي يقرر وزتر الداالية .
تعديالت المادة:
هك ا أصيح ه المادة بعد يب يارة بمقتضى أحكاى المادة  15من ه ا القانون ) الواردة في ا واال تعااةعن ا بعيارة بمقتضى أحكاى ه ا القانون ) بموجب القانون المعدي رقم  )14لسنة 1989ى.
المادة 23
على المحافظ أن يتأكد من ميابقة اليلب والوثائا وال،يانات المقدمة من المر

ليروط التر ي الواردة في ه ا

القانون وأن يصدر قرار بق،وي اليلب أو رفضه وفقاإ ل ل االي مدة ال تزتد على ثالثة أياى من تارتم تقديمه .
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تعديالت المادة:
-هك ا أصيح

ه المادة بعد يب يارة

الحاكم اإلداري ) حيغما وردت في ا واال تعااة عن ا بكلمة

المحافظ ) بموجب القانون المعدي رقم  )14لسنة 1989ى.
المادة 24
ىما قرر المحافظ رفض لب التر ي لعدى ميابقته ألحكاى ه ا القانون فعليه هيان أ ياب رفضه وليالب التر ي
أن يعترض على القرار االي يومين من تارتم ت،لره له لدى محكمة ال،داية في مررز المحافلة التي تقط الدائرة
االنتخاهية امن ااتصاص ا وعلى المحكمة الفصي في االعتراض االي ثالثة أياى من تارتم تقديمه ىلي ا وتكون
قرارها قيعياإ غير قاهي لليعن لدى أي مرجط وار .
تعديالت المادة:
-هك ا أصيح

ه المادة بعد ىلرات نص ا واال تعااة عنه بالنز الحالي بموجب القانون المعدي رقم )14

لسنة 1989ى.
المادة 25
يحتفظ المحافظ هنسخة من ليات التر ي التي ق،ل ا أو التي صدر قرار محكمة ال،داية بق،ول ا وتسجل ا في جي
اا

حسب تارتم تقديم ري من ا ىليه وتترتب عليه تنليم قائمة بأ مات أولن المر حين وعرا ا في أماكن

عامة واارزة في الدائرة االنتخاهية ومل حاي اكتماي اكتساب ليات التر ي الدرجة الن ائية أو القيعية ونير
مل في صحيفتين يوميتين محليتين على األقي .
تعديالت المادة:
-هك ا أصيح

ه المادة بعد يب يارة يحتفظ الحاكم اإلداري ) الواردة في ميلع ا وتستعاض عن ا بعيارة

يحتفظ المحافظ ) بموجب القانون المعدي رقم  )14لسنة 1989ى.
المادة 26
لكي نااب اليعن في ق،وي تر ي أي من المر حين في دائرته االنتخاهية لدى محكمة العدي العليا االي ثالثة
أياى من تارتم عرض قوائم المر حين المنصو

علي ا في المادة  )25من ه ا القانون وتترتب على المحكمة

الفصي في اليعن االي امسة أياى من تارتم تقديمه ىلي ا.
المادة 27
على المحافظ أن يعلن عن التعديالت التي أدال

على قائمة المر حين بموجب ق اررات محكمة العدي العليا فور

ت،لره ل ا ومل باليرتقة مات ا التي تم اإلعالن ه ا عن قائمة المر حين بمقتضى أحكاى المادة  )25من ه ا
القانون وتعت،ر ه القائمة هي القائمة الن ائية للمر حين لالنتخابات النياهية .
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تعديالت المادة:
-هك ا أصيح

ه المادة بعد يب يارة على الحاكم اإلداري ) الواردة في ميلع ا واال تعااة عن ا بعيارة

على المحافظ ) بموجب القانون المعدي  )14لسنة 1989ى.
المادة 28
ىما ت،ين أن عدد المر حين في القائمة الن ائية في أي دائرة انتخاهية مساو لعدد المقاعد النياهية المخصصة ل
الدائرة فيعت،ر أولن المر حون منتخ،ين عن ا بالتزرية.
المادة 29
تعفى من الر وى واليوابط اال تدعاتات واالعترااات واليعون التي تقدى بموجب ه ا القانون رما تعفى من ا
الق اررات الصادرة بيأن ا عن المحاكم وال ينات واللجان والحاكم اإلداري.
المادة 30
يجوز ألي مر

أن يسحب تر يحه ق،ي ن اية الدواى الر مي لليوى الساها لالقت ار .

المادة 31
تقسم المملكة األردنية ال ا مية ىلى عدد من الدوائر االنتخاهية وفقاإ للجدوي الملحا ه ا القانون وتخصز لكي
من ا المقاعد النياهية الم،ينة فيه ومل اعتيا اإر من أوي انتخاب عاى لمجلس النواب يتقرر ىج ار بعد نفام أحكاى ه ا
القانون وامقتضى اإلجراتات المنصو

علي ا فيه .

تعديالت المادة:
نير الجدوي الملحا ه ا القانون على الصفحة  )2229من عدد الجرتدة الر مية رقم  )4204تارتم /5 /151997ى.
المادة 32
يكون االقت ار على انتخاب النواب عاماإ و رتاإ وعلى درجة واحدة.
المادة 33
يجري االقت ار على انتخاب أعضات مجلس النواب في يوى واحد لجميط الدوائر االنتخاهية على أنه يجوز لوزتر
الداالية أن يعين يوماإ ااصاإ لكي دائرة انتخاهية أو ألي عدد من ا ىما اقتض

مل

المة االنتخاب والمصلحة

العامة.
المادة 34
أ  .تيكي في ري دائرة انتخاهية لجنة مررزتة هرئا ة الحاكم اإلداري وعضوتة رئيس محكمة ال،داية أو أحد قضاة
الصل في الدوائر التي ال توجد في ا محكمة هداية واحد موظفي الحكومة يعينه وزتر الداالية وتتولى ه اللجنة
النياى بالم اى المنصو

علي ا في ه ا القانون .
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ب .يقسم رئسي وأعضات اللجنة المررزتة ق،ي ميا رت ا العمي يميناإ أماى وزتر الداالية بأن يقوموا بم مت م بأمانة
وحياد.
المادة 35
أ  .يصدر وزتر الداالية بياقة انتخاب خصية لكي نااب وتجب أن تتضمن اليياقة االنتخاهية اليخصية صورة
النااب وهوتته الكاملة مأاومة عن دفتر العائلة الصادر عن دائرة األحواي المدنية ودائرته االنتخاهية ومررز االقت ار
في ا ال ي يحا له التصوت

فيه ورقمه في جدوي الناا،ين في مل المررز وتكون اليياقة االنتخاهية اليخصية

صالحة للمدة وفي األحواي وامن اليروط التي يقررها وزتر الداالية في ه اليياقة نفس ا أو بمقتضى تعليمات
يصدرها .
ب .لوزتر الداالية أن يستغني بصورة دائمة أو مزقتة أي هيان من ال،يانات التي تتضمن ا اليياقة االنتخاهية
اليخصية المنصو

علي ا في الفقرة ا) من ه المادة بما في مل صورة النااب .

تعديالت المادة:
-هك ا أصيح

ه المادة بعد اعتيار ما جات في ا فقرة أ) و اافة الفقرة ب) ىلي ا بموجب القانون المعدي رقم

 )23لسنة 1989ى.
المادة 36
أ  .على الحاكم اإلداري أن يصدر االي ثالثين يوماإ من تارتم ىتماى ىجراتات التسجيي أو ىعادة النلر في الجداوي
االنتخاهية في الدائرة االنتخاهية التابعة له واكتساه ا الدرجة القيعية وفقاإ ألحكاى ه ا القانون ق ار اإر ينير في الجرتدة
الر مية وفي الصحف المحلية واأي و يلة أارى يراها ارورتة يتضمن ما يلي:
.1تقسيم الدائرة االنتخاهية ىلى منا ا انتخاهية فر ية .
 .2تخصيز مررز أو أكغر لالقت ار لكي من تل المنا ا االنتخاهية الفر ية مط هيان عدد الناا،ين في ري مررز
على أن ال يزتد مل العدد عن يعمائة نااب في أي حالة من الحاالت.
 .3دعوة الناا،ين المسجلة ا ما هم في تل الجداوي االنتخاهية الن ائية للحصوي على اليياقة االنتخاهية اليخصية
ومل من الج ات التي يعين ا واالي المدة التي يحددها في قرار .
ب .على الحاكم اإلداري أن يراعي في القرار ال ي يصدر بمقتضى أحكاى الفقرة ا) من ه المادة عدد الناا،ين
في المنا ا االنتخاهية الفر ية التي يحددها ومراكز االقت ار التي يخصص ا لكي من ا و ري وو ائي المواصالت
المتوفرة في ا ومل لتس يي وصوي الناا،ين ىلى تل المراكز .
ج .تعت،ر المنا ا االنتخاهية الفر ية ومراكز االقت ار المخصصة لكي من ا رما تم تحديدها في قرار الحاكم اإلداري
الصادر بمقتضى أحكاى الفقرة ا) من ه المادة وفي أي قرار معدي له يصدر بعد مل معتمدة في أي انتخابات
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نياهية عامة أو فر ية تجري في أي وق

بعد نير مل القرار أو القرار المعدي له حسب مقتضى الحاي على أن

يعاد نيرها عند ىجرات انتخابات عامة أو فر ية .
تعديالت المادة:
-هك ا أصيح

ه المادة بعد يب يارة وفقا ألحكاى المادتين  )12و  )15من ه ا القانون الواردة في ا

واال تعااة عن ا بعيارة وفقا ألحكاى ه ا القانون ) بموجب القانون المعدي رقم  )14لسنة .1989
المادة 37
ألي نااب االعتراض لدى وزتر الداالية على القرار ال ي يصدر الحاكم اإلداري بمقتضى أحكاى المادة )36
من ه ا القانون بلنيات مررز اقت ار في المنيقة االنتخاهية الفر ية المسجي ا مه في ا أو هنقي أي مررز اقت ار في ا
على أن يقدى االعتراض االي ثالثة أياى من تارتم نير القرار وأن يصدر الوزتر قرار بيأن االعتراض االي
ثالثة أياى من تارتم تقديمه ىليه وتكون قرار قيعياإ غير قاهي لليعن لدى أي ج ة ىدارتة أو قضائية.
المادة 38
أ  .تتولى اإل راف على ري مررز اقت ار هينة اقت ار من موظفي الحكومة يعين ا الحاكم اإلداري وتعين رئيساإ ل ا
من هين م ال تقي درجته عن السابعة وله أن يعين موظفين وارتن لمساعدت ا في أعمال ا على أنه ال يجوز تعيين
أي موظف في هينة االقت ار ىما ران

هينه واين أحد المر حين في الدائرة االنتخاهية قرابة حتى الدرجة الرابعة .

ب .يقسم ري من رئيس وعضوي هينة االقت ار أماى اللجنة المررزتة للدائرة االنتخاهية اليمين بأن يقوى بم مته هنزاهة
وأمانة وحياد تاى ومل ق،ي ال،دت بعملية االنتخاب .
ج .ىما غاب أعضات هينة االقت ار أو غاب رئيس ا أو أي من عضوت ا فيعين الحاكم االداري في الحاي هينة اقت ار
أارى أو من يحي محي رئيس ا أو العضو الرائب حسب مقتضى الحاي.
المادة 39
ي،دأ االقت ار في اليوى المحدد لالنتخابات النياهية العامة أو الفر ية من الساعة السابعة من صياح مل اليوى وتنت ي
في الساعة السابعة من مسات اليوى نفسه ولرئيس اللجنة المررزتة تمديد ه المدة حتى الساعة التا عة من مل
المسات ىما ت،ين له أن هنا ارورة ل ل .
تعديالت المادة:
-هك ا أصيح

ه المادة بعد ىلرات نص ا الساها واال تعااة عنه بالنز الحالي بموجب القانون المعدي رقم

 )24لسنة 1997ى.
المادة 40
لكي مر

أو من ينتدبه ايياإ أن يحضر وتراقب عملية االقت ار في أي مررز من مراكز االقت ار على أنه ال

يجوز ألي مر

أن يكون له في أي من تل المراكز أكغر من مندوب واحد في الوق
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نفسه.

المادة 41
على رئيس هينة االقت ار أن يمنط النياى بأي عمي أو محاولة النياى به في مررز االقت ار ىما ران من انه التأثير
على حرتة الناا،ين في اإلدالت بأصوات م وله ان ييلب من أي خز يقوى ه ل أو يحاوي النياى به مرادرة مررز
االقت ار وأن ييلب من رجاي األمن العاى ىاراجه منه بالقوة ىما رفض مل .
المادة 42
بالرغم مما ورد في ه ا القانون يحا لر ات وأعضات هينات االقت ار والموظفين المكلفين بالعمي مع ا وللمر حين
أو للمندواين عن م أن يمار وا حا االنتخاب في مررز االقت ار المعين ل م وفي ه الحالة تسجي أ مات هزالت
الناا،ين في قائمة ىاافية يز ر علي ا بأ مات من ا تعمي من م حقه في االنتخاب في مل المررز وت رر في ا
،ب اقت ار ري من م في غير المررز المسجي ا مه فيه.
المادة 43
أ  .يجري االقت ار هوا ية أوراي تييط علي ا يارة و ازرة الداالية وتختم بخاتم الدائرة االنتخاهية وتوقط على ظ رها
رئيس هينة االقت ار .
ب .على هينة االقت ار ق،ي اليرو في االقت ار التحقا من عدد األوراي التي تسلمت ا و ما ت،ين أن عددها يقي عن
العدد الميلوب فعلى رئيس ال ينة أن ييلب في الحاي من الحاكم اإلداري ىكماي العدد الناقز.
المادة 44
أ  .يكون صندوي االقت ار على اليكي الموحد ال ي يقر وزتر الداالية وتكون لكي صندوي ثالثة أقفاي مختلفة
وفتحة واحدة تسم بلدااي ورقة االقت ار فقط في الصندوي .
ب .ق،ي ال،دت في االقت ار يفت رئيس هينة االقت ار صندوي االقت ار أماى الحاارتن من المر حين أو المندواين
عن م ليتحققوا من الو ثم يرلقه بأقفاله الغالثة وتحتفظ هو وري عضو من هينة االقت ار بمفتاح واحد من مفاتيح ا
وتنلم ه ل محض اإر توقعه ال ينة .
تعديالت المادة:
-هك ا أصيح

ه المادة بعد تعديي الفقرة ب) بييب يارة

مط من يرغب من أولن الحاارتن ) الواردة

في ا بموجب القانون المعدي رقم  )14لسنة 1989ى .
المادة 45
يكون لكي مررز اقت ار معزي واحد على األقي يتم واعه في دااله بحيث ال يحجب عن الحاارتن عملية االقت ار
التي تجري في المررز وتعلا في دااله قائمة بأ مات المر حين في الدائرة االنتخاهية وتزود بأقالى ليستعمل ا
الناا،ون.
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المادة 46
أ  .يحضر النااب أماى هينة االقت ار في مررز االقت ار المدرج ا مه في جدوي الناا،ين الموجود في مل المررز
واعد أن يتحقا رئيس ال ينة من وجود ا مه في مل الجدوي ومن خصيته بموجب بياقته االنتخاهية اليخصية
يضط على قيد في الجدوي ى ارة تدي على حضور وتسلمه ورقة االقت ار بعد أن يوقعه وتيلب منه التوجه ىلى
المعزي ليستعمي حقه في االقت ار  ،وتيترط في مل أن ال يسم ألي خز باالقت ار ىال ىما أهرز بياقته االنتخاهية
اليخصية ل ينة االقت ار .
ب .على النااب أن يكتب ا م المر

ال ي يرغب في انتخابه على ورقة االقت ار التي تسلم ا من رئيس هينة

االقت ار وتعود لصندوي االقت ار ليضع ا فيه .
ج .يحا للنااب ىما ران أميا أن يكلف رئيس ال ينة أو أحد أعضائ ا بكتابة ا م المر

ال ي يرتد انتخابه بصوت

منخفض ال يزثر على رتة االقت ار على أن يتلو رئيس ال ينة اال م عليه بعد رتاهته وتسلمه الورقة ليضع ا في
الصندوي .
د .يعلن رئيس هينة االقت ار ا م النااب األمي أماى الحاارتن في قاعة االقت ار ق،ي اإلدالت بصوته ،وتز ر
مقاهي ا مه في حقي المالحلات بأنه اقتر أمياإ ،وال يجوز للنااب أن يدعي أنه أمي وهو ليس ر ل .
تعديالت المادة:
-هك ا أصيح

ه المادة بعد تعديي الفقرة ب) من ا بموجب القانون المعدي رقم  )15لسنة 1993ى ،ثم عدل

الفقرة ب) وأايف

الفقرتين ج) و د) ىلي ا بموجب القانون المعدي رقم  )24لسنة 1997ى.

المادة 47
تتولى هينة االقت ار الفصي في االعترااات التي يقدم ا المر حون أو المندواون عن م على ير ىجراتات االقت ار
فور تقديم ا وتكون ق اررات ا بيأن ا قيعية.
المادة 48
أ  .بعد االنت ات من عملية االقت ار تنلم هينة االقت ار محض اإر توقعه من يرغب من الحاارتن من المر حين أو
المندواين عن م يتضمن ما يلي:
 .1عدد الناا،ين المسجلين في قائمة الناا،ين في مررز االقت ار .
.2عدد الناا،ين ال ين مار وا حا االقت ار .
 .3عدد األوراي التي لم

ل ينة االقت ار .

 .4عدد األوراي التي ا تعمل
ب .يواط المحضر المنصو

في االقت ار والتي بقي

دون ا تعماي واألوراي التي أتلف

عليه في الفقرة ا) من ه المادة واألوراي التي بقي

العلوي من صندوي االقت ار وتلف مع ا بقيعة قمام تغ،
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و ،ب ىتالف ا .
دون ا تعماي على الجزت

هرااط يختم عقدته بخاتم هينة اقت ار .

ج .تنقي هينة االقت ار صندوي االقت ار مط مفاتيحه الغالثة وااتم ا وجدوي الناا،ين ىلى مررز الدائرة االنتخاهية
وتسلم ا ىلى اللجنة المررزتة مقاهي ىيصاي ر مي يوقعه رئيس ا.
المادة 49
أ  .تجري عملية فرز أصوات المقترعين بل راف اللجنة المررزتة للدائرة االنتخاهية وتجوز ل ا أن تزلف لجاناإ فر ية
لمساعدت ا في أعمال ا بما في مل فرز األصوات على أن تتألف ري لجنة من تل اللجان هرئا ة أحد القضاة
النلاميين أو اليرعيين أو من موظفي الحكومة من الفنة الغانية على األقي وعضوتة اثنين وارتن من الموظفين .
ب .تعين اللجنة المررزتة رات،ين أو أكغر لكي لجنة من لجان الفرز الفر ية لمساعدت ا في ىحصات األصوات التي
نال ا ري من المر حين .
ج .يقسم رئيس وأعضات لجان الفرز الفر ية والكتاب يميناإ أماى اللجنة المررزتة بأن يقوموا بم مت م بأمانة وحياد
ومل ق،ي ميا رت م العمي وتحا لكي مر

أو من يمغله بكتاب ايي مصدي من الحاكم اإلداري أن يحضر

وتراقب عملية الفرز وال يحا ألحد غير ممار ة ه ا الحا .
تعديالت المادة:
-هك ا أصيح

ه المادة بعد تعديي الفقرة أ) بييب ع،رة ال ين ال تقي درجة أي من م عن الغانية ) الواردة

في ا واال تعااة عن ا بعيارة من الفنة الغانية على األقي ) من ا بموجب القانون المعدي رقم  )14لسنة 1989ى.
المادة 50
يفت الصندوي من ق،ي لجنة الفرز الفر ية بحضور عضوت ا وأماى الحاارتن من المر حين أو المندواين عن م
وفي حالة فقدان مفاتي الصندوي الغالثة أو أي واحد من ا يتخ رئيس اللجنة التداهير الالزمة لفت الصندوي
وااليرتقة أو الو يلة التي يراها ارورتة واعد أن تحصي اللجنة األوراي الموجودة هدااله ي،دأ رئيس ا أو أحد
أعضائ ا بقراتة األ مات المدونة على الورقة الموجودة هدااله بصوت يسمعه الحاارتن واصورة تتي ل م اال ال
على أوراي االقت ار عند قراتت ا وتسجيي األصوات التي ينال ا المر حون تح

رقابة لجنة الفرز على ريفين

منفصلتين يوقع ما رئيس اللجنة وعضواها.
المادة 51
ىما ت،ين بعد فرز االصوأت في أي صندوي اقت ار أن عدد األوراي فيه يزتد أو ينقز بأكغر من  )%5من عدد
المقترعين ل ل

الصندوي يعت،ر االقت ار الخا

به الغياإ وتعاد في اليوى التالي أو ال ي بعد وفقاإ لما يحدد

الحاكم اإلداري.
المادة 52
أ  .ىما ا تمل ورقة اقت ار على أكغر من ا م من أ مات المر حين يعتمد اال م األوي فقط وتح ف بنية األ مات .
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ب .ىما ران ا م المر

المدون في ورقة االقت ار غير واا ولكن ا تيتمي على قرائن تكفي للداللة عليه وتمنط

من االلتياس فيعت،ر اال م على أنه ل ل المر

.

تعديالت المادة:
-هك ا أصيح

ه المادة بعد ىلرات نص ا الساها واال تعااة عنه بالنز الحالي بموجب القانون المعدي رقم

 )15لسنة 1993ى.
المادة 53
أ  .مط مراعاة الحاالت األارى التي تعت،ر في ا ورقة االقت ار با لة بمقتضى أحكاى ه ا القانون تعد ورقة االقت ار
با لة وال تداي في حساب األصوات في أي من الحاالت التالية:
 .1ىما ران الورقة غير مختومة بخاتم و ازرة الداالية وااتم الدائرة االنتخاهية وغير موقعة من رئيس هينة االقت ار .
 .2ىما لم يكن باإلمكان قراتة أي ا م من أ مات المر حين المدونين في ا .
 .3ىما تضمن

الورقة يارات معينة .

ب .تضم أوراي االقت ار اليا لة ىلى محضر لجنة الفرز الفر ية وتوقط من اللجنة بعد أن تدون على ري من ا ،ب
أو أ ياب بيالن ا.
المادة 54
تتولى اللجنة المررزتة الفصي في االعترااات التي تقدى ىلي ا أثنات ىجرات عملية فرز األصوات وتصدر الق اررات
التي تراها منا ية بيأن تل االعترااات بالسرعة التي تقتضي ا ىجراتات الفرز.
المادة 55
أ  .بعد انت ات فرز األصوات تنلم ري لجنة من لجان الفرز الفر ية محض اإر على نسختين يوقط من رئيس ا
وعضوت ا يتضمن ما يلي:
 .1عدد الناا،ين المسجلين في مررز االقت ار .
 .2عدد ال ين اقترعوا من أولن الناا،ين .
 .3عدد االصوات التي نال ا ري مر
 .4عدد األوراي التي ا تعمل

.

في االقت ار والتي لم تستعمي والتي أتلف

و ،ب ىتالف ا.

 .5عدد أوراي االقت ار التي لم تقرر لجنة الفرز ق،ول ا أو رفض ا .
ب .يرفا بالمحضر المنصو

عليه في الفقرة ا) من ه المادة قوائم الناا،ين المز ر في ا على أ مات ال ين

اقترعوا من م واألوراي التي ا تعمل

أو لم تستعمي في عملية الفرز وتسلم جميع ا في الحاي ىلى اللجنة المررزتة.
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المادة 56
تجري عملية جمط األصوات التي نال ا ري مر

وعالن النتائ الن ائية لالنتخابات في الدائرة االنتخاهية من ق،ي

اللجنة المررزتة بصورة علنية أماى الحاارتن من المر حين أو المندواين عن م وتنلم اللجنة محض اإر هتل النتائ
تر ي نسخة منه ومن جميط ق اررات ا واألوراي المتعلقة باالنتخاب ىلى و ازرة الداالية لالحتفاظ ه ا لمدة ال تقي عن
تة أ ر.
المادة 57
يعت،ر فائ اإز في االنتخاب المر

ال ي ناي العدد األك،ر من أصوات المقترعين و ما تساوت هين اثنين أو أكغر من

المر حين لمقعد واحد فيعاد االنتخاب هين ما أو هين م حسب مقتضى الحاي في اليوى ال ي يحدد وزتر الداالية
على أن يجري ه ا االنتخاب االي مدة ال تزتد على يعة أياى من تارتم ىجرات االنتخاب.
المادة 58
تعلن النتائ العامة لالنتخابات من ق،ي وزتر الداالية رما وردت في محاار االنتخابات المنلمة من اللجان
المررزتة للدوائر االنتخاهية ومل

االي مدة ال تزتد على يومين من وصوي تل

وتصدر وزتر الداالية ىلى ري خز انتخب نائياإ في مجلس النواب

المحاار ىلى و ازرة الداالية

ادة انتخاهية وتنير مل في الجرتدة

الر مية.
المادة 59
لكي نااب أن ييعن في صحة انتخاب أي خز عضواإ في مجلس النواب وتقدى ه ا اليعن ىلى األمانة العامة
للمجلس االي امسة عير يوماإ من تارتم ىعالن نتائ االنتخاب في دائرته االنتخاهية متضمناإ األ ياب القانونية
التي يستند ىلي ا في عنه.
المادة 60
أ  .تكون الدعاية االنتخاهية حرة وفا أحكاى ه ا القانون وتسم ألي مر

النياى ه ا من تارتم اهتدات مدة التر ي

وتستمر لليوى الساها ميا رة لليوى المحدد إلجرات االنتخاب حيث يحلر النياى فيه بأي نو من أنوا الدعاية
االنتخاهية ومل تح

ائلة العقواات المنصو

علي ا في ه ا القانون .

ب .يمنط تنليم وعقد االجتماعات االنتخاهية و لقات الخيب االنتخاهية في دور العيادة والمعاهد العلمية واألهنية
التي تيرل ا الو ازرات والدوائر والمز سات الر مية العامة أو الخااعة إل راف الحكومة.
المادة 61
أ  .للمر حين أن يصدروا اإلعالنات والنيرات متضمنة أهداف م وال،يانات المتعلقة بخيي م ومناه عمل م رتية
أن تحمي أ ماتهم الصرتحة وتعفى ه اإلعالنات والنيرات وال،يانات من الر وى .
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ب .ال يجوز ا تعماي عار الدولة الر مي في االجتماعات واإلعالنات والنيرات االنتخاهية وفي ائر أنوا
الكتابات والر وى والصور التي تستخدى لرايات الدعاية االنتخاهية رما يمنط ا تعماي مك،رات الصوت على و ائط
النقي في الدعاية االنتخاهية.
المادة 62
يحلر نير أو الصاي أو واط أي ىعالن أو يافية أو منيور انتخاهي بما في مل الصور والر وى والكتابة على
الجدران والمحاي األارى وتحدد األماكن المخصصة ل ا من ق،ي مجالس األمانات والمجالس ال،لدية والقروتة في
المدن والقرى وللسليات ال،لدية والمحلية في أي وق

ىزالة أي مخالفة ل ا الحلر على نفقة من تتعلا ه م من

المر حين دون الحاجة ىلى ىن ارهم.
المادة 63
ال يجوز أن تتضمن الخيابات والنيرات واإلعالنات وو ائي الدعاية االنتخاهية األارى التي يلقي ا أو يصدرها أو
يقوى ه ا المر

التعرتض أو اليعن بأي مر

وار بصورة ميا رة أو غير ميا رة أو ىثارة النعرات اليائنية أو

الق،لية أو اإلقليمية هين فنات الموا نين.
المادة 64
يحلر على موظفي الحكومة والمز سات الر مية العامة والسليات المحلية النياى بالدعاية االنتخاهية لصال أي
من المر حين.
المادة 65
يحلر على أي مر

أن يقدى من االي قيامه بالدعاية االنتخاهية هدايا أو ت،رعات أو مساعدات نقدية أو عينية

أو غير مل من المنافط أو يعد هتقديم ا ليخز ،يعي أو معنوي وات ران مل بصورة ميا رة أو هوا ية الرير
بقصد التأثير على التصوت

رما يحلر على أي خز أن ييلب مغي تل ال دايا أو الت،رعات أو المساعدات

أو الوعد ه ا من أي مر .
المادة 66
يعاقب من ق،ي محكمة ال،داية بالحيس لمدة ال تقي عن ثالثة أ ر وال تزتد على نة واحدة أو بررامة ال تقي عن
مائتي دينار وال تزتد امسمائة دينار أو بكلتا العقواتين ري من أدين بارتكاب أي من األفعاي التالية:
أ  .انتحي خصية أو ا م غير بقصد االقت ار في االنتخاب .
ب .ا تعمي حقه في االقت ار أكغر من مرة واحدة .
ج .حمي الحاإ نارتاإ أو أي نو وار من األ لحة أو أداة ايرة على األمن والسالمة العامة في أي مررز من
مراكز االقت ار يوى االنتخاب .
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د .الداوي بالقوة ىلى مررز االقت ار أو الفرز للتأثير على العمليات االنتخاهية أو تأايرها أو التعرض بسوت ألي
من المسزولين عن ىجرائ ا .
هي .التأثير على حرتة االنتخاب أو ىعاقة العمليات االنتخاهية بأي صورة من الصور .
و .الع،ث بأي صندوي من صناديا االقت ار أو الجداوي االنتخاهية أو األوراي المعدة لالقت ار أو رقة أي من ه
الجداوي أو األوراي أو ىتالف ا أو النياى بأي عمي بقصد المس بسالمة ىجراتات االنتخاب و رتته وفي ه الحالة
يعاقب بالحد األعلى للعقواة المنصو

علي ا في ه المادة .
علي ا في المواد

ز .ارتكب أي عمي من األعماي المحلورة المنصو

 ) 65، 64 ،63،62، 61، 60من

ه ا القانون.
المادة 67
يعاقب باأل راي الياقة لمدة ال تقي عن امس نوات وال تزتد على عير نوات واررامة ال تقي عن ألف دينار
وال تزتد عن امسة والف دينار ري من ا تولى أو حاوي اال تيالت على صندوي اقت ار ق،ي فرز األصوات
الموجودة هدااله وتعاقب هنفس العقواة ري من تداي في تنفي ه الجرتمة أو حرض أو اعد على ارتكاه ا.
المادة 68
ىما ارتكب أي عضو من أعضات اللجان المعينين لتنليم وعداد الجداوي االنتخاهية أو تننيح ا أو ىجرات عمليات
االقت ار والفرز و حصات األصوات أو أي من الموظفين المع ود الي م اإل راف على ه العمليات بموجب أحكاى
ه ا القانون أياإ من األفعاي التالية فيعاقب بالحيس لمدة ال تقي عن نة وال تزتد على ثالث نوات أو بررامة ال
تقي عن امسمائة دينار وال تزتد على ألف دينار أو بكلتا العقواتين:
أ  .تعمد ىدااي ا م خز في أي جدوي من الجداوي االنتخاهية ال يحا له أن يكون نااياإ بمقتضى أحكاى ه ا
القانون أو تعمد ح ف أو عدى ىدااي ا م خز في تل الجداوي يحا له أن يسجي في ا رنااب بمقتضى تل
األحكاى .
ب .أورد وهو عالم ه ل هياناإ رامباإ في لب التر ي أو في اإلعالن عنه أو في هيان من ال،يانات الواردة فيه أو
في تارتم تقديمه أو في أي محضر من المحاار التي يتم تنليم ا بمقتضى ه ا القانون أو في االعتراض المقدى
على الجداوي االنتخاهية أو في أي وثيقة أارى يتم تنليم ا بمقتضى ه ا القانون .
ج .ا تولى على أي وثيقة من الوثائا المتعلقة باالنتخاب هدون حا أو أافاها أو ارتكب أي تزوتر في ا بما في
مل اتالف ا أو تمزتق ا أو تيوت ا .
د .وار هدون ،ب ميرو هدت عملية االقت ار عن الوق

المحدد ل ل أو أوقف ا هدون م،رر ق،ي الوق

النت ائ ا بمقتضى ه ا القانون أو تيا أ في أي ىجرات من ىجراتات ا بقصد ىعاقت ا أو تأايرها .
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المقرر

هي .لم يقم بفت صندوي االقت ار أماى الحاارتن من المر حين أو المندواين عن م ق،ي ال،دت بعملية االقت ار للتاكد
من الو .
قر ورقة االقت ار على غير حنيقت ا واصورة تخالف ما ورد في ا .
و .أ
ز .امتنط عن تنفي أي حكم من أحكاى ه ا القانون المتعلقة بعمليات و جراتات االقت ار وفرز األصوات أو االف
مل الحكم بقصد التاثير في نتيجة االنتخاب.
المادة 69
يعاقب على اليرو في جرائم االنتخاب المنصو

علي ا في ه ا القانون وتحدد مقدار العقواة على ري من ا وفقاإ

ألحكاى قانون العقواات المعموي به في اوت العقواة المحددة ل ا في ه ا القانون.
المادة 70
كي مخالفة ألحكاى ه ا القانون لم ينز على عقواة ل ا يعاقب مرتك ،ا بالحيس لمدة ال تقي عن

ر وال تزتد

على ثالثة أ ر أو بررامة ال تقي عن امسين دينا اإر وال تزتد على مائتي دينار أو بكلتا العقواتين.
المادة 71
تسقط بالتقادى جميط جرائم االنتخاب المنصو

علي ا في ه ا القانون بعد مرور تة أ ر على تارتم ىعالن

نتائ االنتخابات.
المادة 72
لمجلس الوزرات ىصدار األنلمة الالزمة لتنفي أحكاى ه ا القانون.
المادة 73
لوزتر الداالية ىصدار التعليمات الالزمة لتنفي أحكاى ه ا القانون واألنلمة الصادرة بمقتضا على أن ال تخالف
ه التعليمات أحكاى القانون أو النلاى بأي صورة من الصور.
المادة 74
يلرى قانون االنتخاب لمجلس النواب رقم  )24لسنة 1960ى ،وما أر عليه من تعديالت واألنلمة الصادرة
بموجيه على أن تيقى اإلجراتات التي تم بمقتضاها انتخاب أعضات مجلس النواب القائم عند صدور ه ا القانون
قائمة وقانونية ىلى حين انت ات والية مل المجلس ألي ،ب من األ ياب.
المادة 75
رئيس الوزرات والوزرات مكلفون هتنفي أحكاى ه ا القانون.
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 .14قانون االنتخاب لمجلس النواب المعدل رقم ( )14لسنة 1989م
المنشور على الصفحة( )899من عدد الجريدة الرسمية رقم( )3622بتاريخ 16نيسان 1989م
أصبح قانوناً دائمياً بموجب إعالن اعتبار قوانين مؤقتة قوانين دائمية المنشور على الصفحة( )701من
عدد الجريدة الرسمية رقم ( )3821بتاريخ 16نيسان 1992م
المادة 1
وتقر مط القانون رقم  )22لسنة
يسمى ه ا القانون قانون معدي لقانون االنتخاب لمجلس النواب لسنة 1989ى ) أ
1986ى الميار ىليه فيما يلي بالقانون األصلي رقانون واحد وتعمي به من تارتم نير في الجرتدة الر مية.
المادة 2
تعدي المادة  2من القانون األصلي على النحو التالي:
أوال :بللرات تعرتف ري من رلمة

األردني ) و يارات

الحاكم اإلداري ) و لجنة ىعادة النلر ) و اليياقة

االنتخاهية اليخصية ) واال تعااة عنه بما يلي:
األردني :ري خز مرر أو انغى يحمي الجنسية األردنية بمقتضى أحكاى قانون الجنسية األردنية.
الحاكم اإلداري :المحافظ أو المتصرف أو مدير القضات في المحافلة.
لجنة ىعادة النلر :اللجنة الميكلة بقرار من وزتر الداالية في ري دائرة انتخاهية هرئا ة الحاكم اإلداري وعضوتة
أحد القضاة وأحد أمنات السجي المدني في دائرة األحواي المدنية والجوازات وفي حالة وجود أكغر من حاكم ىداري
في الدائرة االنتخاهية الواحدة أو وجود أكغر من دائرة انتخاهية واحدة في الوحدة اإلدارتة فيعين وزتر الداالية هتنسيب
من المحافظ أحد الحكاى اإلدارتين رئيساإ للجنة.
اليياقة االنتخاهية اليخصية :بياقة االنتخاب اليخصية للنااب التي تصدر بموجب تعليمات من وزتر الداالية
بمقتضى أحكاى ه ا القانون.
ثانيا :بااافة التعرتف التالي لكلمة المنيم ) ىلى وارها:
المنيم :يعت،ر اليخز منيماإ عادة في المنيقة االنتخاهية التي يقط مسكنه في ا وال يعت،ر منقيعاإ عن تل اإلقامة
بمجرد ترييه عن مسكنه ما ىما ران يمل حا العودة ىليه في أي وق

ييات.

المادة 3
تعدي المادة  3من القانون األصلي على النحو التالي:
أوال :بلاافة يارة في  31تموز من ري نة ) بعد يارة تسط عيرة نة مسية من عمر ) الواردة في الفقرة
أ) من ا.
ثانيا :بلاافة رلمة قانونا ) ىلى وار ال،ند  )2من الفقرة ب) من ا.
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المادة 4
تعدي المادة  )8من القانون األصلي بلاافة يارة والجوازات ) بعد يارة دائرة األحواي المدنية ) الواردة في ا.
المادة 5
تعدي المادة  9من القانون األصلي على النحو التالي:
أوال :بييب يارة أما النسختان الياقيتان فتعراان االي ثالثة أياى ) الواردة في الفقرة ب) من ا واال تعااة
عن ا بعيارة أما النسختان الياقيتان فتعراان االي يعة أياى).
ثانيا :بللرات نز الفقرة ج) من ا واال تعااة عنه بالنز التالي:
ج .لكي من لم يرد ا مه في جدوي الناا،ين برير حا أو حصي ايأ في ال،يانات الخاصة بقيد أن ييلب ىدراج
ا مه في الجدوي أو تصحي ال،يانات الخاصة به رما يجوز لمن ورد ا مه في جدوي الناا،ين أن يعترض على
قيد غير ممن ليس ل م حا االنتخاب ور ل على ىغفاي قيد أ مات من ل م ه ا الحا وتقدى االعتراض رتابة دون
وابط ىلى لجنة ىعادة النلر الميكلة بموجب ه ا القانون االي يعة أياى من تارتم انت ات مدة عرض جدوي
الناا،ين.
ثالغا :بللرات نز الفقرة د) من ا واال تعااة عنه بالنز التالي:
د .تصدر لجنة ىعادة النلر ق اررات ا في االعترااات المقدمة ىلي ا االي مدة ال تزتد على يعة أياى من تارتم
تقديم االعتراض وت،لغ ق اررات ا للمعتراين باإلعالن عن ا لمدة ثالثة أياى في األماكن التي تم ىعالن جدوي الناا،ين
في ا وتكون قاهلة لليعن دون أي ر وى لدى محكمة ال،داية في المنيقة االنتخاهية االي امسة أياى من تارتم
انت ات مدة اإلعالن عن ا وعلى المحكمة أن تصدر ق اررات ا في اليعون المقدمة ىلي ا االي مدة ال تزتد على امسة
أياى  .وتتم ت،لير ا ىلى لجنة ىعادة النلر االي ثالثة أياى من صدورها وتكون قيعية غير قاهلة لليعن أماى أي
مرجط وار.
رابعا :بللرات نز الفقرة و) من ا واال تعااة عنه بالنز التالي:
و .تعتمد الجداوي الن ائية في االنتخابات النياهية العامة أو الفر ية وتجري عملية االقت ار بموج ،ا.
المادة 6
يلرى نز المادة  )10من القانون األصلي وتستعاض عنه بالنز التالي:
أ  .يترتب على المحاكم في جميط الدوائر االنتخاهية تزوتد لجنة ىعادة النلر في تل الدوائر االي المدة الواقعة
هين  15و )30من

موجز عن األحكاى التي أصدرت ا والمتعلقة باإلفالس
ر تموز من ري نة بقائمة تتضمن
اإ

والحجر ،وتل التي تقضي بالسجن لمدة تزتد على نة واحدة في الجرائم غير السيا ية والتي لم ييمل ا عفو.
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ب .على دائرة األحواي المدنية والجوازات تزوتد لجان ىعادة النلر في الدوائر االنتخاهية المختصة االي المدة
الواقعة هين  15و )30من
عير

ر تموز من ري نة بقائمة تتضمن أ مات األ خا

ال ين توفوا االي االثني

اإر السابقة للمدة التي تيمل ا ىجراتات ىعادة النلر في جداوي الناا،ين.

المادة 7
يلرى نز المادة  )11من القانون األصلي وتستعاض عنه بالنز التالي:
ر وب من ري نة هتنني جداوي الناا،ين العائدة للدائرة

أ  .تقوى لجنة ىعادة النلر االي النصف األوي من

االنتخاهية التي تداي امن ااتصاص ا و جرات عمليات الييب اعتماداإ على ال،يانات والمعلومات الواردة الي ا
بالمالحلات في تل الجداوي ،وتيترط في مل أن

من الدوائر الر مية وتدوتن أ ياب الييب في الحقي الخا
ال تتعارض تل ال،يانات والمعلومات مط قيود الدوائر الر مية.

ب .لكي خز أن ييلب من لجنة ىعادة النلر في الدائرة االنتخاهية التابط ل ا تسجيي ا مه في جدوي الناا،ين
ىما ران

اليروط القانونية تتوافر فيه.

المادة 8
يلرى نز المادة  )12من القانون األصلي وتستعاض عنه بالنز التالي:
تقوى لجنة ىعادة النلر بعد يعة أياى من انت ات المدة المحددة إلن ات أعمال ا وفقاإ ألحكاى المادة  )11من ه ا
القانون بعرض جداوي بأ مات األ خا

أ ما هم من جداوي الناا،ين أو أايف

ال ين ي،

ىلي ا لمدة يعة

أياى ومل في مكان ظاهر في مررز الحاكم اإلداري والتنوته عن عرا ا على مل الوجه في الصحف المحلية.
المادة 9
تعدي المادة  )12من القانون األصلي بييب

يارة

االي عيرة أياى من تارتم عرا ا ) الواردة في ا

واال تعااة عن ا بعيارة االي يعة أياى من تارتم انت ات مدة عرا ا).
المادة 10
يلرى نز المادة  )14من القانون األصلي وتستعاض عنه بالنز التالي:
على لجنة ىعادة النلر ىصدار ق اررات ا بيأن االعترااات التي قدم

ىلي ا بمقتضى المادة  )13من ه ا القانون

االي مدة ال تزتد على يعة أياى من تارتم انت ات مدة االعتراض ،وت،ليغ ق اررات ا حاي صدورها للمعتراين
بموجب ىعالن يعلا لمدة ثالثة أياى في األماكن التي تم ىعالن الجداوي المعترض علي ا ،وتكون قاهلة لليعن لدى
محكمة ال،داية في المنيقة االنتخاهية االي ثالثة أياى من انت ات مدة اإلعالن عن ا ،وعلى المحكمة أن تصدر
ق اررات ا في اليعون المقدمة ىلي ا االي امسة أياى من تارتم تقديم ا وتكون ق اررات ا قيعية غير قاهلة لليعن أماى
أي مرجط وار وتترتب علي ا ت،لير ا ىلى لجنة ىعادة النلر االي ثالثة أياى من صدورها لتنفي ها.
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المادة 11
يلرى نز المادة  )15من القانون األصلي وتستعاض عنه بالنز التالي:
تضط لجنة ىعادة النلر في ري دائرة انتخاهية مالحا للجداوي االنتخاهية بعد اكتساه ا الدرجة الن ائية بمقتضى
أحكاى المواد  12و 13و  ) 14من ه ا القانون وتر ي ىحدى النسم من ا ىلى و ازرة الداالية وتحفظ النسخة الغانية
من ا لدى الحاكم اإلداري.
المادة 12
تعدي المادة  )16من القانون األصلي بييب يارة بمقتضى أحكاى المادة  )15من ه ا القانون ) الواردة في ا
واال تعااة عن ا بعيارة بمقتضى أحكاى ه ا القانون).
المادة 13
تعدي الفقرة ب) من المادة  )22من القانون األصلي بييب

يارة

الحاكم االداري ) حيغما وردت في ا

واال تعااة عن ا بكلمة المحافظ( .
المادة 14
تعدي المادة  )23من القانون األصلي بييب يارة

على الحاكم اإلداري ) الواردة في ميلع ا واال تعااة

عن ا بعيارة على المحافظ).
المادة 15
يلرى نز المادة  )24من القانون األصلي وتستعاض عن ا بالنز التالي:
ىما قرر المحافظ رفض لب التر ي لعدى ميابقته ألحكاى ه ا القانون فعليه هيان أ ياب رفضه وليالب التر ي
أن يعترض على القرار االي يومين من تارتم ت،لره له لدى محكمة ال،داية في مررز المحافلة التي تقط الدائرة
االنتخاهية امن ااتصاص ا وعلى المحكمة الفصي في االعتراض االي ثالثة أياى من تارتم تقديمه ىلي ا وتكون
قرارها قيعياإ غير قاهي لليعن لدى أي مرجط وار.
المادة 16
تعدي المادة  )25من القانون األصلي بييب يارة

يحتفظ الحاكم اإلداري ) الواردة في ميلع ا وتستعاض

عن ا بعيارة يحتفظ المحافظ).
المادة 17
تعدي المادة  )27من القانون األصلي بييب يارة على الحاكم االداري ) الواردة في ميلع ا واال تعااة عن ا
بعيارة على المحافظ).
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المادة 19
تعدي الفقرة ب) من المادة  )44من القانون األصلي بييب يارة مط من يرغب من أولن الحاارتن) الواردة
في وارها.
المادة 20
تعدي الفقرة أ) من المادة  )49من القانون األصلي بييب يارة

ال ين ال تقي درجة أي من م عن الغانية)

الواردة في ا واال تعااة عن ا بعيارة من الفنة الغانية على األقي).
المادة 21
يلرى جدوي الدوائر االنتخاهية والمقاعد المخصصة لكي من ا في مجلس النواب ) الملحا بالقانون األصلي
وتستعاض عنه بالجدوي المرفا ه ا القانون
1989/4/15ى.
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 .15قانون االنتخاب لمجلس النواب المعدل رقم( )23لسنة 1989م
المنشور على الصفحة( )701من عدد الجريدة الرسمية رقم( )3638بتاريخ 7آب 1989م
أصبح قانوناً دائمياً بموجب إعالن اعتبار قوانين مؤقتة قوانين دائمية المنشور على الصفحة( )701من
عدد الجريدة الرسمية رقم( )3821بتاريخ  16نيسان 1992م
المادة 1
وتقر مط القانون رقم  )22لسنة
يسمى ه ا القانون قانون معدي لقانون االنتخاب لمجلس النواب لسنة 1989ى ) أ
1986ى الميار ىليه فيما يلي بالقانون األصلي وما أر عليه من تعديي رقانون واحد وتعمي به من تارتم نير
في الجرتدة الر مية.
المادة 2
تعدي المادة  )35من القانون األصلي باعتيار ما ورد في ا فقرة ا و اافة الفقرة ب التالية ىلي ا:
ب .لوزتر الداالية أن يستغني بصورة دائمة أو مزقتة أي هيان من ال،يانات التي تتضمن ا اليياقة االنتخاهية
اليخصية المنصو

علي ا في الفقرة ا) من ه المادة بما في مل صورة النااب.

المادة 3
يلرى جدوي الدوائر االنتخاهية والمقاعد المخصصة لكي من ا في مجلس النواب الملحا بالقانون األصلي وتستعاض
عنه بالجدوي المرفا ه ا القانون.
1989/7/4ى.
جدوي الدوائر االنتخاهية والمقاعد المخصصة لكي من ا في مجلس النواب
المادة 1
تحنيقاإ للرايات المقصودة من المادة  )31من قانون االنتخاب لمجلس النواب تكون الدوائر االنتخاهية في المملكة
ألغراض انتخاب مجلس النواب على الوجه الم،ين في ه ا الجدوي.
المادة 2
تعتمد أحكاى نلاى التقسيمات اإلدارتة المعموي ه ا وتقسيمات أمانة عمان الك،رى المقررة من ق،ي مجلس األمانة
في تحديد المنيقة أو المنا ا التي تيمل ا ري دائرة من الدوائر االنتخاهية:
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المحافلة

الدوائر االنتخاهية

محافلة العاصمة

عدد المقاعد المخصصة ل ا

 .1الدائرة األولى وتيمي منا ا بسمان وماررا و اري)
من امانة عمان الك،رى.

2

ثالثة نواب مسلمين

الدائرة الغانية وتيمي منا ا اليرمو والنصر وراس
العين وادر من أمانة عمان الك،رى).

3

ثالثة نواب مسلمين

الدائرة الغالغة وتيمي منا ا المدينة وزهران

أراعة نواب مسلمين

من أمانة عمان الك،رى )

واحد من م من
اليراكسة واليييان ونائب
واحد مسيحي.

4

نائيان مسلمان

الدائرة الرابعة وتيمي منا ا القوتسمة والجوتدة وأهو علندا
وارتية السوي وجاوا واليادودة وأى قصير والمقاهلين من أمانة
عمان الك،رى) وألوتة حاب والجيزة والموقر با تغنات هدو الو ط.

5

الدائرة الخامسة وتيمي منا ا

فا هدران وأهو نصير والج،ي ة

وصوتل وتال العلي وأى السماي والدا من أمانة عمان الك،رى
امسة نواب مسلمين

وقضائي وادي السير وناعور.

واحد من م من اليراكسة واليييان
6

الدائرة الساد ة

نائيان مسلمان

لوات مادبا وقضات مييان

ونائب واحد مسيحي

 2محافلة اراد  .1مدينة اراد والمراكز والمنا ا التابعة لمررز المحافلة ميا رة
ثمانية نواب مسلمين ونائب
واحد مسيحي
2

لوات جرم

نائيان مسلمان

3

لوات عجلون

نائيان مسلمان ونائب واحد
مسيحي.
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4

لوات الرمغا ولوات هني رنانة

ثالثة نواب مسلمين

5

لوات الكورة ولوات األغوار اليمالية

نائيان مسلمان
تة نواب مسلمين ونائيان

 3محافلة ال،لقات

محافلة ال،لقات

 4محافلة الكر

محافلة الكر

 5محافلة معان

محافلة معان

ثالثة نواب مسلمين

 6محافلة الزرقات

محافلة الزرقات

امسة نواب مسلمين واحد من م

 7محافلة المفري

محافلة المفري

ثالثة نواب مسلمين

 8محافلة اليفيلة

محافلة اليفيلة

ثالث نواب مسلمين

 9اليادية

هدو اليماي

نائيان مسلمان

مسيحيان
يعة نواب مسلمين
ونائيان مسيحيان

من اليراكسة واليييان ونائب
واحد مسيحي.

هدو الو ط

نائيان مسلمان

هدو الجنوب

نائيان مسلمان

وتقصد ه،دو اليماي العيائر التالية:
1

هنو االد

2

السرحان

3

العيسى

4

السردية

5

المساعيد

6

اليرفات

7

العلمات

8

الزايد
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وتقصد ه،دو الو ط عيائر هني صخر وهي:
1

الر،ين

2

العامر

3

الكعاهنة

4

ليط

5

ال نيم

6

الخر ان

7

الج،ور

8

اليرعة

9

ال،دارتن

10

اليي،ين

11

الحماد

12

القضاة

13

السليم
وتقصد ه،دو الجنوب عيائر الحوتيات وهي:

1

الميالقة

2

التواي ة

3

السليمانيين

4

النجادات

5

النعيمات

6

الم ار ية

7

الزوايدة

8

المناعيين

9

الحجايا

10

هني عيية

11

العيون

12

الدراو ة
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13

الدمانية

14

ال دبان

15

الييونية

16

الزالهية

17

السعيديين

18

الر ايدة

19

العمارتن

20

االحيوات

21

المصيحين

22

المسيحيين

23

الراايعة

24

اليقا قة
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 .16قانون االنتخاب لمجلس النواب المعدل رقم( )15لسنة 1993م
المنشور على الصفحة ( )1606من عدد الجريدة الرسمية رقم ( )3917بتاريخ  18آب 1993م
أصبح قانوناً دائمياً بموجب إعالن اعتبار القانون المؤقت رقم( )15/1993قانونا دائمياً المنشور على
الصفحة ( )1214من عدد الجريدة الرسمية رقم ( )4192بتاريخ  16آذار 1997م
المادة 1
وتقر مط القانون رقم  )22لسنة
يسمى ه ا القانون قانون معدي لقانون االنتخاب لمجلس النواب لسنة  ) 1993أ
1986ى الميار ىليه فيما يلي بالقانون األصلي وما أر عليه من تعديي رقانون واحد وتعمي به من تارتم نير
في الجرتدة الر مية.
المادة 2
يلرى نز الفقرة ب من المادة  46من القانون األصلي وتستعاض عنه بالنز التالي:
ب .على النااب أن يكتب ا م المر

ال ي يرغب في انتخابه على ورقة االقت ار التي تسلم ا من رئيس هينة

االقت ار وتعود لصندوي االقت ار ليضع ا فيه وتحا للنااب ىما ران أمياإ أن يكلف رئيس ال ينة بكتابة ا م المر
ال ي يرتد انتخابه على أن يتلو رئيس ال ينة اال م عليه بعد رتاهته بمسمط من هينة االقت ار وتسلمه الورقة ليضع ا
في الصندوي.
المادة 3
يلرى نز المادة  )52من القانون األصلي وتستعاض عنه بالنز التالي:
أ  .ىما ا تمل ورقة اقت ار على اكغر من ا م من أ مات المر حين يعتمد اال م األوي فقط وتح ف بنية األ مات .
ب .ىما ران ا م المر

المدون في ورقة االقت ار غير واا ولكن ا تيتمي على قرائن تكفي للداللة عليه وتمنط

من االلتياس فيعت،ر اال م على أنه ل ل المر .
المادة 4
يلرى أي نز يتعارض مط أحكاى ه ا القانون أينما ورد في القانون األصلي أو في أي نلاى صادر بمقتضا .
1993/8/17ى.
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 .17قانون االنتخاب لمجلس النواب المعدل رقم ( )24لسنة 1997م
المنشور على الصفحة ( )2226من عدد الجريدة الرسمية رقم ( )4204بتاريخ 15أيار 1997م
أصبح قانوناً دائمياً بموجب إعالن اعتبار القانون المؤقت رقم( )24/1997قانونا دائمياً ،المنشور على
الصفحة ( )2490من عدد الجريدة الرسمية رقم ( )4292بتاريخ  16تموز 1998م
المادة 1
يسمى ه ا القانون قانون معدي لقانون االنتخاب لمجلس النواب لسنة 1997ى ) وتق ار مط القانون رقم  )22لسنة
1986ى الميار ىليه فيما يلي بالقانون األصلي وما أر عليه من تعديي رقانون واحد وتعمي به من تارتم نير
في الجرتدة الر مية.
المادة 2
يلرى الجدوي الملحا بالقانون األصلي والميار ىليه في المادة  )31منه وتستعاض عنه بالجدوي الملحا ه ا
القانون.
عدد المقاعد المخصصة ل ا

الدوائر االنتخاهية

______________________________________________________________
 .1الدائرة األولى وتيمي منا ا
بسمان وماررا و اري من أمانة عمان الك،رى.

ثالثة نواب مسلمين

 .2الدائرة الغانية وتيمي منا ا اليرمو
ثالثة نواب مسلمين

ورس العين وادر من أمانة
والنصر أ
امانة عمان الك،رى.
 .3الدائرة الغالغة وتيمي منا ا المدينة وزهران
والع،دلي من أمانة عمان الك،رى).

أراعة نواب مسلمين واحد من م
من اليراكسة واليييان ونائب
واحد مسيحي.

 .4الدائرة الرابعة وتيمي منا ا القوتسمة والجوتدة وأهو علندا وارتية السوي،
وجاوا واليادودة وأى قصير والمقاهلين من أمانة عمان الك،رى) وألوتة حاب

ا ئب ن رسسر ن.

والجيزة والموقر با تغنات هدو الو ط.
 .5الدائرة الخامسة وتيمي منا ا

فا هدران وأهو نصير والج،ي ة وصوتل

وتال العلي واى السماي والدا من أمانة عمان الك،رى ولوائي
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برس اطا رسسرةن طاحد راهم
رن الشواكس طالشةش ن.

وادي السير وناعور).
 .1الوتة القصية واني ع،يد والمزار اليمالي والييية وقضات الو يية
ثمانية نواب مسلمين ونائب مسيحي
ثالثة نواب مسلمين

 .2لوات الرمغا ولوات هني رنانة

نائيان مسلمان

 .3لوات الكورة ولوات االغوار اليمالية
محافلة ال،لقات

تة نواب مسلمين ونائيان مسيحيان

محافلة الكر

يعة نواب مسلمين ونائيان مسيحيان

محافلة معان

ثالثة نواب مسلمين

محافلة الزرقات

امسة نواب مسلمين واحد من م من اليراكسة واليييان ونائب
واحد مسيحي.

محافلة المفري

ثالثة نواب مسلمين

محافلة اليفيلة

ثالث نواب مسلمين

محافلة مادبا

نائيان مسلمان ونائب واحد مسيحي

محافلة جرم

نائيان مسلمان

محافلة عجلون

نائيان مسلمان ونائب واحد مسيحي

محافلة العنية

نائيان مسلمان

هدو اليماي

نائيان مسلمان

هدو الو ط

نائيان مسلمان

هدو الجنوب

نائيان مسلمان

وتقصد ه،دو اليماي العيائر التالية:
 .1هنو االد
 .2السرحان
 .3العيسى
 .4السردية
 .5المساعيد
 .6اليرفات
 .7العلمات
 .8الزايد
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وتقصد ه،دو الو ط عيائر هني صخر وهي:
 .1الر،ين
 .2العامر
 .3الكعاهنة
 .4ليط
 .5ال نيم
 .6الخر ان
 .7الج،ور
 .8اليرعة
 .9ال،دارتن
 .10اليي،ين
 .11الحماد
 .12القضاة
 .13السليم
وتقصد ه،دو الجنوب عيائر الحوتيات وهي:
 .1الميالقة
 .2التواي ة
 .3السليمانيين
 .4النجادات
 .5النعيمات
 .6الم ار ية
 .7الزوايدة
 .8المناعين
 .9الحجايا
 .10هني عيية
 .11العيون
 .12الدراو ة
 .13الدمانية
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 .14ال دبان
 .15الييونية
 .16الزالهية
 .17السعيديين
 .18الر ايدة
 .19العمارتن
 .20االحيوات
 .21المصيحين
 .22المسيحيين
 .23الراايعة
 .24اليقا قة
المادة 3
يلرى نز المادة  )39من القانون األصلي وتستعاض عنه بالنز التالي:
ي،دأ االقت ار في اليوى المحدد لالنتخابات النياهية العامة أو الفر ية من الساعة السابعة من صياح مل اليوى وتنت ي
في الساعة السابعة من مسات اليوى نفسه ولرئيس اللجنة المررزتة تمديد ه المدة حتى الساعة التا عة من مل
المسات ىما ت،ين له أن هنا ارورة ل ل .
المادة 4
تعدي المادة  )46من القانون األصلي بللرات الفقرة ب من ا واال تعااة عن ا بما يلي:
ب .على النااب أن يكتب ا م المر

ال ي يرغب في انتخابه على ورقة االقت ار التي تسلم ا من رئيس هينة

االقت ار وتعود لصندوي االقت ار ليضع ا فيه.
ج .يحا للنااب ىما ران أمياإ أن يكلف رئيس ال ينة أو أحد أعضائ ا بكتابة ا م المر

ال ي يرتد انتخابه بصوت

منخفض ال يزثر على رتة االقت ار على أن يتلو رئيس ال ينة اال م عليه بعد رتاهته وتسلمه الورقة ليضع ا في
الصندوي.
د .يعلن رئيس هينة االقت ار ا م النااب األمي أماى الحاارتن في قاعة االقت ار ق،ي اإلدالت بصوته ،وتز ر
يدعي أنه أمي وهو ليس ر ل .
مقاهي ا مه في حقي المالحلات بأنه اقتر أمياإ ،وال يجوز للنااب أن ِّ
1997/5/6ى.
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 .18قانون االنتخاب لمجلس النواب المؤقت وتعديالته رقم ( )34لسنة 2001م
المنشور على الصفحة ( )3023من عدد الجريدة الرسمية رقم( )4497بتاريخ 19تموز 2001م
تعارتف
المادة 1
يسمى ه ا القانون قانون االنتخاب لمجلس النواب لسنة 2001ى ) وتعمي به من تارتم نير في الجرتدة الر مية.
المادة 2
يكون للكلمات والعيارات التالية حيغما وردت في ه ا القانون المعاني المخصصة ل ا أدنا ىال ىما دل

القرتنة على

غير مل :
الو ازرة :و ازرة الداالية .
الوزتر :وزتر الداالية .
الحاكم اإلداري :المحافظ أو المتصرف أو مدير القضات .
الدائرة :دائرة األحواي المدنية والجوازات ومديرتات ا في المحافلات والمكاتب المرتيية ه ا .
األردني :ري خز مرر أو أنغى يحمي الجنسية األردنية بمقتضى أحكاى قانون الجنسية األردنية .
النااب :ري أردني له الحا في انتخاب أعضات مجلس النواب وفا أحكاى ه ا القانون .
المقتر  :ري نااب يمارس حقه االنتخاهي .
المر  :ري أردني تم ق،وي لب تر يحه لالنتخابات النياهية .
النائب :كي مر

فاز بعضوتة مجلس النواب .

الدائرة االنتخاهية :ري جزت من المملكة اصز له مقعد أو أكغر من المقاعد النياهية بمقتضى النلاى الصادر
ا تنادا ألحكاى ه ا القانون .
منيقة االنتخاب الفر ية :ري جزت من الدائرة االنتخاهية يعين فيه مررز أو عدة مراكز لالقت ار .
مررز االقت ار والفرز :المكان ال ي يعينه الحاكم اإلداري امن دائرته االنتخاهية إلجرات عملية االقت ار والفرز من
ق،ي لجنة أو اكغر .
اللجنة العليا :لجنة اإل راف على االنتخابات والميكلة بموجب ه ا القانون .
اللجنة المررزتة :اللجنة الميكلة في ري محافلة بقرار من الوزتر وفقا لنز الفقرة أ) من المادة  )24من ه ا
القانون .
لجنة الدائرة االنتخاهية :اللجنة الميكلة في ري دائرة انتخاهية بقرار من الوزتر وفقا لنز الفقرة ب) من المادة
 )24من ه ا القانون .
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اللجنة الخاصة :اللجنة الميكلة في مررز الو ازرة بقرار من الوزتر وفقا لنز ال،ند  )1من الفقرة ج) من المادة
 )24من ه ا القانون .
اليياقة :اليياقة اليخصية الصادرة عن دائرة األحواي المدنية والجوازات .
المنيم :األردني ال ي يقط مكان ىقامته المعتادة في دائرة انتخاهية معينة وال يعت،ر منقيعا عن اإلقامة في ا لمجرد
تريييه عن ه ا المكان ىما رغب في العودة ىليه في أي وق

ييات بما في مل األردني المنيم اارج المملكة .

تعديالت المادة:
-هك ا أصيح

ه المادة بعد ىاافة تعرتف اللجنة الخاصة ) بعد تعرتف لجنة الدائرة االنتخاهية ) بالنز

الحالي بموجب القانون المعدي رقم  )11لسنة 2003ى.
حا االنتخاب
المادة 3
أ  .لكي أردني أكمي ثماني عيرة نة مسية من عمر في اليوى األوي من الي ر األوي من عاى االنتخاب الحا
في انتخاب أعضات مجلس النواب ىما ران مسجالإ في أحد الجداوي االنتخاهية الن ائية .
ب .يوقف ا تعماي حا االنتخاب للعاملين في القوات المسلحة واألمن العاى والدفا المدني والمخاهرات العامة
يلة وجودهم في الخدمة الفعلية .
ج .يحرى من ممار ة حا االنتخاب:
.1من ران محكوماإ عليه باإلفالس ولم يستعد اعتيار قانونياإ .
.2من ران محجو اإر عليه ل اته أو ألي ،ب وار ولم يرفط الحجر عنه.
.3من ران محكوماإ عليه بالسجن لمدة تزتد على نة واحدة بجرتمة غير يا ية ولم ييمله عفو عاى أو لم يرد
له اعتيار .
.4من ران مجنونا أو معتوها.
المادة 4
ال يجوز للنااب أن يستعمي حقه في االقت ار أكغر من مرة واحدة في االنتخاب الواحد.
جداوي الناا،ين
المادة 5
أ  .1.تتولى الدائرة ىعداد جداوي با مات المنيمين في ري دائرة انتخاهية ممن يحا ل م االنتخاب الحاصلين على
اليياقة اليخصية با تخداى الحا وب وعلى أ اس الرقم الو ني لكي من م وال يجوز تسجيي النااب في أكغر من
جدوي واحد.
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 .2يحا ألي من أهنات الدائرة االنتخاهية المنيمين اارج ا التسجيي في جداوي الناا،ين الخاصة ه ا بموجب لب
ايي يقدى للدائرة معز از هوثائا ث،وتية تحدد هتعليمات صادرة عن الوزتر .
ب .على المحاكم المختصة تزوتد الدائرة االي النصف األوي من الي ر األوي من ري نة بجميط األحكاى
الصادرة عن ا بعد اكتساه ا الدرجة القيعية والمتعلقة باإلفالس والحجر ور ل القااية من ا بالسجن مدة تزتد
على السنة في الجرائم غير السيا ية ولم ييمل ا عفو عاى أو رد اعتيار على أن تكون متضمنة أ مات المحكومين
وأرقام م الو نية .
ج .على الدائرة اتخام اإلجراتات الالزمة للتاكد من أن حاالت الوفيات قد تم قيدها ومل لييب الناا،ين المتوفين
من جداوي الناا،ين المسجلين في ا .
غير مكان ىقامته من دائرة انتخاهية ىلى دائرة انتخاهية أارى أن يقدى ليا اييا معز از بالوثائا
د .على ري نااب ِّ

الغ،وتية ىلى الدائرة لييب ا مه من جداوي الناا،ين في الدائرة االنتخاهية التي انتقي من ا وتسجيله في الدائرة
االنتخاهية التي نقي مكان ىقامته الي ا .

هي .على الدائرة تزوتد الحاكم اإلداري المختز هغالث نسم على األقي من جداوي الناا،ين للدوائر االنتخاهية
الراية .

التابعة له واالي الموعد ال ي يحدد الوزتر ل

و .يقوى الحاكم اإلداري بصفته رئيسا للجنة الدائرة االنتخاهية بعرض جداوي الناا،ين التي زودته ه ا الدائرة في
المكان ال ي يقرر ولمدة أ ،و من تارتم تسلم ا رما يعلن عن عرا ا في صحيفتين يوميتين محليتين على
األقي .
ز .لكي نااب لم يرد ا مه في جداوي الناا،ين أو حصي ايأ في ال،يانات الخاصة به المدرجة في الجدوي أن
ييلب من الدائرة بعد حصوله على اليياقة اليخصية ىدراج ا مه في الجدوي أو تصحي الخيأ الحاصي فيه
ومل االي مدة أ ،و من تارتم انت ات عرض جداوي الناا،ين .
ح .ولكي نااب ورد ا مه في جداوي الناا،ين أن يعترض لدى الدائرة واالي المدة المحددة في الفقرة ز) من ه
المادة على تسجيي غير في الجدوي ممن ليس له حا االنتخاب أو على ىغفاي تسجيي أ مات ا خا

لمها

الحا على أن يعزز اعترااه بال،يانات الالزمة .
ط .1 .على الدائرة ال،

في اليليات واالعترااات المقدمة وفقا ألحكاى الفقرتين ز ) و ح ) من ه المادة

و صدار الق اررات بيأن ا االي مدة ال تتجاوز واحدا وعيرتن يوماإ من تارتم انت ات المدة المحددة لتقديم ا.
 .2وعلى الدائرة تزوتد الحكاى اإلدارتين هتل الق اررات االي ثالثة أياى من تارتم انت ات المدة المحددة الصدارها
وتتم عرا ا في األماكن مات ا التي عرا

في ا هداية جداوي الناا،ين .
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ي .تكون الق اررات الم رورة في الفقرة ط) من ه المادة اااعة لليعن ه ا لدى محكمة ال،داية التي تقط الدائرة
االنتخاهية امن ااتصاص ا االي ثالثة أياى من تارتم عرا ا وعلى المحكمة الفصي في ري عن االي عيرة
أياى من تارتم تقديمه وت،ليغ ق اررات ا ىلى الدائرة االي ثالثة أياى من صدورها .
 .على الدائرة تعديي جداوي الناا،ين في الدوائر االنتخاهية وفقا لق اررات محاكم ال،داية في اليعون المقدمة الي ا
االي امسة أياى من تسلم ا ه الق اررات وتزوتد الحكاى اإلدارتين بكيوفات الحقة االي ثالثة أياى من تارتم
ىتماى تعديي الجداوي لتصي ه الجداوي جداوي ن ائية.
المادة 6
تعتمد الجداوي الن ائية للناا،ين في ىجرات االنتخابات النياهية العامة أو الفر ية.
التر ي لعضوتة مجلس النواب
المادة 7
بعد أن يصدر المل أمر بلجرات االنتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكاى الفقرة  )1من المادة  )34من الد تور
يتخ مجلس الوزرات ق ار اإر هتحديد تارتم االقت ار يعلنه رئيس الوزرات وتنير في الجرتدة الر مية.
المادة 8
ييترط في المتقدى بيلب التر ي لعضوتة مجلس النواب ما يلي:
أ  .أن يكون أردنيا من عير نوات على األقي .
ب .أن ال يدعي بجنسية أو حماية أجن،ية .
ج .أن يكون مسجال في أحد جداوي الناا،ين الن ائية .
د .أن يكون قد أتم ثالثين نة مسية من عمر عند ن اية مدة التر ي .
هي .أن ال يكون محكوما عليه باإلفالس ولم يستعد اعتيار قانونيا .
و .أن ال يكون محجو اإر عليه ولم يرفط الحجر عنه .
ز .أن ال يكون محكوماإ بالسجن لمدة تزتد على نة واحدة بجرتمة غير يا ية ولم ييمله عفو عاى .
ح .أن ال يكون له منفعة مادية لدى ىحدى الدوائر الحكومية بس،ب عقد من غير عقود ا تنجار األرااي واألمال
وال يني،ا مل على من ران مساهما في ررة أعضا ها أكغر من عيرة أ خا
ط .أن ال يكون مجنونا أو معتوها .
ي .أن ال يكون من أقارب المل في الدرجة التي تعين بقانون اا

.

 .أن ال يكون منتميا ألي هينة يا ية أو حزب أو تنليم يا ي غير أردني.
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المادة 9
ال يجوز ألي من الم رورتن أدنا التر ي لعضوتة مجلس النواب ىال ىما قدى ا تقالته ق،ي الموعد المحدد للتر ي
وتم ق،ول ا:
أ .موظفو الو ازرات والدوائر الحكومية والمز سات وال ينات الر مية العامة .
ب .موظفو ال ينات العراية واإلقليمية والدولية .
ج .أمين عمان وأعضات مجلس أمانة عمان وموظفو األمانة .
د .ر ات المجالس ال،لدية وأعضا ها وموظفو ال،لديات .
تعديالت المادة:
هك ا أصيح

ه المادة بعد ىلرات نص ا الساها واال تعااة عنه بالنز الحالي بموجب القانون المعدي رقم

 )27لسنة 2002ى حيث ران نص ا الساها رما يلي:
ال يجوز للموظفين في الو ازرات والدوائر الحكومية والمز سات الر مية العامة ال ين يتقااون راتيا من ازتنة
الدولة أو الصناديا العامة التابعة ل ا أو الخااعة إل راف ا رما ال يجوز لموظفي ال ينات الدولية وأمين عمان
ور ات المجالس ال،لدية والموظفين في امانة عمان الك،رى وال،لديات أن ير حوا أنفس م لعضوتة مجلس النواب
ىال ىما قدموا ا تقالت م ق،ي الموعد المحدد للتر ي وتم ق،ول ا.
المادة 10
ال يجوز ألي خز أن ير

نفسه لعضوتة مجلس النواب ىال في دائرة انتخاهية واحدة.

المادة 11
ي،دأ التر ي لعضوتة مجلس النواب ق،ي اليوى المحدد إلجرات االقت ار هغالثين يوماإ وتستمر لمدة ثالثة أياى وال يق،ي
أي لب تر ي يقدى بعد انت ائ ا.
المادة 12
على ري من يرغب في تر ي نفسه لعضوتة مجلس النواب أن يدفط لمدير المالية في الدائرة االنتخاهية التي ير
نفسه في ا م،لغ امسمائة دينار يقيد ىيراداإ للخزتنة غير قاهي لال ترداد.
المادة 13
أ  .يقدى لب التر ي على نسختين ومن مات اليخز الب التر ي ىلى رئيس اللجنة المررزتة في المحافلة
على األنمومج ال ي يقرر الوزتر مرفقا به الوثائا الغ،وتية و ائر ال،يانات الميلواة بمقتضى أحكاى ه ا القانون
واألنلمة والتعليمات الصادرة بمقتضا وتعيى مقدى اليلب ى عا اإر با تالى ليه .
ب .على اللجنة المررزتة التأكد من ميابقة اليلب والوثائا وال،يانات المقدمة من الب التر ي و صدار قرارها
بق،وي اليلب أو رفضه االي مدة ثالثة أياى من تارتم تقديمه .
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ج .1 .ىما قررت اللجنة المررزتة رفض لب التر ي فعلي ا هيان أ ياب رفض ا وليالب التر ي أن يعترض
على القرار لدى محكمة ال،داية التي تقط الدائرة االنتخاهية امن ااتصاص ا االي ثالثة أياى من تارتم ىصدار
معز اإز اعترااه ه،يانات وااحة ومحددة حص اإر وعلى المحكمة الفصي في االعتراض االي ثالثة أياى من تارتم
تقديمه ىلي ا وتكون قرارها بيأن االعتراض المر

قيعيا غير قاهي لليعن لدى أي مرجط وار وعلي ا ت،ليغ

ق اررات ا ىلى رئيس اللجنة المررزتة فور صدورها.
 .2يسجي رئيس اللجنة المررزتة ليات التر ي التي ق،ل ا أو التي صدر قرار محكمة ال،داية بق،ول ا في جي
اا

لكي دائرة انتخاهية على حد حسب وق

وتارتم تقديم ري من ا ىليه وعليه تنليم قائمة بأ مات أولن

المر حين وعرا ا في مررز المحافلة واألماكن األارى التي يراها منا ية حاي اكتماي اكتساب ليات التر ي
الدرجة القيعية ونير تل القائمة في صحيفتين يوميتين محليتين على األقي .
د .لكي نااب حا اليعن في ق،وي تر ي أي من المر حين في دائرته االنتخاهية لدى محكمة اال تنناف المختصة
االي ثالثة أياى من تارتم عرض قوائم المر حين المنصو

علي ا في ال،ند رقم  )2من الفقرة ج) من ه

المادة وعلى المحكمة الفصي في اليعن االي امسة أياى من تارتم تقديمه ىلي ا وتكون قرارها قيعيا وعلي ا ت،ليغ
ق اررات ا ىلى رئيس اللجنة المررزتة االي يومين من تارتم صدورها .
هي .على رئيس اللجنة المررزتة أن يعلن عن التعديالت التي أدال

على قائمة المر حين بموجب ق اررات محكمة

اال تنناف فور ت،لره ل ا وااليرتقة مات ا التي يتم اإلعالن ه ا عن قائمة المر حين بمقتضى أحكاى ال،ند رقم )2
من الفقرة ج) من ه المادة وتعت،ر ه القائمة هي القائمة الن ائية للمر حين لالنتخابات النياهية.
المادة 14
يجوز ألي مر

أن يسحب تر يحه ق،ي  )72اعة من هدت االقت ار ومل هتقديم لب ايي لرئيس اللجنة

المررزتة وعليه أن يعلن عن مل في صحيفتين يوميتين محليتين على األقي.
المادة 15
ىما ت،ين أن عدد المر حين في القائمة الن ائية في أي دائرة انتخاهية مساو لعدد المقاعد النياهية المخصصة ل
الدائرة يعت،ر أولن المر حون فائزتن عن ا بالتزرية.
المادة 16
تعفى اال تدعاتات واالعترااات واليعون التي تقدى بموجب ه ا القانون من الر وى واليوابط ور ل
الصادرة بيأن ا عن المحاكم وال ينات واللجان والحكاى اإلدارتين.
الدعاية االنتخاهية
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الق اررات

المادة 17
أ .تكون الدعاية االنتخاهية حرة وفا أحكاى ه ا القانون وتسم ألي مر
ب .يتعين على المر

النياى ه ا اهتدات من تارتم ق،وي التر ي .

عند ممار ته الدعاية االنتخاهية التقيد بما يلي:

 .1االلتزاى بأحكاى الد تور واحتراى يادة القانون.
الري والفكر لدى الرير.
 .2احتراى حرتة أ
 .3االلتزاى بالمحافلة على الوحدة الو نية وأمن الو ن وا تقرار وعدى التمييز هين الموا نين.
 .4االلتزاى بعدى ىجرات الدعاية االنتخاهية في الو ازرات والدوائر والمز سات الر مية العامة.
ات بصورة خصية أو هوا ية أعوانه
 .5االلتزاى بعدى التعرض ألي دعاية انتخاهية لرير من المر حين و إ
في حملته االنتخاهية .
ج .يمنط تنليم وعقد االجتماعات االنتخاهية و لقات الخيب االنتخاهية في دور العيادة والجامعات والمعاهد العلمية
والمدارس الحكومية والخاصة واليوار العامة ور ل األهنية التي تيرل ا الو ازرات والدوائر والمز سات الر مية
العامة أو الخااعة إل راف الحكومة.
المادة 18
أ .للمر حين نير اإلعالنات وال،يانات المتضمنة أهداف م وايي م ومناه عمل م رتية أن تحمي أ ماتهم
الصرتحة وتعفى ه اإلعالنات وال،يانات من الترايز والر وى .
ب .ال يجوز ا تعماي عار الدولة الر مي في االجتماعات واالعالنات وال،يانات االنتخاهية وفي ائر أنوا
الكتابات والر وى والصور التي تستخدى في الدعاية االنتخاهية رما يمنط ل

الراية ا تعماي مك،رات الصوت اارج

القاعات وعلى و ائط النقي .
ج .يحلر الصاي أي ىعالن أو هيان انتخاهي أو واعه على الجدران وأعمدة ال اتف والك راات واألمال العامة
بما في مل الصور والر وى والكتابات وتحدد األماكن المخصصة ل ا من ق،ي مجلس أمانة عمان الك،رى والمجالس
ال،لدية ول

المجالس في أي وق

الحا في ىزالة أي مخالفة ل ا الحلر على نفقة من تتعلا ه م تل الملصقات

أو الصور والر وى والكتابات من المر حين دون الحاجة ىلى ىن ارهم .
د .ال يجوز أن تتضمن الخيابات وال،يانات واإلعالنات وو ائي الدعاية االنتخاهية المساس بأي مر

وار بصورة

ميا رة أو غير ميا رة أو ىثارة النعرات اليائنية أو الق،لية أو اإلقليمية أو الج وتة أو العنصرتة هين فنات
الموا نين.
هي .يحلر ىقامة الم رجانات والتجمعات بالقرب من مراكز االقت ار والفرز.
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المادة 19
يحلر على موظفي الحكومة والمز سات الر مية العامة وأمين عمان وأعضات مجلس األمانة وموظفي ا ور ات
المجالس ال،لدية وأعضائ ا وموظفي ا النياى بالدعاية االنتخاهية لصال أي من المر حين في أماكن عمل م.
المادة 20
يحلر على أي مر

أن يقدى من االي قيامه بالدعاية االنتخاهية هدايا أو ت،رعات أو مساعدات نقدية أو عينية

أو غير مل من المنافط أو يعد هتقديم ا ليخز ،يعي أو معنوي وات أكان مل بصورة ميا رة أى هوا ية
الرير رما يحلر على أي خز أن ييلب مغي تل ال دايا أو الت،رعات أو المساعدات أو الوعد ه ا من أي
مر .
العمليات االنتخابية
المادة 21
يكون االقت ار عاما و رتا وميا اإر.
المادة 22
على الرغم مما ورد في المادة  )7من ه ا القانون للوزتر أن يعين يوماإ ااصا ليعض الدوائر االنتخاهية في غير
الموعد ال ي حدد مجلس الوزرات ىما اقتض

مل

المة االنتخاب أو المصلحة العامة.

المادة 23
تيكي هرئا ة الوزتر لجنة عليا لر راف على االنتخابات وال،

في جميط األمور التي تعرا ا علي ا اللجان

المررزتة وتيمي في عضوتت ا:
أ  .أمين عاى و ازرة الداالية .
ب .مدير عاى دائرة األحواي المدنية والجوازات .
ج .قاض من الدرجة العليا يسميه رئيس المجلس القضائي .
د .مدير المديرتة المختصة في الو ازرة.
وتعين الوزتر كرتي ار ل

اللجنة.

المادة 24
أ .ييكي بقرار من الوزتر في ري محافلة لجنة مررزتة هرئا ة المحافظ وعضوتة رئيس محكمة ال،داية في المحافلة
أو أحد قضاة الصل يسميه وزتر العدي في حالة عدى وجود محكمة هداية ومدير مديرتة األحواي المدنية والجوازات
في المحافلة للنياى بالم اى المنصو

علي ا في ه ا القانون .

ب .ييكي بقرار من الوزتر واتنسيب من المحافظ في ري دائرة انتخاهية لجنة هرئا ة حاكم ىداري وعضوتة قاض
وأمين مكتب األحواي المدنية تتولى الم اى المنصو

علي ا في ه ا القانون .
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ج .1.تيكي بقرار من الوزتر في مررز الو ازرة لجنة ااصة هرئا ة حاكم ىداري وعضوتة قاض يسميه وزتر العدي
واحد موظفي الدولة ال تقي درجته عن الغانية من الفنة الغانية تكون م مت ا متابعة مواو المقاعد النياهية اإلاافية
المخصصة إل رال ا من الفائزات من المر حات والمحددة بمقتضى أحكاى نلاى تقسيم الدوائر االنتخاهية والمقاعد
المخصصة لكي من ا ) ووفقا ألحكاى الفقرة ج) من المادة  )45من ه ا القانون ،وللوزتر ىصدار التعليمات التي
يراها ارورتة لتحديد أي م اى أارى يقتضي ا عمي اللجنة.
 .2تقسم اللجنة ،أماى الوزتر ،اليمين المنصو

عليه في ال،ند  )1من الفقرة د) من ه المادة .

د .1 .يقسم رئيس اللجنة المررزتة وأعضا ها ق،ي ميا رت م العمي اليمين التالي أماى الوزتر:
"أقسم باهلل العليم ،أن أقوى بم متي بأمانة ونزاهة وحياد تاى".
 .2وتقسم ر ات وأعضات لجان الدوائر االنتخاهية اليمين نفسه أماى المحافظ .
تعديالت المادة:
-هك ا أصيح

ه المادة بعد ىاافة الفقرة ج) بالنز الحالي ىلي ا ثم بلعادة ترقيم الفقرة ج) السابقة لتصي

هرقم د) بموجب القانون المعدي رقم  )11لسنة 2003ى.
المادة 25
أ  .على رئيس الدائرة االنتخاهية أن يصدر االي ثالثين يوماإ من تارتم ىتماى ىعداد جداوي الناا،ين الن ائية ق ار ار
ينير في صحيفتين يوميتين محليتين على األقي وفي أي مكان ي ار ارورتا يتضمن ما يلي:
 .1تقسيم الدائرة االنتخاهية ىلى منا ا انتخاب فر ية.
 .2تحديد مراكز االقت ار والفرز في ري منيقة انتخاب فر ية مط هيان عدد صناديا االقت ار في ري مررز .
ب .تعتمد عند ىجرات أي انتخابات فر ية تجرى بعد عملية االنتخابات العامة منا ا االنتخاب الفر ية ومراكز
االقت ار والفرز المخصصة لكي من ا وفقا لما هو منصو

عليه في الفقرة أ) من ه المادة.

المادة 26
أ .تعين لجنة الدائرة االنتخاهية لجان االقت ار والفرز ،وتزلف ري لجنة من رئيس ال تقي فنته عن الغانية وعضوتن
اثنين وراتب أو أكغر جميع م من موظفي الحكومة على أن ال تكون ألي من م قرابة مط أحد المر حين للدرجة
الغالغة .
ب .يزدي ر ات وأعضات ورتية االقت ار والفرز أماى لجنة الدائرة االنتخاهية القسم المنصو

عليه في الفقرة ج)

من المادة  24من ه ا القانون ومل ق،ي ميا رت م عمل م .
ج .ىما حال

ظروف دون قياى رئيس لجنة االقت ار والفرز أو أي من عضوت ا أو ىما توافرت حالة ا تيعاد أي

من م تعين لجنة الدائرة االنتخاهية من يقوى مقامه.
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المادة 27
ي،دأ االقت ار في اليوى المحدد لالنتخابات النياهية العامة أو الفر ية من الساعة السابعة من صياح مل اليوى وتنت ي
مسات وتجوز بقرار من رئيس اللجنة المررزتة تمديد مدة االقت ار بما ال يزتد على اعتين ىما
في الساعة السابعة
إ
ت،ين له وجود ارورة ل ل .
المادة 28
لكي مر

أو من ينتدبه واموجب تفوتض ايي من المر

مصدي من الحاكم اإلداري أن يحضر وتراقب عملية

االقت ار والفرز ألي صندوي في أي مررز من مراكز االقت ار والفرز في الدائرة االنتخاهية وال يجوز ألي مر

أن

يكون له أكغر من مندوب.
المادة 29
على رئيس لجنة االقت ار والفرز أن يمنط في مررز االقت ار والفرز النياى بأي عمي أو محاولة النياى به ىما ران
من أنه التأثير على حسن ير العملية االنتخاهية وله الحا أن ييلب من أي خز يقوى ه ل أو يحاوي النياى
به مرادرة مررز االقت ار والفرز وأن ييلب من رجاي األمن ىاراجه منه بالقوة ىما رفض مل
المادة 30
يجري االقت ار على األنمومج الخا

ال ي يعتمد الوزتر على أن يكون مختوماإ بختم الدائرة االنتخاهية وموقعا من

رئيس لجنة االقت ار والفرز.
المادة 31
يكون صندوي االقت ار على اليكي ال ي يقرر الوزتر.
المادة 32
على رئيس لجنة االقت ار والفرز وق،ي هدت االقت ار ا ال الحضور على الو الصندوي ثم يقوى بقفله وتنليم
محضر ه ل موقعاإ منه ومن جميط أعضات اللجنة اماى المر حين الحاارتن أو مندواي م.
المادة 33
يخصز لكي صندوي معزي واحد على األقي مزود بقائمة أ مات المر حين في الدائرة االنتخاهية.
المادة 34
يجوز للنااب اإلدالت بصوته في أي مررز من مراكز االقت ار والفرز في دائرته االنتخاهية.
المادة 35
يحضر النااب أماى لجنة االقت ار والفرز في المررز ال ي يختار في دائرته االنتخاهية لممار ة حقه في االنتخاب
على النحو التالي:
أ .يتحقا رئيس لجنة االقت ار والفرز من اليياقة .
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ب .يسجي رئيس لجنة االقت ار والفرز أو أحد عضوت ا ا م النااب ورقمه الو ني في جدوي اا
الراية .

معد ل
ِّ

ج .يقوى رئيس لجنة االقت ار والفرز أو أحد عضوت ا بختم اليياقة في المكان المخصز ل ل .
د .يسلم رئيس لجنة االقت ار والفرز أو أحد عضوت ا المقتر ورقة االقت ار .
هي .يقوى المقتر بكتابة ا م المر

ال ي يرتد انتخابه وال يجوز رتابة ا م أكغر من مر

واحد .

مرى من هينة االقت ار والفرز
و .يعود المقتر لرئيس لجنة االقت ار والفرز وتقوى هواط الورقة في الصندوي على أ
والحاارتن .
ز .يسلم رئيس لجنة االقت ار والفرز للمقتر بياقته مختومة بالختم المائي.
المادة 36
يتم اقت ار النااب األُمي على الوجه التالي:
ِّ
أ .يتحقا رئيس لجنة االقت ار والفرز من اليياقة .
ب .يعلن النااب األُمي أنه أُمي ال يحسن القراتة والكتابة ومل تح
ِّ
ِّ
مية .
صحة ادعائه باألُ ِّ

ائلة المسزولية القانونية ىما ث،

ج .يعلن رئيس لجنة االقت ار والفرز على أعضات اللجنة والحاارتن أن النااب أُمي و ما ث،
ِّ
النااب غير أمي االفا الدعائه يقرر حرمانه من ممار ة حا االنتخاب وتحجز بياقته .

عدى

لرئيس اللجنة بأن

د .يسجي في الجدوي ا م النااب ورقمه الو ني وأنه أُمي وتزا توقيعه أو بصمته على مل .
ِّ
هي .ييلب رئيس لجنة االقت ار والفرز من النااب األمي أن يسمي ا م المر ال ي يرغب بانتخابه بيكي ري
همسا ال يسمعه أحد وى رئيس لجنة االقت ار والفرز وعضوت ا .
و .يقوى رئيس لجنة االقت ار والفرز بكتابة ا م المر ال ي يرتد األُمي انتخابه على ورقة وتعرا ا على عضوي
ِّ
لجنة االقت ار والفرز ثم يسلم ا للنااب وتيلب ىليه ي ورقة االقت ار وواع ا في الصندوي .
ز .يسلم رئيس لجنة االقت ار والفرز للمقتر بياقته مختومة بالختم المائي.
المادة 37
تتولى لجنة االقت ار والفرز الفصي في االعترااات التي يقدم ا المر حون أو المندواون عن م حوي ما ينيأ من
تي،يا قواعد االقت ار وفا أحكاى ه ا القانون وتكون ق اررات ا بيأن ا قيعية.
المادة 38
بعد االنت ات من عملية االقت ار تنلم لجنة االقت ار والفرز لكي صندوي محض اإر وعلى نسختين يتم توقيع ما من
رئيس اللجنة وأعضائ ا وممن يرغب من الحاارتن من المر حين أو مندواي م على أن يتضمن المحضر ما يلي:
أ .عدد الناا،ين ال ين مار وا حا االقت ار في مل الصندوي .
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ب .عدد األوراي التي ا تعمل

في االقت ار واألوراي التي لم تستعمي أو ألري

أو أتلف

و ،ب مل .

تعديالت المادة:
-هك ا أصيح

ه

المادة بعد ىلرات نز الفقرة أ) الساها واال تعااة عنه بالنز الحالي بموجب القانون

المعدي رقم  )27لسنة 2002ى حيث ران نز الفقرة أ) الساها رما يلي:
أ .عدد الناا،ين ال ين مار وا حا االقت ار من المسجلين في الجدوي الخا

بالصندوي.

عمليات فرز األصوات وعالن النتائ .
المادة 39
يفت الصندوي من ق،ي لجنة االقت ار والفرز أماى الحضور وتحصي اللجنة األوراي الموجودة هدااله واألصوات
التي نال ا ري مر

وتسجل ا على لوحة ظاهرة أماى الحضور وتنلم اللجنة محض اإر على نسختين وفقا لهنمومج

ال ي يعتمد الوزتر للدائرة االنتخاهية يتضمن األصوات التي نال ا ري مر

وتوقط المحضر من رئيس اللجنة

وأعضائ ا وتر ي النسم ىلى لجنة الدائرة االنتخاهية.
المادة 40
المدون في ورقة االقت ار غير واا فيعت،ر اال م المكتوب ل ل المر
ىما ران ا م المر
ِّ
تيمي على قرائن تكفي للداللة عليه وتمنط االلتياس.

ىما ران

الورقة

المادة 41
أ .تعت،ر ورقة االقت ار با لة في الحاالت التالية:
 .1ىما ران
 .2ىما تضمن

غير مختومة بختم الدائرة االنتخاهية أو غير موقعة من رئيس لجنة االقت ار والفرز.
الورقة باإلاافة ىلى ا م المر

 .3ىما لم يكن باإلمكان قراتة ا م المر
 .4ىما ا تمل

يارات معينة أو ىاافات تدي على ا م النااب.

المدون عليه.

ورقة االقت ار على أكغر من ا م مر

ب .رما يعت،ر االقت ار الخا

.

بالصندوي ملرى ىما ت،ين بعد ىحصات عدد أوراي االقت ار الموجودة فيه أن ا تزتد

أو تنقز هنسية تتجاوز  )%5من عدد المقترعين في مل الصندوي .
تعديالت المادة:
 -هك ا اصيح

ه المادة بعد ىلرات نز الفقرة ب) الساها واال تعااة عنه بالنز الحالي بموجب القانون

المعدي رقم  )27لسنة 2002ى حيث ران نص ا الساها رما يلي:
ب .رما يعت،ر االقت ار الخا

بالصندوي الغياإ ىما ت،ين بعد فرز األصوات أن عدد األوراي فيه تزتد أو تنقز

هنسية أكغر من  )%5من عدد المقترعين في مل الصندوي.
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المادة 42
ت،

لجنة االقت ار والفرز في االعترااات التي تقدى الي ا من المر حين أثنات ىجرات عملية فرز األصوات وتصدر

القرار ال ي ت ار منا يا وتكون ه ا القرار قيعيا.
المادة 43
أ .بعد انت ات فرز األصوات تنلم ري لجنة من لجان االقت ار والفرز محض اإر على نسختين توقعان من رئيس اللجنة
وأعضائ ا على أن يتضمن المحضر ما يلي:
 .1عدد المقترعين في الصندوي.
 .2عدد األصوات التي نال ا ري مر .
 .3عدد األوراي التي اعت،رت ا اللجنة با لة .
ب .يرفا بالمحضر المنصو

علي ا في الفقرة أ) من ه المادة قوائم المقترعين وأوراي االقت ار التي ا تعمل

والتي تم ىبيال ا والتي لم تستعمي وتسلم جميع ا في الحاي ىلى لجنة الدائرة االنتخاهية.
المادة 44
تجري عملية جمط األصوات التي نال ا ري مر

وعالن النتائ الن ائية لالنتخابات في الدائرة االنتخاهية من ق،ي

رئيس لجنة الدائرة االنتخاهية بصورة علنية أماى الحاارتن من المر حين أو المندواين عن م وتنلم اللجنة محض اإر
هتل النتائ وتر ي نسخة منه ومن جميط ق اررات ا واألوراي المتعلقة باالنتخاب ىلى اللجنة المررزتة والتي تقوى
هدورها هرفع ا ىلى الوزتر.
المادة 45
أ .يعت،ر فائ از في االنتخابات المر

ال ي ناي أعلى أصوات المقترعين لكي مقعد نياهي و ما تساوت األصوات هين

اثنين أو أكغر من المر حين لمقعد واحد فيعاد االنتخاب هين ما أو هين م حسب مقتضى الحاي في اليوى ال ي
يحدد الوزتر على أن ال يتجاوز يعة أياى من تارتم ىجرات االنتخاب العاى .
ب .بعد االنت ات من عملية فرز األصوات وعالن النتائ الن ائية لالنتخابات في جميط الدوائر االنتخاهية ورفع ا
ىلى الوزتر من ق،ي اللجان المررزتة لالنتخابات وفقا ألحكاى المادة  )44من ه ا القانون ،يحيي الوزتر ىلى اللجنة
الخاصة المحاار المتعلقة هتل النتائ لمراجعت ا وتدقيا عدد األصوات التي نالت ا المر حات اللواتي لم يفزن
بأي من المقاعد النياهية المخصصة للدوائر االنتخاهية .
ج .1.تحدد اللجنة الخاصة أ مات الفائزات بالمقاعد اإلاافية المخصصة للنسات على أ اس نسية عدد األصوات
التي نالت ا ري مر حة من مجمو أصوات المقترعين في الدائرة االنتخاهية التي تر ح
النسب تعت،ر فائزة ه

في ا ،واالمقارنة هين ه

المقاعد المر حات اللواتي حصلن على أعلى النسب في جميط الدوائر االنتخاهية دون

النلر ىلى رون الفائزة مسلمة أو مسيحية أو ررسية أو ييانية) أو رون ا من دوائر ال،دو االنتخاهية المرلقة.
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.2ىما تساوت النسية هين مر حتين أو أكغر فتجري القرعة الاتيار المر حة الفائزة .
د .يعلن رئيس اللجنة الخاصة بصورة علنية ،أماى الحاارات من المر حات أو المندواين عن ن ،أ مات الفائزات
بالمقاعد اإلاافية المخصصة للنسات .
هي .تنلم اللجنة الخاصة محض ار بجميط اإلجراتات التي اتخ ت ا واالنتيجة التي توصل ىلي ا وفقا ألحكاى الفقرتين
ج ) و د) من ه المادة وترفعه ىلى الوزتر .
و .ىما رر مقعد مخصز للنسات في مجلس النواب فيمه باالنتخاب الفرعي في الدائرة االنتخاهية الخاصة بمن
كان

تيري مل المقعد وفقا ألحكاى ه ا القانون واالي مدة ال تتجاوز الستين يوماإ من تارتم ى عار المجلس

رئيس الوزرات بيرور المقعد ،على أن يقتصر التر ي لملنه على النسات اللواتي تتوافر في ن روط التر ي في
تل الدائرة .
تعديالت المادة:
 -هك ا أصيح

ه المادة باعتيار ما ورد في ا فقرة أ) و اافة الفقرات ب ،ج  ،د  ،هي  ،و ) بالنز الحالي

ىلي ا بموجب القانون المعدي رقم  )11لسنة 2003ى.
المادة 46
أ  .يعلن الوزتر النتائ العامة لالنتخابات االي مدة ال تزتد على يومين من وصوي محاارها ىليه وتتم نيرها في
الجرتدة الر مية .
ب .يصدر الوزتر لكي فائز باالنتخابات

ادة بانتخابه .

ج .تحتفظ الو ازرة بجميط األوراي االنتخاهية لمدة ال تقي عن تة أ ر.
جرائم االنتخاب
المادة 47
يعاقب بالحيس مدة ال تقي عن ثالثة أ ر وال تزتد على نة واحدة أو بررامة ال تقي عن مائتي دينار وال تزتد
على امسمائة دينار أو بكلتا العقواتين ري من ارتكب أيا من األفعاي التالية:
أ .احتفظ هيياقة لرير هدون حا أو ا تولى علي ا أو أافاها أو أتلف ا .
ب .انتحي خصية أو ا م غير بقصد االقت ار في االنتخاب .
ج .ا تعمي حقه في االقت ار أكغر من مرة واحدة .
د .ادعى األُمية أو العجز عن الكتابة وهو ليس ر ل .
هي .حمي الحا نارتا أو أي أداة و ِّكي بحمله اي اإر على األمن والسالمة العامة في أي مررز من مراكز االقت ار
والفرز يوى االنتخاب حتى لو ران مراصا .
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و .الداوي ىلى مررز االقت ار والفرز للتأثير على العمليات االنتخاهية أو تأايرها أو التعرض بسوت ألي من
المسزولين عن ىجرائ ا بما في مل

رات األصوات .

ز .التأثير على حرتة االنتخابات أو ىعاقة العمليات االنتخاهية بأي صورة من الصور .
ح .الع،ث بأي صندوي من صناديا االقت ار أو الجداوي االنتخاهية أو األوراي المعدة لالقت ار أو رقة أي من
ه الجداوي أو األوراي أو ىتالف ا أو عدى واع ا بالصندوي أو النياى بأي عمي بقصد المس بسالمة ىجراتات
االنتخاب و رتته وفي ه الحالة يعاقب بالحد األعلى للعقواة المنصو

علي ا في ه المادة مط عدى ا تعماي

األ ياب المخففة التقديرتة بحقه .
ط .ارتكب أي عمي من األعماي المحلورة المنصو

علي ا في المواد  ) 20 ،19 ،18 ،17من ه ا القانون

المادة 48
يعاقب باأل راي الياقة المزقتة لمدة ال تقي عن امس نوات وال تزتد على عير نوات واررامة ال تقي عن ألف
دينار وال تزتد على امسة والف دينار ري من ا تولى أو حاوي اال تيالت على صندوي االقت ار ق،ي فرز األصوات
الموجودة هدااله وتعاقب ري من المتداي أو المحرض تيعيا بالعقواة مات ا بعد أن تخفض مدت ا من السدس ىلى
الغلث.
المادة 49
ىما ارتكب أي عضو من أعضات اللجان المعينين لتنليم وعداد الجداوي االنتخاهية أو تننيح ا أو ىجرات عمليات
االقت ار والفرز و حصات األصوات أو أي من الموظفين المع ود الي م اإل راف على ه العمليات بموجب أحكاى
ه ا القانون أيا من األفعاي التالية فيعاقب بالحيس لمدة ال تقي عن نة وال تزتد على ثالث نوات أو بررامة ال
تقي عن امسمائة دينار وال تزتد على ألف دينار أو بكلتا العقواتين:
أ .تعمد ىدااي ا م خز في أي جدوي من الجداوي االنتخاهية ال يحا له أن يكون نااياإ بمقتضى أحكاى ه ا
القانون أو تعمد ح ف أو عدى ىدااي ا م خز في تل الجداوي يحا له أن يسجي في ا رنااب بمقتضى تل
األحكاى .
ب .أورد وهو عالم ه ل هياناإ رامباإ في لب التر ي أو في اإلعالن عنه أو في هيان من ال،يانات الواردة فيه أو
في تارتم تقديمه أو في أي محضر من المحاار التي يتم تنليم ا بمقتضى ه ا القانون أو في االعتراض المقدى
على الجداوي االنتخاهية أو في وثيقة أارى يتم تنليم ا بمقتضى ه ا القانون .
ج .ا تولى على أية وثيقة من الوثائا المتعلقة باالنتخاب هدون حا أو أافاها أو ارتكب أي تزوتر في ا بما في
مل ىتالف ا أو تمزتق ا أو تيوت ا .
د .أ ِّار هدون ،ب ميرو هدت عملية االقت ار عن الوق

المحدد ل ل أو أوقف ا هدون م،رر ق،ي الوق

النت ائ ا بمقتضى ه ا القانون أو تيا أ في أي ىجرات من ىجراتات ا بقصد ىعاقت ا أو تأايرها .
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المقرر

هي .لم يقم بفت صندوي االقت ار أماى الحاارتن من المر حين أو المندواين عن م ق،ي ال،دت بعملية االقت ار للتاكد
من الو .
قر ورقة االقت ار على غير حنيقت ا واصورة تخالف ما ورد في ا .
و .أ
ز .امتنط عن تنفي أي حكم من أحكاى ه ا القانون المتعلقة بعمليات و جراتات االقت ار وفرز األصوات أو االف
مل الحكم بقصد التأثير في نتيجة االنتخاب
المادة 50
كي مخالفة ألحكاى ه ا القانون لم ينز على عقواة ل ا يعاقب مرتك ،ا بالحيس لمدة ال تقي عن

ر وال تزتد

على ثالثة أ ر أو بررامة ال تقي عن امسين دينا ار وال تزتد على مائتي دينار أو بكلتا العقواتين.
المادة 51
تسقط بالتقادى جميط جرائم االنتخاب المنصو

علي ا في ه ا القانون بعد مرور تة أ ر من تارتم ىعالن نتائ

االنتخابات.
أحكاى عامة
المادة 52
تقسم المملكة ىلى عدد من الدوائر االنتخاهية وتحدد المقاعد النياهية المخصصة لكي من ا بموجب نلاى يصدر
ل

الراية.

المادة 53
يصدر مجلس الوزرات األنلمة الالزمة لتنفي أحكاى ه ا القانون.
المادة 54
يصدر الوزتر التعليمات الالزمة لتنفي أحكاى ه ا القانون واألنلمة الصادرة بمقتضا .
المادة 55
يلرى قانون االنتخاب لمجلس النواب رقم  )22لسنة 1986ى وما أر عليه من تعديالت وجدوي الدوائر االنتخاهية
والمقاعد المخصصة لكي من ا الملحا به وما صدر بمقتضا من أنلمة وتعليمات.
المادة 56
رئيس الوزرات والوزرات مكلفون هتنفي أحكاى ه ا القانون.
2001/7/17ى
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 .19قانون االنتخاب لمجلس النواب المؤقت المعدل رقم( )27لسنة 2002م
المنشور على الصفحة ( )2071من عدد الجريدة الرسمية رقم( )4547بتاريخ  16أيار 2002م
المادة 1
وتقر مط القانون رقم  )34لسنة
يسمى ه ا القانون قانون معدي لقانون االنتخاب لمجلس النواب لسنة 2002ى ) أ
2001ى الميار ىليه فيما يلي بالقانون األصلي قانونا واحدا وتعمي به من تارتم نير في الجرتدة الر مية.
المادة 2
يلرى نز المادة  )9من القانون األصلي وتستعاض عنه بالنز التالي:
ال يجوز ألي من الم رورتن أدنا التر ي لعضوتة مجلس النواب ىال ىما قدى ا تقالته ق،ي الموعد المحدد للتر ي
وتم ق،ول ا:
أ  .موظفوا الو ازرات والدوائر الحكومية والمز سات وال ينات الر مية العامة.
ب .موظفو ال ينات العراية واإلقليمية والدولية.
ج .أمين عمان وأعضات مجلس أمانة عمان وموظفو األمانة.
د .ر ات المجالس ال،لدية وأعضا ها وموظفو ال،لديات.
المادة 3
يلرى نز الفقرة أ) من المادة  )38من القانون األصلي وتستعاض عنه بالنز التالي:
أ  .عدد الناا،ين ال ين مار وا حا االقت ار في مل الصندوي.
المادة 4
يلرى نز الفقرة ب) من المادة  )41من القانون األصلي وتستعاض عنه بالنز التالي:
ب .رما يعت،ر االقت ار الخا

بالصندوي ملرى ىما ت،ين بعد ىحصات عدد أوراي االقت ار الموجودة فيه أن ا تزتد

أو تنقز هنسية تتجاوز  )%5من عدد المقترعين في مل الصندوي.
2002/4/24ى
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 .20قانون االنتخاب لمجلس النواب المؤقت المعدل رقم( )11لسنة 2003م
المنشور على الصفحة ( )700من عدد الجريدة الرسمية رقم( )4586بتاريخ  16شباط 2003م
المادة 1
وتقر مط القانون رقم ( )34لسنة
يسمى ه ا القانون قانون معدي لقانون االنتخاب لمجلس النواب لسنة 2003ى ) أ
2001ى الميار ىليه فيما يلي بالقانون األصلي وما أر عليه من تعديي قانوناإ واحداإ وتعمي به من تارتم نير في
الجرتدة الر مية.
المادة 2
تعدي المادة  )2من القانون األصلي بااافة التعرتف التالي ىلي ا بعد تعرتف لجنة الدائرة االنتخاهية ) :اللجنة
الخاصة :اللجنة الميكلة في مررز الو ازرة بقرار من الوزتر وفقا لنز ال،ند  )1من الفقرة ج) من المادة )24
من ه ا القانون.
المادة 3
تعدي المادة  )24من القانون األصلي بااافة الفقرة ج) التالية ىلي ا وعادة ترقيم الفقرة ج) من ا لتصي

د):

ج .1.تيكي بقرار من الوزتر في مررز الو ازرة لجنة ااصة هرئا ة حاكم ىداري وعضوتة قاض يسميه وزتر العدي
وأحد موظفي الدولة ال تقي درجته عن الغانية من الفنة الغانية تكون م مت ا متابعة مواو المقاعد النياهية اإلاافية
المخصصة إل رال ا من الفائزات من المر حات والمحددة بمقتضى أحكاى نلاى تقسيم الدوائر االنتخاهية والمقاعد
المخصصة لكي من ا ) ووفقا ألحكاى الفقرة ج) من المادة  )45من ه ا القانون ،وللوزتر ىصدار التعليمات التي
يراها ارورتة لتحديد أي م اى أارى يقتضي ا عمي اللجنة.
.2تقسم اللجنة ،أماى الوزتر ،اليمين المنصو

عليه في ال،ند  )1من الفقرة د) من ه المادة.

المادة 4
تعدي المادة  )45من القانون األصلي باعتيار ما ورد في ا فقرة أ) وااافة الفقرات ب) و ج) و د) و هي) و و)
التالية ىلي ا:
ب .بعد االنت ات من عملية فرز األصوات وعالن النتائ الن ائية لالنتخابات في جميط الدوائر االنتخاهية ورفع ا
ىلى الوزتر من ق،ي اللجان المررزتة لالنتخابات وفقاإ ألحكاى المادة  )44من ه ا القانون ،يحيي الوزتر ىلى اللجنة
الخاصة المحاار المتعلقة هتل النتائ لمراجعت ا وتدقيا عدد األصوات التي نالت ا المر حات اللواتي لم يفزن
بأي من المقاعد النياهية المخصصة للدوائر االنتخاهية.
ج .1.تحدد اللجنة الخاصة أ مات الفائزات بالمقاعد اإلاافية المخصصة للنسات على أ اس نسية عدد األصوات
التي نالت ا ري مر حة من مجمو أصوات المقترعين في الدائرة االنتخاهية التي تر ح
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في ا ،واالمقارنة هين ه

النسب تعت،ر فائزة ه

المقاعد المر حات اللواتي حصلن على أعلى النسب في جميط الدوائر االنتخاهية دون

النلر ىلى رون الفائزة مسلمة أو مسيحية أو ررسية أو ييانية) أو رون ا من دوائر ال،دو االنتخاهية المرلقة.
 .2ىما تساوت النسية هين مر حتين أو أكغر فتجري القرعة الاتيار المر حة الفائزة.
د .يعلن رئيس اللجنة الخاصة بصورة علنية ،أماى الحاارات من المر حات أو المندواين عن ن ،أ مات الفائزات
بالمقاعد اإلاافية المخصصة للنسات.
هي .تنلم اللجنة الخاصة محض اإر بجميط اإلجراتات التي اتخ ت ا واالنتيجة التي توصل ىلي ا وفقاإ ألحكاى الفقرتين
ج ) و د) من ه المادة وترفعه ىلى الوزتر.
و .ىما رر مقعد مخصز للنسات في مجلس النواب فيمه باالنتخاب الفرعي في الدائرة االنتخاهية الخاصة بمن
كان

تيري مل المقعد وفقاإ ألحكاى ه ا القانون واالي مدة ال تتجاوز الستين يوما من تارتم ى عار المجلس

رئيس الوزرات بيرور المقعد ،على أن يقتصر التر ي لملنه على النسات اللواتي تتوافر في ن روط التر ي في
تل الدائرة.
2003/1/28ى.
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 .21قانون االنتخاب لمجلس النواب المؤقت رقم( )9لسنة 2010م
المنشور على الصفحة( )2938من عدد الجريدة الرسمية رقم( )5032بتاريخ  19أيار 2010م
المادة 1
يسمى ه ا القانون قانون االنتخاب لمجلس النواب لسنة 2010ى ) وتعمي به من تارتم نير في الجرتدة الر مية.
المادة 2
أ .يكون للكلمات والعيارات التالية حيغما وردت في ه ا القانون المعاني المخصصة ل ا أدنا ما لم تدي القرتنة
على غير مل :
الو ازرة  :و ازرة الداالية .
الوزتر  :وزتر الداالية .
النلاى :نلاى الدوائر االنتخاهية الصادر بموجب أحكاى ه ا القانون .
الحاكم اإلداري  :المحافظ أو المتصرف أو مدير القضات .
الدائرة :دائرة األحواي المدنية والجوازات ومديرتات ا في المحافلات والمكاتب المرتيية ه ا .
األردني :ري خز  ,مرر أو انغى  ,يحمي الجنسية األردنية بمقتضى أحكاى قانون الجنسية األردنية .
النااب :ري أردني له الحا في انتخاب أعضات مجلس النواب وفا أحكاى ه ا القانون .
المقتر  :ري نااب يمارس حقه االنتخاهي .
المر  :ري أردني تم ق،وي لب تر يحه لالنتخابات النياهية .
النائب :ري مر

فاز بعضوتة مجلس النواب .

الدائرة االنتخاهية :ري جزت من المملكة ييمي دائرة فر ية واحدة أو أكغر حسيما هو م،ين في النلاى .
الدائرة الفر ية :أي دائرة فر ية م،ينة وفا أحكاى النلاى على أ اس مقعد نياهي واحد لكي دائرة فر ية في الدائرة
االنتخاهية .
مررز االقت ار والفرز :المكان ال ي يعينه الحاكم اإلداري امن دائرته االنتخاهية إلجرات عملية االقت ار والفرز .
اللجنة العليا :لجنة اإل راف على االنتخابات الميكلة بموجب أحكاى ه ا القانون .
اللجنة المررزتة :اللجنة الميكلة في ري محافلة بقرار من الوزتر وفا أحكاى الفقرة أ) من المادة  )24من ه ا
القانون .
لجنة الدائرة االنتخاهية  :اللجنة الميكلة بقرار من الوزتر وفا أحكاى الفقرة ب) من المادة  )24من ه ا القانون .
اللجنة الخاصة :اللجنة الميكلة في مررز الو ازرة بقرار من الوزتر وفا أحكاى ال،ند  )1من الفقرة ج) من المادة
 )24من ه ا القانون .
اليياقة :اليياقة اليخصية الصادرة عن الدائرة .
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المنيم :األردني ال ي يقط مكان ىقامته المعتادة في دائرة انتخاهية معينة وال يعت،ر منقيعا عن اإلقامة ه ا ،لمجرد
ترييه عن ه ا المكان ىما رغب في العودة ىليه في أي وق

ييات ,بما في مل األردني المنيم اارج المملكة .

ب .لمقاصد ه ا القانون  ,ييمي تعرتف الدائرة الفر ية ) الدائرة االنتخاهية التي ليس ل ا دائرة فر ية.
المادة 3
حا االنتخاب:
أ .لكي أردني أكمي ثماني عيرة نة مسية من عمر في اليوى األوي من الي ر األوي من ري نة الحا في
انتخاب أعضات مجلس النواب ىما ران مسجال في أحد الجداوي االنتخاهية الن ائية.
ب .يوقف ا تعماي حا االنتخاب للعسكرتين العاملين في القوات المسلحة والمخاهرات العامة واألمن العاى والدفا
المدني وقوات الدر

يلة وجودهم في الخدمة الفعلية.

ج .يحرى من ممار ة حا االنتخاب:
 .1من ران محكوماإ عليه باإلفالس ولم يستعد اعتيار قانونيا.
 .2من ران محجو اإر عليه ل اته أو ألي ،ب وار ولم يرفط الحجر عنه.
 .3من ران محكوما عليه بالسجن لمدة تزتد على نة واحدة بجرتمة غير يا ية ولم ييمله عفو عاى أو لم
يرد له اعتيار .
 .4من ران مجنونا أو معتوها.
المادة 4
ال يجوز للنااب أن يستعمي حقه في االقت ار أكغر من مرة واحدة في االنتخاب الواحد.
المادة 5
جداوي الناا،ين:
أ .1 .تتولى الدائرة ىعداد جداوي بأ مات المنيمين في ري دائرة انتخاهية ممن يحا ل م االنتخاب الحاصلين على
اليياقة اليخصية با تخداى الحا وب وعلى أ اس الرقم الو ني لكي من م وال يجوز تسجيي النااب في أكغر من
جدوي واحد.
.2يحا ألي من أهنات الدائرة االنتخاهية المنيمين اارج ا التسجيي في جداوي الناا،ين الخاصة ه ا بموجب لب
ايي يقدى للدائرة معز از هوثائا ث،وتية تحدد هتعليمات صادرة عن الوزتر .
ب .على المحاكم المختصة تزوتد الدائرة االي النصف األوي من الي ر األوي من ري نة بجميط األحكاى
الصادرة عن ا ،بعد اكتساه ا الدرجة القيعية  ,والمتعلقة باإلفالس والحجر ور ل القااية من ا بالسجن مدة تزتد
على السنة في الجرائم غير السيا ية ولم ييمل ا عفو عاى أو رد اعتيار على أن تكون متضمنة أ مات المحكومين
وأرقام م الو نية .
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ج .على الدائرة اتخام اإلجراتات الالزمة للتأكد من أن حاالت الوفيات قد تم قيدها ومل لييب الناا،ين المتوفين
من جداوي الناا،ين المسجلين في ا .
د .على ري نااب غير مكان ىقامته من دائرة انتخاهية ىلى دائرة انتخاهية أارى أن يقدى ليا اييا معز از بالوثائا
الغ،وتية ىلى الدائرة لييب ا مه من جداوي الناا،ين في الدائرة االنتخاهية التي انتقي من ا وتسجيله في الدائرة
االنتخاهية التي نقي مكان ىقامته الي ا .
هي .على الدائرة تزوتد الحاكم اإلداري المختز هغالث نسم على األقي من جداوي الناا،ين للدوائر االنتخاهية
الراية .

التابعة له واالي الموعد ال ي يحدد الوزتر ل

و .يقوى الحاكم اإلداري بصفته رئيسا للجنة الدائرة االنتخاهية بعرض جداوي الناا،ين التي زودته ه ا الدائرة في
المكان ال ي يقرر ولمدة أ ،و من تارتم تسلم ا وتعلن عن عرا ا في صحيفتين يوميتين محليتين على األقي.
ز .لكي نااب لم يرد ا مه في جداوي الناا،ين أو حصي ايأ في ال،يانات الخاصة به المدرجة في الجدوي أن
ييلب من الدائرة بعد حصوله على اليياقة اليخصية ىدراج ا مه في الجدوي أو تصحي الخيأ الحاصي فيه
ومل االي ا ،و من تارتم انت ات عرض جداوي الناا،ين.
ح .لكي نااب ورد ا مه في جداوي الناا،ين أن يعترض لدى الدائرة واالي المدة المحددة في الفقرة ز) من ه
المادة على تسجيي غير في الجدوي ممن ليس له حا االنتخاب أو على ىغفاي تسجيي أ مات ا خا

لمها

الحا على أن يعزز اعترااه بال،يانات الالزمة.
ط .1.على الدائرة ال ،في اليليات واالعترااات المقدمة وفقا ألحكاى الفقرتين ز) و ح) من ه المادة و صدار
الق اررات بيأن ا االي مدة ال تتجاوز واحدا وعيرتن يوما من تارتم انت ات المدة المحددة لتقديم ا.
 .2وعلى الدائرة تزوتد الحكاى اإلدارتين هتل الق اررات االي ثالثة أياى من تارتم انت ات المدة المحددة إلصدارها
وتتم عرا ا في األماكن مات ا التي عرا

في ا هداية جداوي الناا،ين.

ي .تكون الق اررات الم رورة في الفقرة ط) من ه

المادة اااعة لليعن لدى محكمة ال،داية التي تقط الدائرة

االنتخاهية امن ااتصاص ا االي ثالثة أياى من تارتم عرا ا ،وعلى المحكمة الفصي في ري عن االي عيرة
أياى من تارتم تقديمه ،وت،ليغ ق اررات ا ىلى الدائرة االي ثالثة أياى من صدورها.
 .على الدائرة تعديي جداوي الناا،ين في الدوائر االنتخاهية وفقا لق اررات محاكم ال،داية في اليعون المقدمة ىلي ا
االي امسة أياى من تسلم ا ه الق اررات وتزوتد الحكاى اإلدارتين بكيوفات الحقة االي ثالثة أياى من تارتم
ىتماى تعديي الجداوي لتصي ه الجداوي جداوي ن ائية.
المادة 6
تعتمد الجداوي الن ائية للناا،ين في ىجرات االنتخابات النياهية العامة أو الفر ية.
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المادة 7
التر

لعضوتة مجلس النواب:

بعد أن يصدر المل أمر بلجرات االنتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكاى الفقرة  )1من المادة  )34من الد تور
يتخ مجلس الوزرات ق ار ار هتحديد تارتم االقت ار يعلنه رئيس الوزرات وتنير في الجرتدة الر مية.
المادة 8
ييترط في المتقدى بيلب التر ي لعضوتة مجلس النواب ما يلي:
أ .أن يكون أردنيا من عير نوات على األقي.
ب .أن ال يدعي بجنسية أو حماية أجن،ية .
ج .أن يكون مسجال في أحد جداوي الناا،ين الن ائية .
د .أن يكون قد أتم ثالثين نة مسية من عمر عند ن اية مدة التر ي .
هي .أن ال يكون محكوما عليه باإلفالس ولم يستعد اعتيار قانونيا .
و .أن ال يكون محجو اإر عليه ولم يرفط الحجر عنه.
ز .أن ال يكون محكوما بالسجن لمدة تزتد على نة واحدة بجرتمة غير يا ية ولم ييمله عفو عاى.
ح .أن ال تكون له منفعة مادية لدى ىحدى الدوائر الحكومية بس،ب عقد من غير عقود ا تنجار األرااي واألمال
وال يني،ا مل على من ران مساهما في ررة أعضا ها أكغر من عيرة أ خا

.

ط .أن ال يكون مجنونا أو معتوها.
ي .أن ال يكون من أقارب المل في الدرجة التي تعين بقانون اا

.

 .أن ال يكون منتميا ألي هينة يا ية أو حزب أو تنليم يا ي غير أردني.
المادة 9
ال يجوز ألي من الم رورتن أدنا التر

لعضوتة مجلس النواب ىال ىما قدى ا تقالته ق،ي الموعد المحدد للتر ي

وتم ق،ول ا:
أ .موظفو الو ازرات والدوائر الحكومية والمز سات وال ينات الر مية العامة.
ب .موظفو ال ينات العراية واإلقليمية والدولية.
عمان الك،رى وموظفو األمانة.
عمان وأعضات مجلس أمانة ِّ
ج .أمين ِّ
د .ر ات المجالس ال،لدية وأعضا ها وموظفو ال،لديات.
المادة 10
ي،دأ التر

لعضوتة مجلس النواب ق،ي اليوى المحدد إلجرات االقت ار هغالثين يوما وتستمر لمدة ثالثة أياى وال يق،ي

أي لب تر ي يقدى بعد انت ائ ا.
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المادة 11
أ .ال يجوز ألي خز أن ير
ب .ال يجوز للمر

نفسه لعضوتة مجلس النواب ىال في دائرة فر ية واحدة.

تريير الدائرة الفر ية التي تقدى بيلب تر ي في ا ىلى دائرة فر ية أارى.

المادة 12
على ري من يرغب في تر ي نفسه لعضوتة مجلس النواب أن يدفط لو ازرة المالية أو أي من مديرتات ا م،لغ
امسمائة دينار يقيد ىيرادا للخزتنة غير قاهي لال ترداد.
المادة 13
أ .يقدى لب التر ي على نسختين ومن اليخز ماته الب التر ي ىلى رئيس اللجنة المررزتة في المحافلة
على األنمومج ال ي يقرر الوزتر ،مرفقا به الوثائا الغ،وتية و ائر ال،يانات الميلواة بمقتضى أحكاى ه ا القانون
واألنلمة والتعليمات الصادرة بمقتضا وتعيى مقدى اليلب ى عا ار هتسلم ليه .
ب .على اللجنة المررزتة التأكد من ميابقة اليلب والوثائا وال،يانات المقدمة من الب التر ي و صدار قرارها
بق،وي اليلب أو رفضه االي مدة ثالثة أياى من تارتم تقديمه.
ج .1.ىما قررت اللجنة المررزتة رفض لب التر ي فعلي ا هيان أ ياب رفض ا ،وليالب التر ي أن يعترض
على القرار لدى محكمة ال،داية التي تقط الدائرة االنتخاهية امن ااتصاص ا االي ثالثة أياى من تارتم ىصدار
معز از اعترااه ه،يانات وااحة ومحددة حص ار وعلى المحكمة الفصي في االعتراض االي ثالثة أياى من تارتم
تقديمه ىلي ا وتكون قرارها بيان اعتراض المر

قيعيا غير قاهي لليعن لدى أي مرجط وار ،وعلي ا ت،ليغ ق اررات ا

ىلى رئيس الللجنة المررزتة فور صدورها.
 .2يسجي رئيس اللجنة المررزتة ليات التر ي التي ق،ل ا أو التي صدر قرار محكمة ال،داية بق،ول ا في جي
اا

لكي دائرة انتخاهية على حد حسب وق

وتارتم تقديم ري من ا اليه ،وعليه تنليم قائمة أ مات أولن

المر حين وعرا ا في مررز المحافلة واألماكن األارى التي يراها منا ية حاي اكتماي اكتساب ليات التر ي
الدرجة القيعية ونير تل القائمة في صحيفتين يوميتين محليتين على األقي.
د .لكي نااب حا اليعن في ق،وي تر ي أي من المر حين في دائرته االنتخاهية لدى محكمة اال تنناف المختصة
االي ثالثة أياى من تارتم عرض قوائم المر حين المنصو

علي ا في ال،ند  )2من الفقرة ج) من ه المادة،

وعلى المحكمة الفصي في اليعن االي امسة أياى من تارتم تقديمه ىلي ا وتكون قرارها قيعيا وعلي ا ت،ليغ ق اررات ا
ىلى رئيس اللجنة المررزتة االي يومين من تارتم صدورها.
هي .على رئيس اللجنة المررزتة أن يعلن عن التعديالت التي أدال

على قائمة المر حين بموجب ق اررات محكمة

اال تنناف فور ت،لره ل ا وااليرتقة مات ا التي يتم اإلعالن ه ا عن قائمة المر حين بمقتضى أحكاى ال،ند  )2من
الفقرة ج) من ه المادة وتعت،ر ه القائمة هي القائمة الن ائية للمر حين لالنتخابات النياهية.
242

المادة 14
يجوز ألي مر

أن يسحب تر يحه ق،ي يعة أياى من هدت االقت ار ومل هتقديم لب ايي لرئيس اللجنة المررزتة

وال ي عليه أن يعلن عن مل في صحيفتين يوميتين محليتين على األقي.
المادة 15
ىما ت،ين أنه ال يوجد ىال مر

واحد للدائرة الفر ية فيعت،ر مل المر

فائ از بالمقعد المخصز ل ا بالتزرية

المادة 16
تعفى اال تدعاتات واالعترااات واليعون التي تقدى بموجب ه ا القانون من الر وى واليوابط رما تعفى الق اررات
الصادرة بيأن ا عن المحاكم واللجان والحكاى اإلدارتين.
المادة 17
الدعاية االنتخاهية:
أ .تكون الدعاية االنتخاهية حرة وفا أحكاى ه ا القانون وتسم ألي مر

النياى ه ا اهتدات من تارتم ق،وي التر ي

وتنت ي في ن اية اليوى ال ي يس،ا يوى االقت ار .
ب .يتعين على المر

عند ممار ته الدعاية االنتخاهية االلتزاى بما يلي:

 .1أحكاى الد تور واحتراى يادة القانون.
الري والفكر لدى ا ارتن.
 .2احتراى حرتة أ
 .3المحافلة على الوحدة الو نية وأمن الو ن وا تقرار وعدى التمييز هين الموا نين.
 .4عدى ىجرات الدعاية االنتخاهية في الو ازرات والدوائر والمز سات الر مية العامة.
 .5عدى التعرض ألي دعاية انتخاهية لرير من المر حين وات بصورة خصية أو هوا ية أعوانه في حملته
االنتخاهية.
ج .يمنط عقد االجتماعات االنتخاهية وتنليم ا و لقات الخيب االنتخاهية في دور العيادة والجامعات والمعاهد
العلمية والمدارس الحكومية والخاصة واليوار العامة ور ل

األهنية التي تيرل ا الو ازرات والدوائر والمز سات

الر مية العامة أو الخااعة إل راف الحكومة.
المادة 18
أ .للمر حين نير اإلعالنات وال،يانات المتضمنة أهداف م وايي م ومناه عمل م رتية أن تحمي أ ماتهم
الصرتحة وتعفى ه اإلعالنات وال،يانات من الترايز والر وى.
ب .ال يجوز ا تعماي عار الدولة الر مي في االجتماعات واإلعالنات وال،يانات االنتخاهية وفي ائر أنوا
الكتابات والر وى والصور التي تستخدى في الدعاية االنتخاهية رما يمنط ل
القاعات وعلى و ائط النقي.
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الراية ا تعماي مك،رات الصوت اارج

ج .يحلر ىلصاي أي ىعالن أو هيان انتخاهي أو واعه على الجدران وأعمدة ال اتف والك راات واليوااز
المرورتة واألمال العامة بما في مل الصور والر وى والكتابات وتحدد األماكن المخصصة ل ا من مجلس أمانة
عمان الك،رى والمجالس ال،لدية ول

المجالس في أي وق

الحا في ىزالة أي مخالفة ل ا الحلر على نفقة من

تتعلا ه م تل الملصقات أو الصور والر وى والكتابات من المر حين دون الحاجة ىلى ىن ارهم.
د .ال يجوز أن تتضمن الخيابات وال،يانات واإلعالنات وو ائي الدعاية االنتخاهية المساس بأي مر

وار بصورة

ميا رة أو غير ميا رة أو ىثارة النعرات اليائنية أو الق،لية أو اإلقليمية أو الج وتة أو العنصرتة هين فنات
الموا نين.
هي .يحلر ىقامة الم رجانات والتجمعات بالقرب من مراكز االقت ار والفرز.
المادة 19
يحلر على موظفي الحكومة والمز سات الر مية والعامة وأمين عمان وأعضات مجلس األمانة وموظفي ا ور ات
المجالس ال،لدية وأعضائ ا وموظفي ا النياى بالدعاية االنتخاهية لصال أي من المر حين في أماكن عمل م.
المادة 20
أ .يحلر على أي مر

أن يقدى من االي قيامه بالدعاية االنتخاهية هدايا أو ت،رعات أو مساعدات نقدية أو

عينية أو غير مل من المنافط أو يعد هتقديم ا ليخز ،يعي أو معنوي وات ران مل بصورة ميا رة أو هوا ية
غير بما في مل

رات األصوات.

ب .وتحلر على أي خز أن ييلب مغي تل ال دايا أو الت،رعات أو المساعدات أو الوعد ه ا من أي مر .
المادة 21
العمليات االنتخاهية:
يكون االقت ار عاما و رتا وميا اإر.
المادة 22
على الرغم مما ورد في المادة  )7من ه ا القانون ،للوزتر أن يعين يوما ااصا ليعض الدوائر االنتخاهية في غير
الموعد ال ي حدد مجلس الوزرات ىما اقتض

المة االنتخاب أو المصلحة العامة مل .

المادة 23
تيكي هرئا ة الوزتر لجنة عليا لر راف على االنتخابات وال،

في جميط األمور التي تعرا ا علي ا اللجان

المررزتة ،وتيمي في عضوتت ا:
أ .قاايا من الدرجة العليا يسميه رئيس المجلس القضائي وتكون نائيا لرئيس اللجنة.
ب .أمين عاى الو ازرة .
ج .مدير عاى الدائرة.
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د .مدير المديرتة المختصة في الو ازرة .
هي .موظف من و ازرة التنمية السيا ية ال تقي درجته عن األولى يسميه وزترها.
وتعين الوزتر كرتي ار ل

اللجنة.

المادة 24
أ .تيكي بقرار من الوزتر في ري محافلة لجنة مررزتة هرئا ة المحافظ وعضوتة رئيس محكمة ال،داية في المحافلة
أو أحد قضات ا يسميه رئيس المجلس القضائي وتكون نائيا لرئيس اللجنة ومدير مديرتة األحواي المدنية والجوازات
في المحافلة للنياى بالم اى المنصو

علي ا في ه ا القانون.

ب .تيكي بقرار من الوزتر واتنسيب من المحافظ في ري دائرة انتخاهية لجنة هرئا ة حاكم ىداري وعضوتة قاض
يسميه رئيس المجلس القضائي وتكون نائيا لرئيس ا وأمين مكتب األحواي المدنية لتتولى الم اى المنصو

علي ا

في ه ا القانون.
ج .1.تيكي بقرار من الوزتر في مررز الو ازرة لجنة ااصة هرئا ة حاكم ىداري وعضوتة قاض يسميه رئيس
المجلس القضائي وتكون نائيا لرئيس ا وأحد موظفي الدولة ال تقي درجته عن الغانية من الفنة األولى تكون م مت ا
متابعة مواو المقاعد النياهية االاافية المخصصة ال رال ا من الفائزات من المر حات والمحددة بمقتضى
أحكاى النلاى ووفقا ألحكاى الفقرة ب) من المادة  )42من ه ا القانون وللوزتر اصدار التعليمات التي يراها
ارورتة لتحديد أي م اى أارى يقتضي ا عمي اللجنة.
 .2تقسم اللجنة اماى الوزتر اليمين المنصو

علي ا في ال،ند  )1من الفقرة د) من ه المادة.

د .1.يقسم رئيس اللجنة المررزتة وأعضا ها ق،ي ميا رت م العمي اليمين التالية أماى الوزتر:
"أقسم باهلل العليم أن أقوى بم متي بأمانة ونزاهة وحياد تاى".
.2يقسم ر ات وأعضات لجان الدوائر االنتخاهية اليمين مات ا أماى المحافظ.
المادة 25
أ .على رئيس لجنة الدائرة االنتخاهية أن يصدر ق،ي موعد االقت ار بسيعة أياى على األقي ق ار ار ينير في صحيفتين
يوميتين محليتين على األقي وفي أي مكان ي ار ارورتا يتضمن تحديد مراكز االقت ار والفرز مط هيان عدد صناديا
االقت ار في ري مررز.
ب .تعتمد عند ىجرات أي انتخابات فر ية تجري بعد عملية االنتخابات العامة مراكز االقت ار والفرز المخصصة
لكي من ا وفقا لما هو منصو

عليه في الفقرة أ) من ه المادة.
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المادة 26
أ .تعين لجنة الدائرة االنتخاهية لجان االقت ار والفرز من موظفي الو ازرات والدوائر الحكومية والمز سات الر مية
والعامة وأمانة عمان الك،رى وال،لديات بحيث تزلف ري لجنة من رئيس ال تقي فنته عن األولى وعضوتن اثنين
وراتب أو أكغر على أن ال تكون ألي من م قرابة مط أحد المر حين من الدرجات األولى أو الغانية أو الغالغة.
ب .يزدي ر ات لجان االقت ار والفرز وأعضا ها ورتية االقت ار والفرز أماى لجنة الدائرة االنتخاهية اليمين المنصو
علي ا في الفقرة د) من المادة  )24من ه ا القانون ومل ق،ي ميا رت م عمل م.
ج .ىما حال ظروف دون قياى رئيس لجنة االقت ار والفرز أو أي من عضوت ا بم ام م أو ىما توافرت حالة ا تيعاد
أي من م ،تعين لجنة الدائرة االنتخاهية من يقوى مقامه.
المادة 27
ي،دأ االقت ار في اليوى المحدد لالنتخابات النياهية العامة أو الفر ية من الساعة السابعة من صياح مل اليوى وتنت ي
في الساعة السابعة مسات ،وتجوز بقرار من رئيس اللجنة المررزتة تمديد مدة االقت ار بما ال يزتد على اعتين ىما
ت،ين له وجود ارورة ل ل .
المادة 28
لكي مر

أو من ينتدبه واموجب تفوتض ايي من المر

مصدي من الحاكم اإلداري أن يحضر وتراقب عملية

االقت ار والفرز ألي صندوي في أي مررز من مراكز االقت ار والفرز في الدائرة االنتخاهية وال يجوز ألي مر

أن

يكون له أكغر من مندوب.
المادة 29
على رئيس لجنة االقت ار والفرز أن يمنط في مررز االقت ار والفرز النياى بأي عمي أو محاولة النياى به ىما ران
من أنه التأثير على حسن ير العملية االنتخاهية ،وله الحا أن ييلب من أي خز يقوى ه ل أو يحاوي
النياى به مرادرة مررز االقت ار والفرز وأن ييلب من قوة األمن العاى ىاراجه منه بالقوة ىما رفض مل .
المادة 30
يجري االقت ار على األنمومج الخا

ال ي يعتمد الوزتر.

المادة 31
يكون صندوي االقت ار على اليكي ال ي يقرر الوزتر.
المادة 32
على رئيس لجنة االقت ار والفرز وق،ي هدت االقت ار ى ال الحضور على الو الصندوي ثم يقوى بقفله وتنليم
محضر ه ل موقعا منه ومن جميط أعضات اللجنة أماى المر حين الحاارتن أو مندواي م.
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المادة 33
يخصز لكي صندوي معزي واحد على األقي مزود بقائمة أ مات المر حين في الدوائر الفر ية للدائرة االنتخاهية
الواحدة.
المادة 34
أ .للمسجلين في أي من الدوائر االنتخاهية بموجب نلاى تقسيم الدوائر االنتخاهية والمقاعد المخصصة لكي من ا
رقم  )42لسنة  2001وتعديالته والتي تم تقسيم ا ىلى دوائر فر ية حا االقت ار في أي من ه الدوائر الفر ية
وتعت،ر جي الناا،ين لتل الدائرة االنتخاهية التي تم تقسيم ا جال لكي دائرة فر ية في ا .
ب .يجوز للنااب اإلدالت بصوته في أي مررز من مراكز االقت ار والفرز التي حددت للدائرة االنتخاهية التي يجوز
له االقت ار في أي من دوائرها الفر ية.
المادة 35
يحضر النااب أماى لجنة االقت ار والفرز في المررز ال ي يختار في دائرته االنتخاهية لممار ة حقه في االنتخاب
على النحو التالي:
أ .يتحقا رئيس لجنة االقت ار والفرز من اليياقة.
ب .يسجي رئيس لجنة االقت ار والفرز أو أحد عضوت ا ا م النااب ورقمه الو ني في جدوي اا

معد ل

الراية .
ج .يسلم رئيس لجنة االقت ار والفرز أو أحد عضوت ا المقتر ورقة االقت ار مختومة بالختم المعتمد من الوزتر ل
الراية وموقعه من رئيس لجنة االقت ار والفرز.
د .يقوى المقتر بكتابة ا م المر

ال ي يرتد انتخابه وال يجوز رتابة ا م أكغر من مر

واحد.

مرى من لجنة االقت ار والفرز
هي .يعود المقتر لرئيس لجنة االقت ار والفرز وتقوى هواط الورقة في الصندوي على أ
والحاارتن.
و .يسلم رئيس لجنة االقت ار والفرز للمقتر بياقته بعد اتخام االجراتات الالزمة التي يحددها الوزتر لعدى تكرار
االقت ار .
المادة 36
يتم اقت ار النااب غير القادر على القراتة أو الكتابة أو األمي ،على الوجه التالي:
أ .يتحقا رئيس لجنة االقت ار والفرز من اليياقة.
ب .يعلن ه ا النااب أنه غير قادر على القراتة أو الكتابة أو أنه أمي ومل تح
ث،

عدى صحة ادعائه.
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ائلة المسزولية القانونية ىما

ج .يعلن رئيس لجنة االقت ار والفرز على أعضات اللجنة والحاارتن أن النااب غير قادر على القراتة أو الكتابة
أو أنه أمي ،و ما ث،

لرئيس اللجنة عدى صحة ادعائه يقرر حرمانه من ممار ة حا االنتخاب وتحجز بياقته.

د .يسجي في جدوي اا

ا م ه ا النااب ورقمه الو ني وتزا توقيعه أو بصمته على مل .

هي .ىما قاى ه ا النااب باإلعالن بصوت مسمو عن ا م المر

ال ي يرتد أن ينتخيه أثنات الداوي ىلى قاعة

االقت ار فال يسم له باالقت ار .
و .ييلب رئيس لجنة االقت ار والفرز من ه ا النااب أن يسمي ا م المر

ال ي يرغب في انتخابه بيكي ري

همسا ال يسمعه أحد وى رئيس لجنة االقت ار والفرز وعضوت ا.
ز .يقوى رئيس لجنة االقت ار والفرز بكتابة ا م المر

ال ي يرتد ه ا النااب انتخابه على ورقة االقت ار وتعرا ا

على عضوي لجنة االقت ار والفرز ثم يسلم ا ل ا النااب وتيلب ىليه ي ورقة االقت ار وواع ا في الصندوي.
ح .يسلم رئيس لجنة االقت ار والفرز للمقتر بياقته بعد اتخام اإلجراتات الالزمة التي يحددها الوزتر لعدى تكرار
االقت ار .
المادة 37
تتولى لجنة االقت ار والفرز الفصي في االعترااات التي يقدم ا المر حون أو المندواون عن م حوي ما ينيأ من
تي،يا قواعد االقت ار وفا أحكاى ه ا القانون وتكون ق اررات ا بيأن ا قيعية.
المادة 38
بعد االنت ات من عملية االقت ار تنلم لجنة االقت ار والفرز لكي صندوي محض ار وعلى نسختين يتم توقيع ما من
اللجنة وعضوت ا والكاتب ومن يرغب من الحاارتن من المر حين أو مندواي م على أن يتضمن

رئيس ه

المحضر ما يلي:
أ .عدد الناا،ين ال ين مار وا حا االقت ار في مل الصندوي.
ب .عدد األوراي التي ا تعمل

في االقت ار واألوراي التي لم تستعمي أو ألري

أو أتلف

و ،ب مل .

المادة 39
عمليات فرز األصوات وعالن النتائ :
أ .تجري عملية فرز األصوات وفقا له س التالية:
 .1يفت الصندوي من لجنة االقت ار والفرز أماى الحضور.
 .2يق أر رئيس اللجنة أو أحد أعضائ ا ا م المر
 .3ىما ران ا م المر

المدون على ورقة االقت ار أماى الحضور.

المدون في ورقة االقت ار غير واا فيعت،ر اال م المكتوب ل ل المر

الورقة تيتمي على قرائن تكفي للداللة عليه وتمنط االلتياس .
ب .تعت،ر ورقة االقت ار با لة في أي من الحاالت التالية:
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ىما ران

 .1ىما ران

غير مختومة بالختم المعتمد من الوزتر.

 .2ىما ران

غير موقعة من رئيس لجنة االقت ار والفرز.

 .3ىما تضمن

باإلاافة ىلى ا م المر

 .4ىما لم يكن باإلمكان قراتة ا م المر
 .5ىما ا تمل

يارات معينة أو ىاافات تدي على ا م النااب.
المدون علي ا.

على أكغر من ا م المر .

ج .تحصي لجنة االقت ار والفرز األوراي الموجودة دااي الصندوي واألصوات التي نال ا ري مر

وتسجل ا على

لوحة ظاهرة أماى الحضور.
د .ت،

لجنة االقت ار والفرز في االعترااات التي تقدى ىلي ا من المر حين أثنات ىجرات عملية فرز األصوات

وتصدر القرار ال ي ت ار منا يا وتكون ه ا القرار قيعيا.
هي .يعت،ر االقت ار الخا

بالصندوي ملرى ىما ت،ين بعد ىحصات عدد أوراي االقت ار الموجودة فيه أن ا تزتد أو

تنقز هنسية تتجاوز  )%5من عدد المقترعين في مل الصندوي.
و .بعد انت ات فرز األصوات تنلم ري لجنة من لجان االقت ار والفرز محض ار من نسختين على األنمومج ال ي
يعتمد الوزتر  ,وتوقط علي ما ري من رئيس اللجنة وعضوت ا والكاتب على أن يتضمن المحضر ما يلي:
 .1عدد المقترعين في الصندوي.
 .2عدد األصوات التي نال ا ري مر .
 .3عدد األوراي التي اعت،رت ا اللجنة با لة.
 .4يرفا بالمحضر المنصو

عليه في ه الفقرة قوائم المقترعين وأوراي االقت ار التي ا تعمل

والتي تم

ىبيال ا والتي لم تستعمي  ,وتسلم جميع ا في الحاي ىلى لجنة الدائرة االنتخاهية.
المادة 40
أ .تجري لجنة الدائرة االنتخاهية عملية جمط االصوات التي نال ا المر

في ري دائرة فر ية وعدد المقترعين لكي

من ا.
ب .يعت،ر فائ از في االنتخاه

المر

ال ي ناي أعلى اصوات المقترعين في ري دائرة فر ية.

ج .يعلن رئيس لجنة الدائرة االنتخاهية النتائ الن ائية لالنتخابات في الدوائر الفر ية للدائرة االنتخاهية بصورة علنية
أماى الحاارتن من المر حين أو مندواي م .
د .تنلم لجنة الدائرة االنتخاهية محض ار هتل النتائ يتضمن عدد المقترعين وعدد األصوات التي نال ا ري مر
في ري دائرة فر ية وتر ي نسخة منه ومن جميط ق اررات ا واألوراي المتعلقة باالنتخاب ىلى اللجنة المررزتة.
هي .لرايات أحكاى المادة  )42من ه ا القانون  ,يعت،ر عدد المقترعين في ري دائرة فر ية هو مجمو األصوات
التي حصي علي ا جميط المر حين في ه الدائرة.
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المادة 41
ىما تساوت األصوات هين اثنين أو أكغر من المر حين في الدائرة الفر ية فيعاد االنتخاب في الدائرة االنتخاهية
المعنية هين ما أو هين م حسب مقتضى الحاي في اليوى ال ي يحدد الوزتر على أن ال تتجاوز يعة أياى من تارتم
ىجرات االنتخاب العاى.
المادة 42
أ .بعد االنت ات من عملية فرز األصوات وعالن النتائ الن ائية لالنتخابات في جميط الدوائر الفر ية للدوائر
االنتخاهية ورفع ا ىلى الوزتر من اللجان المررزتة لالنتخابات وفقا ألحكاى المادة

 )40من ه ا القانون يحيي

الوزتر ىلى اللجنة الخاصة المحاار المتعلقة هتل النتائ لمراجعت ا وتدقيا عدد األصوات التي نالت ا المر حات
اللواتي لم يفزن بأي من المقاعد النياهية المخصصة للدوائر الفر ية.
ب .1 .تحدد اللجنة الخاصة ا مات القائزات بالمقاعد االاافية المخصصة للنسات على مستوى المملكة في
المحافلات وفي أي دائرة من دوائر اليادية على أ اس نسية عدد األصوات التي نالت ا ري مر حة من مجمو
اصوات المقترعين في الدائرة الفر ية التي تر ح

في ا واالمقارنة هين ه النسب يعت،رن فائزات ه

المقاعد

المر حات اللواتي حصلن على أعلى النسب في جميط الدوائر الفر ية  ,وال يجوز أن يزتد بمقتضى أحكاى ه
المادة عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنسات في ري محافلة وفي أي دائرة من دوائر اليادية االنتخاهية المرلقة
على فائزة واحدة.
 .2ىما تساوت النسية هين مر حتين أو أكغر فتجري اللجنة الخاصة القرعة أماى الحضور الاتيار المر حة الفائزة.
ج .يعلن رئيس اللجنة الخاصة بصورة علنية أماى الحضور أ مات الفائزات بالمقاعد اإلاافية المخصصة للنسات.
د .تنلم اللجنة الخاصة محض ار بجميط اإلجراتات التي اتخ ت ا والنتيجة التي توصل

ىلي ا وفقا ألحكاى الفقرتين

ب) و ج) من ه المادة وترفعه ىلى الوزتر.
هي .ىما رر مقعد مخصز للنسات في مجلس النواب بمقتضى أحكاى ه
الدائرة االنتخاهية الخاصة بمن ران

المادة فيمه باالنتخاب الفرعي في

تيري مل المقعد وفقا ألحكاى ه ا القانون واالي مدة ال تتجاوز الستين يوما

من تارتم ى عار مجلس النواب رئيس الوزرات بيرور المقعد  ,على أن يقتصر التر ي لملنه على النسات اللواتي
تتوافر في ن روط التر ي في تل الدائرة.
المادة 43
أ .يعلن الوزتر النتائ العامة لالنتخابات االي مدة ال تزتد على يومين من وصوي محاارها ىليه وتتم نيرها في
الجرتدة الر مية .
ب .يصدر الوزتر لكي فائز باالنتخابات

ادة بانتخابه .

ج .تحتفظ الو ازرة بجميط األوراي االنتخاهية لمدة ال تقي عن تة أ ر.
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المادة 44
جرائم االنتخاب:
يعاقب بالحيس مدة ال تقي عن ثالثة أ ر وال تزتد على نة واحدة أو بررامة ال تقي عن مائتي دينار وال تزتد
عن امسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقواتين ري من ارتكب أِّياإ من األفعاي التالية:
أ .االحتفاظ هيياقة لرير هدون حا أو ا تولى علي ا أو أافاها أو أتلف ا .

ب .حمي الح ناري أو أي أداة و كي بحمله اي ار على األمن والسالمة العامة في أي مررز من مراكز االقت ار
والفرز يوى االنتخاب حتى لو ران مراصا.
ج .الداوي ىلى مررز االقت ار والفرز للتأثير على العمليات االنتخاهية أو تأايرها أو التعرض بسوت ألي من
المسزولين عن ىجرائ ا.
د .التأثير على حرتة االنتخابات أو ىعاقة العمليات االنتخاهية بأي صورة من الصور.
هي .اي عمي من األعماي المحلورة المنصو

علي ا في المواد  )17و  )18و  )19والفقرة ب) من المادة

 )20من ه ا القانون.
المادة 45
يعاقب بالحيس مدة ال تقي عن نة واررامة ال تقي عن مائتي دينار وال تزتد على امسمائة دينار ري من ارتكب
ِّاياإ من األفعاي التالية:

أ .ادعات األمية أو عدى القدرة على القراتة أو الكتابة وهو ليس ر ل .
ب .انتحاي خصية أو ا م غير بقصد االقت ار .
ج .ا تعماي حقه في االقت ار أكغر من مرة واحدة .
د .الع،ث بأي صندوي من صناديا االقت ار أو الجداوي االنتخاهية أو األوراي المعدة لالقت ار أو رقة أي من ه
الجداوي أو األوراي أو ىتالف ا أو عدى واع ا بالصندوي أو النياى بأي عمي بقصد المس بسالمة ىجراتات
االنتخاب و رتته.
المادة 46
أ .يعاقب باأل راي الياقة مدة ال تزتد على يط نوات ري من ارتكب أي عمي من األعماي المحلورة المنصو
علي ا في الفقرة أ) من المادة  )20من ه ا القانون.
ب .يعاقب باأل راي الياقة مدة ال تقي عن امس نوات وال تزتد على عير نوات ري من ا تولى أو حاوي
اال تيالت على صندوي االقت ار من مررز االقت ار والفرز  ,وتعاقب ري من المتداي والمحرض تيعيا بالعقواة مات ا
بعد أن تخفض مدت ا من السدس ىلى الغلث.
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المادة 47
ىما ارتكب أي عضو من أعضات اللجان المعينين هتنليم وعداد الجداوي االنتخاهية أو تننيح ا أو ىجرات عمليات
االقت ار أو الفرز أو ىحصات األصوات أو أي من الموظفين المع ود ىلي م اإل راف على ه العمليات بموجب
أحكاى ه ا القانون ِّاياإ من األفعاي التالية فيعاقب بالحيس مدة ال تقي عن نة وال تزتد على ثالث نوات أو بررامة
ال تقي عن امسمائة دينار وال تزتد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقواتين:

أ .تعمد ىدااي ا م خز في أي جدوي من الجداوي االنتخاهية ال يحا له أن يكون ناايا بمقتضى أحكاى ه ا
القانون أو تعمد ح ف أو عدى ىدااي ى م خز في تل الجداوي يحا له أن يسجي في ا ناايا بمقتضى تل
األحكاى.
ب .أورد وهو عالم ه ل هيانا رامبا في لب التر ي أو في اإلعالن عنه أو في هيان من ال،يانات الواردة فيه أو
في تارتم تقديمه أو في أي محضر من المحاار التي يتم تنليم ا بمقتضى ه ا القانون أو في االعتراض المقدى
على الجدأوي أو في وثيقة أارى يتم تنليم ا بمقتضى ه ا القانون.
ج .ا تولى على أي وثيقة من الوثائا المتعلقة باالنتخاب دون حا أو أافاها أو ارتكب أي تزوتر في ا بما في
مل اتالف ا أو تمزتق ا أو تيوت ا .
د .أار هدون ،ب ميرو هدت عملية االقت ار عن الوق

المحدد ل ل أو أوقف ا دون م،رر ق،ي الوق

المقرر

النت ائ ا بمقتضى ه ا القانون أو تيا أ في أي اجرات من ىجراتات ا بقصد ىعاقت ا أوتأايرها.
هي .لم يقم بفت صندوي االقت ار أماى الحاارتن من المر حين أو المندواين عن م ق،ي ال،دت بعملية االقت ار للتأكد
من الو .
و .ق أر ورقة االقت ار على غير حنيقت ا واصورة تخالف ما ورد في ا .
ز .امتنط عن تنفي أي حكم من أحكاى ه ا القانون المتعلقة بعمليات و جراتات االقت ار وفرز األصوات أو االف
مل الحكم بقصد التأثير في نتيجة االنتخاب.
المادة 48
كي مخالفة ألحكاى ه ا القانون لم ينز على عقواة ل ا يعاقب مرتك ،ا بالحيس مدة ال تقي عن

ر وال تزتد على

ثالثة أ ر أو بررامة ال تقي عن امسين دينا ار وال تزتد على مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقواتين.
المادة 49
تسقط بالتقادى جميط جرائم االنتخاب المنصو

علي ا في ه ا القانون بعد مرور تة أ ر من تارتم ىعالن نتائ

االنتخابات.
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المادة 50
أحكاى عامة:
تقسم المملكة ىلى دوائر انتخاهية ودوائر فر ية في ا وتخصز مقعد نياهي واحد لكي دائرة فر ية بموجب نلاى
يصدر ل

الراية.

المادة 51
يصدر مجلس الوزرات األنلمة الالزمة لتنفي أحكاى ه ا القانون.
المادة 52
يصدر الوزتر التعليمات الالزمة لتنفي أحكاى ه ا القانون واألنلمة الصادرة بمقتضا .
المادة 53
يلرى قانون االنتخاب لمجلس النواب رقم  )34لسنة 2001ى وما أر عليه من تعديي والنلاى والتعليمات الصادرة
بمقتضا .
المادة 54
رئيس الوزرات والوزرات مكلفون هتنفي أحكاى ه ا القانون.
2010/5/18ى.
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 .22قانون االنتخاب لمجلس النواب وتعديالته رقم( )25لسنة 2012م
المنشور على الصفحة ( )2965من عدد الجريدة الرسمية رقم ( )5165بتاريخ  1تموز 2012م
المادة 1
يسمى ه ا القانون قانون االنتخاب لمجلس النواب لسنة 2012ى) وتعمي به من تارتم نير في الجرتدة الر مية.
المادة 2
أ .يكون للكلمات والعيارات التالية حيغما وردت في ه ا القانون المعاني المخصصة ل ا أدنا ما لم تدي القرتنة
على غير مل :
ال ينة :ال ينة المستقلة لالنتخاب .
المجلس :مجلس مفواي ال ينة .
الرئيس :رئيس المجلس .
الدائرة :دائرة األحواي المدنية والجوازات ومديرتات ا في المحافلات والمكاتب المرتيية ه ا .
األردني :اليخز ال ي يحمي الجنسية األردنية بمقتضى أحكاى قانون الجنسية الناف .
النااب :ري أردني له الحا في انتخاب أعضات مجلس النواب وفا أحكاى ه ا القانون .
المر  :النااب ال ي تم ق،وي لب تر حه لالنتخابات النياهية وفا أحكاى الد تور وه ا القانون .
المقتر  :النااب ال ي مارس حقه االنتخاهي وفا أحكاى ه ا القانون .
النائب :المر

الفائز بعضوتة مجلس النواب وفا أحكاى الد تور وه ا القانون .

الدائرة االنتخاهية المحلية  :جزت من المملكة اصز له مقعد واحد أو أكغر من المقاعد النياهية وفا أحكاى ه ا
القانون .
الدائرة االنتخاهية العامة  :الدائرة االنتخاهية المنيأة بمقتضى أحكاى ه ا القانون لتيمي جميط منا ا المملكة
والمخصز ل ا يعة وعيرون مقعداإ .
الدائرة االنتخاهية  :الدائرة االنتخاهية المحلية أو الدائرة االنتخاهية العامة .
لجنة االنتخاب  :اللجنة الميكلة في ري دائرة انتخاهية بقرار من المجلس وفا أحكاى ه ا القانون .
رئيس االنتخاب :رئيس لجنة االنتخاب .
مررز االقت ار والفرز :المكان ال ي تحدد لجنة االنتخاب في الدائرة االنتخاهية المحلية إلجرات عملية االقت ار
والفرز .
اليياقة اليخصية :اليياقة اليخصية الصادرة عن الدائرة .
بياقة االنتخاب :اليياقة التي تصدرها الدائرة للنااب لممار ة حا االنتخاب وفا أحكاى ه ا القانون .
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المنيم :األردني ال ي يقط مكان ىقامته المعتادة في دائرة انتخاهية محلية معينة وال يعت،ر منقيعا عن اإلقامة فيه.
لمجرد ترييه عنه ىما رغب في العودة ىليه في أي وق

ييات و ن ران له مكان ىقامة اارج المملكة .

التعليمات التنفي ية :التعليمات التنفي ية التي يصدرها المجلس وفا أحكاى ه ا القانون وأحكاى قانون ال ينة المستقلة
لالنتخاب الناف .
مفوض القائمة :اليخز ال ي يفواه جميط المر حين في القائمة .
ب .لرايات ه ا القانون ،ييمي تعرتف الدائرة االنتخاهية المحلية) أي دائرة من دوائر اليادية ما لم تدي القرتنة
على غير مل .
تعديالت المادة:
-هك ا أصيح

ه المادة بعد تعديل ا بموجب القانون المعدي رقم  )28لسنة 2012ى.

المادة 3
أ .لكي أردني أكمي ثماني عيرة نة مسية من عمر في التارتم المحدد وفا أحكاى الفقرة ب) من ه المادة
الحا في انتخاب أعضات مجلس النواب وفا أحكاى ه ا القانون .
ب .لرايات احتساب عمر النااب:
 .1يعتمد التارتم المحدد ليوى االقت ار .
 .2على الرغم مما ورد في ال،ند  )1من ه

الفقرة ،يعتمد تارتم نفام أحكاى ه ا القانون الحتساب عمر

النااب لرايات االنتخابات النياهية التي تجرى ألوي مرة بعد نفام أحكامه ولل ينة اعتماد تارتم الحا
لل .
ج .يوقف ا تعماي حا االنتخاب لمنتس،ي القوات المسلحة والمخاهرات العامة واألمن العاى وقوات الدر والدفا
المدني أثنات وجودهم في الخدمة الفعلية .
د .يحرى من ممار ة حا االنتخاب:
 .1المحكوى عليه باإلفالس ولم يستعد اعتيار قانونيا.
 .2المجنون أو المعتو أو المحجور عليه ألي ،ب وار .
هي .ال تقوى الدائرة بلعداد بياقة االنتخاب لمن يوقف ا تعماي حقه في االنتخاب أو يحرى منه وفا أحكاى الفقرتين
ج) و د) من ه المادة.
المادة 4
فور نفام أحكاى ه ا القانون واألنلمة الصادرة بمقتضا :
أ .تحدد التعليمات التنفي ية أوصاف بياقة االنتخاب ومحتوتات ا .
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ب .تيلب ال ينة من الدائرة ىعداد بياقة انتخاب لكي من يحا له االنتخاب وحاصي على بياقة خصية مغ،تا
علي ا الرقم الو ني هنات على مكان ىقامة النااب في قيود الدائرة ومل حسب الدوائر االنتخاهية المحلية المحددة
بمقتضى أحكاى ه ا القانون والنلاى الصادر بمقتضا .
ج .على المحاكم تزوتد الدائرة بجميط األحكاى القيعية الصادرة عن ا والمتعلقة بالحجر واإلفالس على أن تكون
الصادرة بحق م تل األحكاى وأرقام م الو نية عند نفام أحكاى ه ا القانون

متضمنة األ مات الكاملة له خا
وفي هداية

ري رانون الغاني وتموز من ري نة أو أي تارتم وار يحدد المجلس .

د .على الدائرة اتخام ما يلزى من ىجراتات لييب أ مات األ خا

المتوفين من قيودها لضمان عدى ىصدار

بياقات انتخاب بأ مائ م .
هي .تقوى الدائرة بل عار ال ينة باالنت ات من ىعداد بياقات االنتخاب .
و .تعلن ال ينة بالكينية التي تحددها التعليمات التنفي ية عن االنت ات من ىعداد بياقات االنتخاب لدى الدائرة
وتدعو ري نااب ىلى مراجعة الدائرة ليتسلم بياقته االنتخاهية االي

ر من تارتم اإلعالن ولل ينة تمديد ه

المدة لمرة واحدة أو أكغر وفا ما ت ار منا يا .
ز .االي المدة المحددة وفا أحكاى الفقرة و) من ه المادة:
 .1يحا ألي من أهنات الدائرة االنتخاهية المحلية المنيمين اارج ا اليلب اييا من الدائرة تسجيي ا مه في
الجدوي األولي الخا

بأهنات تل الدائرة.

 .2ىما ران في المحافلة أكغر من دائرة انتخاهية محلية وتم تخصيز مقعد لليررس واليييان أو مقعد
للمسيحيين في دائرة انتخاهية محلية أو أكغر من دوائر تل المحافلة ،فيحا ألي نااب ررسي أو يياني
أو مسيحي ىما ران منيما في دائرة انتخاهية محلية ال يوجد في ا مل المقعد ،اليلب اييا من الدائرة تسجيي
ا مه في الجدوي األولي الخا

بأي دائرة انتخاهية محلية مخصز ل ا مل المقعد امن المحافلة نفس ا.

 .3ىما لم يكن في المحافلة التي ينيم في ا اليررسي أو الييياني أو المسيحي دائرة انتخاهية محلية مخصز
ل ا مقعد لليررس واليييان أو للمسيحيين ،فله حسب مقتضى الحاي ،اليلب اييا من الدائرة تسجيي ا مه
في الجدوي األولي الخا

بأي دائرة انتخاهية محلية في محافلة أارى مخصز ل ا مل المقعد.

 .4تحدد التعليمات التنفي ية أي أحكاى و جراتات ووثائا ث،وتية الزمة لتنفي أحكاى ه الفقرة .
ح .على الدائرة ان تفصي في اليلب المقدى ىلي ا وفا أحكاى الفقرة ز) من ه المادة االي أراعة عير يوما من
تارتم تقديمه مط مراعاة ما يلي:
 .1في حاي ق،وي اليلب تقوى الدائرة هتعديي الجداوي واياقة االنتخاب وتسليم ا ىلى النااب.
 .2في حاي رفض اليلب تقوى الدائرة بلحالته مط األوراي وال،يانات مات العالقة ىلى ال ينة للفصي فيه وفا
األحكاى واإلجراتات التي تحددها التعليمات التنفي ية .
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ط .االي المدة المحددة وفا أحكاى الفقرة و) من ه

المادة ،لكي نااب وجد ايأ في ال،يانات الخاصة به

المدرجة في بياقة االنتخاب المعدة له أو أر تريير على مكان ىقامته ولكي خز لم يتم ىعداد بياقة انتخاب
له ألي ،ب ران ،تقديم لب ايي ىلى الدائرة لتصحي الخيأ أو لمراعاة التريير أو إلعداد بياقة انتخاب وفا
األحكاى واإلجراتات التي تحددها التعليمات التنفي ية ،وعلى الدائرة أن تفصي في اليلب االي أراعة عير يوماإ
من تارتم تقديمه مط مراعاة ما يلي:
 .1في حاي ق،وي اليلب تقوى الدائرة هتعديي الجداوي وتعديي بياقة االنتخاب أو ىصدارها ،حسب مقتضى
الحاي ،وتسليم ا ىلى النااب.
 .2في حاي رفض اليلب تقوى الدائرة بلحالته مط األوراي وال،يانات مات العالقة ىلى ال ينة للفصي فيه وفا
األحكاى واإلجراتات التي تحددها التعليمات التنفي ية.
ي .1 .تصدر ال ينة ق اررات ا الميار ىلي ا في ال،ند  )2من الفقرة ح) وال،ند  )2من الفقرة ط) من ه المادة
االي أراعة عير يوماإ من تارتم ورود اليلب ىلي ا ،وتر ي ال ينة نسخاإ من ق اررات ا ىلى الدائرة لتقوى هتعديي
الجداوي واياقات االنتخاب أو ىصدارها تنفي ا لتل الق اررات وتسليم ا ىلى الناا،ين.
.2ىما ران قرار ال ينة رفض
واأل خا

لب النااب أو اليخز مي العالقة تقوى الدائرة بقيد أ مات هزالت الناا،ين

في جداوي ااصة بالمعتراين .

 .يتم تسليم بياقة االنتخاب ىلى النااب نفسه أو أي خز اار تحدد التعليمات التنفي ية .
ي .ىما رغب النااب في االعتراض على بياقة االنتخاب وفا أحكاى ه ا القانون وران قد ،ا له أن تسلم بياقة
االنتخاب فال يق،ي اعترااه كال ىال بعد ىعادت ا .
ى .تقيد الدائرة ا م النااب ال ي تم تسليمه بياقة االنتخاب في جداوي معدة ل ل

وتعت،ر ه

الجداوي أولية

للناا،ين .
ن .تقوى الدائرة االي مدة ال تتجاوز يعة أياى من تارتم انت ات المدد واإلجراتات المنصو

علي ا في ه المادة

هتزوتد ال ينة بالجداوي األولي للناا،ين بالكينية التي تحددها.
المادة 5
أ .تقوى ال ينة بعرض الجداوي األولية للناا،ين وجداوي المعتراين على الموقط االلكتروني الخا

ه ا واأي

و يلة أارى تراها ال ينة منا ية واتزوتد ري رئيس انتخاب بالجداوي األولية للناا،ين في دائرته وجداوي المعتراين
في تل الدائرة ،وعلى رئيس االنتخاب عرا ا لمدة يعة أياى في المكان ال ي يتم تحديد بمقتضى التعليمات
التنفي ية ،وتعلن عن مكان عرا ا في صحيفتين محليتين يوميتين .
ب .لكي نااب أو خز ورد ا مه في جداوي المعتراين المنصو

علي ا في ال،ند  )2من الفقرة ي) من

المادة  )4من ه ا القانون اليعن بقرار رفض ال ينة ليليه لدى محكمة ال،داية التي تقط الدائرة االنتخاهية المحلية
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امن ااتصاص ا ومل االي مدة ال تتجاوز عيرة أياى من تارتم عرض رئيس االنتخاب للجداوي وفا أحكاى
الفقرة أ) من ه المادة .
ج .1 .لكي نااب ورد ا مه في الجداوي األولية للناا،ين أن يعترض لدى ال ينة وفا اإلجراتات التي تحددها
التعليمات التنفي ية على تسجيي غير في الجداوي األولية للناا،ين ومل االي مدة ال تتجاوز يعة أياى من تارتم
عرض ر ات االنتخاب للجداوي وفا أحكاى الفقرة أ) من ه المادة وعلى أن يعزز اعترااه بال،ينات الالزمة
لل .
.2على ال ينة أن تفصي في االعترااات المقدمة ىلي ا وفا أحكاى ال،ند  )1من ه الفقرة االي يعة أياى من
تارتم ورودها ،وأن تقوى بلعداد جدوي اا

هنتيجة تل

االعترااات وات بق،ول ا أو رفض ا االنتخاب وفا

اإلجراتات التي تحددها التعليمات التنفي ية.
.3تكون ق اررات ال ينة الصادرة وفا أحكاى ال،ند  )2من ه الفقرة قاهلة لليعن من أي خز مي عالقة لدى
محكمة ال،داية التي تقط الدائرة االنتخاهية المحلية امن ااتصاص ا ومل االي مدة ال تتجاوز يعة أياى من
تارتم عرا ا .
د .تفصي محاكم ال،داية في اليعون المقدمة ىلي ا وفا أحكاى الفقرة ب) وال،ند  )3من الفقرة ج) من ه المادة
االي يعة أياى من تارتم ورودها لقلم المحكمة ،على أن تقوى المحكمة هتزوتد ال ينة هنسم من الق اررات الصادرة
عن ا االي ثالثة أياى من تارتم صدورها وتقوى ال ينة فو ار بلر اي نسم من تل الق اررات ىلى الدائرة التخام ما يلزى
من ىجراتات لتصوتب الجداوي األولية للناا،ين واياقات االنتخاب االي يعة أياى من تارتم تسلم ا وفا
التعليمات التنفي ية الصادرة ل

الراية .

هي .بعد انت ات اإلجراتات والمواعيد المنصو

علي ا في ه المادة وتصوتب األواا على اوت ما صدر من

ق اررات ،تقوى الدائرة بلر اي جداوي الناا،ين ىلى ال ينة.
المادة 6
أ .عند اعتماد المجلس جداوي الناا،ين المر لة ىليه من الدائرة وفا أحكاى المادة  )5من ه ا القانون ،تعت،ر ه
الجداوي جداوي ن ائية للناا،ين وتجرى االنتخابات النيابة بمقتضاها .
ب .تنير ال ينة الجداوي الن ائية للناا،ين على الموقط االلكتروني الخا

ه ا واأي رتقة أارى تحددها التعليمات

التنفي ية وتزود ري رئيس انتخاب بالجداوي الن ائية للناا،ين في دائرته .
ج .1 .ال يجوز ىجرات أي تعديي على بياقات االنتخاب المتيابقة مط ما ورد في الجداوي الن ائية للناا،ين.
 .2يجوز للدائرة تسليم بياقة االنتخاب المتيابقة مط ما ورد في الجداوي الن ائية للناا،ين في أي وق
يوى االقت ار .
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ىلى ن اية

المادة 7
لرايات أي انتخابات نياهية تلي االنتخابات النياهية التي تجرى ألوي مرة بعد نفام أحكاى ه ا القانون ،يراعى ما
يلي:
أ .تعت،ر الجداوي الن ائية ألي انتخابات نياهية ابقة جداوي أولية لرايات أي انتخابات نياهية تلي ا ،وللمجلس
ىصدار ما ي ار الزما من التعليمات التنفي ية لتي،يا أحكاى الفقرات ج) و د) و ز) و ح) و ط) و ي) من المادة
 )4من ه ا القانون على تل الجداوي .
ب .ىما تم ىصدار بياقات خصية جديدة للناا،ين بعد نفام أحكاى ه ا القانون فلل ينة اعتماد تل اليياقات لرايات
أي انتخابات نياهية تالية هدال من ىصدار بياقات انتخاب ،وعلى المجلس ىصدار أي تعليمات تنفي ية الزمة ل
الراية .
ج .على ال ينة ىاافة أ مات الناا،ين ال ين أكملوا الغامنة عيرة من عمرهم في اليوى األوي من

ري رانون

الغاني وتموز من ري نة في جداوي الناا،ين ول ا تحديث ه الجداوي دورتا بأي ىجراتات أارى تراها منا ية
بما يتفا وأحكاى ه ا القانون والتعليمات التنفي ية الصادرة بمقتضا .
المادة 8
أ .تقسم المملكة ىلى عدد من الدوائر االنتخاهية المحلية يخصز ل ا مائة وثمانية مقاعد نياهية ،وفقا للجدوي
المرفا في ه ا القانون .
ب .يخصز للنسات امسة عير مقعداإ نياهيا وتتم تحديد أ مات الفائزات هتل المقاعد وفا أحكاى المادة )51
من ه ا القانون باإلاافة للمقاعد التي تحصي علي ا النسات وفقا ألحكاى الفقرتين أ) و ج) من ه المادة .
ج .تنيأ في المملكة دائرة انتخاهية عامة على أن تكون قائمة نس،ية مرلقة تيمي جميط منا ا المملكة وال يستغنى
من ا أهنات دوائر اليادية والكوتات المنصو
تحديد روط و جراتات التر

علي ا في ه ا القانون وتخصز ل ا يعة وعيرون مقعداإ نياهياإ يتم

في ا واالقت ار والفرز وتحديد أ مات الفائزتن وفا أحكاى ه ا القانون والتعليمات

التنفي ية الصادرة بمقتضى ه ا القانون .
د .يكون لكي نااب صوتان على النحو التالي:
 .1صوت للدائرة االنتخاهية المحلية.
 .2صوت للدائرة االنتخاهية العامة .
تعديالت المادة:
-هك ا أصيح

ه المادة بعد تعديل ا بموجب القانون المعدي رقم  )28لسنة 2012ى.
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المادة 9
أ .بعد أن يصدر المل أمر بلجرات االنتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكاى الد تور ،يتخ المجلس ق ار ار هتحديد
تارتم االقت ار يعلنه الرئيس وتنير في الجرتدة الر مية .
ب .على الرغم مما ورد في الفقرة أ) من ه

المادة ،للمجلس أن يعين يوماإ ااصاإ لالقت ار ليعض الدوائر

االنتخاهية في غير الموعد ال ي حدد وفا أحكاى تل الفقرة ىما اقتض مل

المة االنتخاب أو المصلحة العامة.

المادة 10
ييترط فيمن يتر

لعضوتة مجلس النواب ما يلي:

أ .أن يكون أردنيا من عير نوات على األقي .
ب .أن ال يحمي جنسية دولة أارى .
ج .أن يكون قد أتم ثالثين نة مسية من عمر في يوى االقت ار .
د .أن ال يكون محكوما عليه باإلفالس ولم يستعد اعتيار قانونيا .
هي .أن ال يكون محجو ار عليه ولم يرفط الحجر عنه .
و .أن ال يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزتد على نة واحدة بجرتمة غير يا ية ولم يعف عنه .
ز .أن ال يكون مجنونا أو معتوها .
ح .أن ال يكون من أقارب المل في الدرجة التي تعين بقانون اا

.

ط .أن ال يكون متعاقداإ مط الحكومة أو المز سات الر مية العامة أو اليررات التي تملك ا أو تسيير علي ا
الحكومة أو أي مز سة ر مية عامة وات ران ه ا التعاقد بيرتقة ميا رة أو غير ميا رة با تغنات ما ران من
عقود ا تنجار األرااي واألمال ومن ران مساهما في ررة أعضا ها أكغر من عيرة األ خا

.

المادة 11
ال يجوز ألي من الم رورتن أدنا التر

لعضوتة مجلس النواب ىال ىما قدى ا تقالته ق،ي تين يوما على األقي

من الموعد المحدد لتقديم لب التر :
أ .الوزرات وموظفو الو ازرات والدوائر الحكومية والمز سات وال ينات الر مية والعامة .
ب .موظفو ال ينات العراية واإلقليمية والدولية .
ج .أمين عمان وأعضات مجلس أمانة عمان وموظفو األمانة .
د .ر ات المجالس ال،لدية وأعضا ها وموظفو ال،لديات.
المادة 12
على ري من يرغب في تر ي نفسه لعضوتة مجلس النواب أن يكون مسجالإ في أحد الجداوي الن ائية للناا،ين
وأن يدفط م،لغ امسمائة دينار غير قاهي لال ترداد يقيد ىيراداإ للخزتنة.
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المادة 13
ال يجوز ألي خز أن ير

نفسه لعضوتة مجلس النواب ىال في دائرة انتخاهية واحدة.

المادة 14
ي،دأ التر

لعضوتة مجلس النواب في التارتم ال ي يحدد المجلس على أن يكون ق،ي التارتم المحدد إلجرات

االقت ار بخمسة وعيرتن يوماإ على األقي ،وتستمر لمدة ثالثة أياى االي أوقات الدواى الر مي وال يق،ي أي لب
تر

يقدى بعد انت ات ه المدة.

المادة 15
أ .يقدى لب التر

في أي دائرة انتخاهية محلية من الب التر

في الدائرة التي ينوي التر

خصيا على نسختين ىلى رئيس االنتخاب

في ا على النمومج ال ي يعتمد المجلس مرفقا به الوثائا الغ،وتية و ائر ال،يانات

الميلواة بمقتضى أحكاى ه ا القانون واألنلمة والتعليمات التنفي ية الصادرة بمقتضا  ،وتعيى مقدى اليلب ى عا ار
هتسلم ليه .
ب .على رئيس االنتخاب ىحالة ليات التر

والوثائا وال،يانات المرفقة ه ا ىلى المجلس يوما هيوى بالو يلة التي

تحددها التعليمات التنفي ية ،وتصدر المجلس قرار بق،وي اليلب أو رفضه االي يعة أياى من اليوى التالي لتارتم
تسلمه اليلب .
ج .1 .ىما قرر المجلس رفض لب التر

فعليه هيان أ ياب الرفض ،وعلى رئيس االنتخاب ت،ليغ الب التر

قرار الرفض باليرتقة التي تحددها التعليمات التنفي ية.
.2ليالب التر

أن ييعن في القرار لدى محكمة اال تنناف التي تقط الدائرة االنتخاهية المحلية امن ااتصاص ا

االي ثالثة أياى من تارتم ت،لره القرار ومعز از عنه ه،ينات وااحة ومحددة ،وعلى المحكمة الفصي في ه ا
اليعن االي ثالثة أياى من اليوى التالي لتارتم تقديم اليعن لدي ا ،وتكون قرارها بيأن اليعن قيعيا وغير قاهي
لليعن لدى أي مرجط وار ،وتتم ت،لره ىلى الرئيس فور صدور .
المادة 16
أ .يقدى لب التر

في الدائرة االنتخاهية العامة ىلى المجلس هو ا ة مفوض القائمة على النمومج ال ي يعتمد

المجلس مرفقا به القائمة والوثائا الغ،وتية و ائر ال،يانات الميلواة بمقتضى أحكاى ه ا القانون والتعليمات التنفي ية
الصادرة بمقتضا  ،وتعيى مفوض القائمة ى عا ار هتسلم ليه .
ب .يرفا بيلب التر

قائمة بأ مات ما ال تزتد على يعة وعيرتن مر حاإ وتتم ترتي ،م في القائمة حسب تسلسي

األولوتة ال ي يختار مفوض القائمة ،وتكون ه القائمة موقعة من ري من المر حين وفا األحكاى واليروط التي
تحددها التعليمات التنفي ية .
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ج .تتم اإل ارة االي العملية االنتخاهية ىلى القائمة المرفقة بيلب التر

المقدى وفا أحكاى ه المادة با تعماي

ا م القائمة حسب مقتضى الحاي .
د .1 .يصدر المجلس قرار بق،وي اليلب أو رفضه رامال أو ق،وي أو رفض ا م أو أكغر من المر حين الم رورتن
في القائمة المرفقة به ،ومل االي يعة أياى من اليوى التالي لتارتم تسلمه اليلب ،و ما قرر المجلس رفض لب
التر

ألي ،ب فعليه هيان أ ياب الرفض وعلى الرئيس أو من يفواه ت،ليغ مفوض القائمة قرار الرفض باليرتقة

التي تحددها التعليمات التنفي ية.
 .2لمفوض القائمة ولكي من المر حين الم رورتن في القائمة المرفقة بيلب التر

اليعن في قرار الرفض لدى

محكمة ا تنناف عمان االي ثالثة أياى من تارتم ت،ليغ مفوض القائمة معز از اليعن ه،ينات وااحة ومحددة،
وعلى المحكمة الفصي في ه ا اليعن االي ثالثة أياى من اليوى التالي لتارتم تقديم اليعن لدي ا ،وتكون قرارها
بيأن ه ا اليعن قيعيا وغير قاهي لليعن لدى أي مرجط اار ،وتتم ت،ليره ىلى الرئيس فور صدور .
هي .ىما تقرر نتيجة لرجراتات واليعون الميار ىلي ا في ه المادة رفض ا م واحد أو أكغر أو ييه من أ مات
فيتم اال تعااة عنه با م أو أكغر يقدمه مفوض القائمة

المر حين الم رورتن في القائمة المرفقة بيلب التر

ممن تني،ا عليه أو علي م روط التر ي باليرتقة التي تحددها التعليمات التنفي ية .
تعديالت المادة:
 -هك ا أصيح

ه المادة بعد تعديل ا بموجب القانون المعدي رقم  )28لسنة 2012ى.

المادة 17
أ .تسجي ال ينة ليات التر
جي اا

التي تم ق،ول ا من المجلس أو التي صدر قرار من محكمة اال تنناف بق،ول ا في

لكي دائرة انتخاهية على حدة وفقا لتارتم تقديم ري من ا ووقته وعلى ال ينة تنليم قائمة بأ مات وقوائم

المر حين للدائرة االنتخاهية على أ اس مل السجي .
ب .يتخ الرئيس اإلجراتات الالزمة لعرض أ مات وقوائم المر حين للدوائر االنتخاهية ال ين تم ق،وي ليات م على
الموقط االلكتروني لل ينة وفي مررز المحافلة وعلى المجلس نير تل األ مات والقوائم في صحيفتين محليتين
يوميتين وأي و يلة أارى يراها المجلس منا ية .
ج .1 .لكي نااب حا اليعن في قرار المجلس بق،وي لب تر

أي من المر حين في دائرته االنتخاهية المحلية

لدى محكمة اال تنناف المختصة أو في قرار المجلس بق،وي لب التر

المقدى من مفوض القائمة أو بق،وي أي

من أ مات المر حين في القائمة المرفقة باليلب ومل لدى محكمة ا تنناف عمان.
 .2يقدى اليعن المنصو
المر حين المنصو

عليه في ال،ند  )1من ه

الفقرة االي ثالثة أياى من تارتم عرض أ مات وقوائم

علي ا في الفقرة ب) من ه المادة على أن يكون معز از ه،ينات وااحة ومحددة ،وعلى
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المحكمة الفصي في ه ا اليعن االي ثالثة أياى من اليوى التالي لتارتم تقديمه ىلي ا وتكون قرارها بيأنه قيعيا
وغير قاهي لليعن لدى أي مرجط وار وتتم ت،ليره ىلى الرئيس فور صدور .
د .على المجلس اتخام اإلجراتات الالزمة لعرض التعديالت التي أدال

على أ مات وقوائم المر حين بموجب

ق اررات محاكم اال تنناف الصادرة بمقتضى أحكاى ال،ند  )2من الفقرة ج) من ه المادة فور ت،لر ا ومل باليرتقة
مات ا التي يتم بموج ،ا عرض أ مات وقوائم المر حين بمقتضى أحكاى الفقرة ب) من ه المادة ،وتعت،ر ه
األ مات والقوائم ن ائية للمر حين لالنتخابات النياهية.
المادة 18
أ .يجوز ألي مر

في دائرة انتخاهية محلية أن يسحب تر يحه هتقديم لب ايي ىلى رئيس االنتخاب في تل

الدائرة .
ب .يجوز لمفوض القائمة أن يسحب ا م أي خز من قائمة المر حين المرفقة بيلب التر
أو أن ييلب المر

المقدى هوا يته

ميا رة حب ا مه من تل القائمة ،وفي ه الحالة يتم تقديم اليلب من القائمة أو المر

المعني ميا رة ىلى ال ينة وتقدى مفوض القائمة ا ما هديال عنه وفقا للتعليمات التنفي ية .
ج .ييترط تقديم لب االنسحاب وفا أحكاى الفقرة أ) من ه المادة ق،ي عيرة أياى من اليوى المحدد لالقت ار .
د .على ال ينة اإلعالن عن حب ا م أي مر

في الدائرة االنتخاهية على موقع ا االلكتروني وفي صحيفتين

محليتين يوميتين وأي و يلة أارى يراها المجلس منا ية.
المادة 19
ىما ت،ين أن عدد المر حين في الدائرة االنتخاهية المحلية مساو لعدد المقاعد النياهية المخصصة لتل الدائرة يقرر
المجلس فوز أولن المر حين بالتزرية.
المادة 20
تعفى اال تدعاتات واالعترااات واليعون التي تقدى بموجب أحكاى ه ا القانون والنلاى والتعليمات التنفي ية
الصادرة بمقتضى ه ا القانون ور ل الق اررات الصادرة بيأن ا عن اللجان وال ينات والمحاكم من أي ر وى و وابط
بما في مل ر وى الوراالت للمحامين.
المادة 21
تكون الدعاية االنتخاهية حرة وفقا ألحكاى القانون وتسم النياى ه ا من تارتم هدت التر ي وفا أحكاى المادة )14
من ه ا القانون وتنت ي هن اية اليوى ال ي يس،ا اليوى المحدد لالقت ار .
المادة 22
أ .على و ائي اإلعالى الر مية معاملة جميط المر حين االي مدة الدعاية االنتخاهية بحياد ومساواة .
ب .على المر

عند ممار ته الدعاية االنتخاهية االلتزاى بما يلي:
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 .1أحكاى الد تور واحتراى يادة القانون.
 .2احتراى حرتة الرأي والفكر لدى ا ارتن.
 .3المحافلة على الوحدة الو نية وأمن الو ن وا تقرار وعدى التمييز هين الموا نين.
 .4عدى ىجرات الدعاية االنتخاهية في الو ازرات والدوائر الحكومية والمز سات الر مية والعامة والمز سات
التعليمية ودور العيادة.
 .5عدى التعرض ألي دعاية انتخاهية لرير من المر حين وات بصورة خصية أو هو ا ة أعوانه ومزتديه
في حملته االنتخاهية.
المادة 23
أ .1 .للمر حين نير اإلعالنات وال،يانات المتضمنة أهداف م وايي م وارام عمل م رتية أن تحمي أ ماتهم
الصرتحة ،وتعفى ه اإلعالنات وال،يانات من الترايز والر وى.
 .2ال يجوز ا تعماي عار الدولة الر مي في االجتماعات واإلعالنات االنتخاهية وفي ائر أنوا الكتابات والر وى
والصور التي تستخدى في الدعاية االنتخاهية ،رما يمنط ا تعماي مك،رات الصوت على و ائط النقي
 .3يحلر ىلصاي أي ىعالن أو هيان انتخاهي أو واعه على أعمدة ال اتف والك راات واليوااز المرورتة
واألمال

العامة بما في مل

الصور والر وى والكتابات ،رما يحلر ىلصاي أي ىعالن أو هيان انتخاهي على

الجدران أو واط أي ىعالن أو هيان انتخاهي أو تررييه بيرتقة تضر بالسالمة العامة ،ولو ازرة األ راي العامة
واإل كان ومجلس أمانة عمان الك،رى والمجالس ال،لدية ومن في حكم ا الحا في ىزالة أي مخالفة ألحكاى ه ا
ال،ند في أي وق

على نفقة من تتعلا ه م تل الملصقات أو الصور أو الر وى أو الكتابات من المر حين دون

الحاجة ىلى ىن ارهم وتحدد األماكن المخصصة ل ا من ق،ي مجلس أمانة عمان الك،رى والمجالس ال،لدية ومن في
حكم ا.
 .4ال يجوز أن تتضمن الخيابات وال،يانات واإلعالنات وو ائي الدعاية االنتخاهية اإل اتة ألي مر

أو ألي

خز وار بصورة ميا رة أو غير ميا رة أو ىثارة النعرات اليائنية أو الق،لية أو اإلقليمية أو الج وتة أو العنصرتة
هين الموا نين.
 .5يحلر ىقامة الم رجانات والتجمعات على مسافة تقي عن مائتي متر من مراكز االقت ار والفرز .
ب .لل ينة أو لر ات االنتخاب اليلب من و ازرة اال راي العامة واإل كان أو مجلس أمانة عمان الك،رى أو
المجالس ال،لدية ومن في حكم ا ىزالة أي ىعالن أو هيان انتخاهي من أي مكان ىما وجد أنه مخالف ألحكاى القانون.
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المادة 24
يحلر على موظفي الحكومة والمز سات الر مية والعامة وأمين عمان وأعضات مجلس األمانة وموظفي ا ور ات
المجالس ال،لدية وأعضائ ا وموظفي ا النياى بالدعاية االنتخاهية لصال أي من المر حين في أماكن عمل م ،رما
يحلر ا تخداى أي من الو ائي والموجودات المملورة ل

المز سات في الدعاية االنتخاهية ألي مر .

المادة 25
يحلر على أي مر

ان يقدى من االي قيامه بالدعاية االنتخاهية هدايا أو ت،رعات أو مساعدات نقدية أو عينية

أو غير مل من المنافط أو يعد هتقديم ا ليخز ،يعي أو اعتياري وات ران مل بصورة ميا رة أو بالو ا ة
كما يحلر على أي خز أن ييلب لنفسه أو لرير أي هدايا أو ت،رعات أو مساعدات أو الوعد ه ا من أي
مر .
المادة 26
بعد ق،وي التر

للقائمة يجوز النياى بأعماي الدعاية االنتخاهية لجميط المر حين الم رورتن في القائمة المرفقة

بيلب التر  ،وتني،ا على القائمة أحكاى المواد من  )21ىلى  )25من ه ا القانون.
المادة 27
يكون االنتخاب عاما رتاإ وميا اإر.
المادة 28
أ .تيكي بقرار من المجلس لكي دائرة انتخاهية محلية لجنة انتخاب يعين رئيس ا وأعضا ها في قرار تيكيل ا للنياى
بالم اى المنصو

علي ا في ه ا القانون واألنلمة والتعليمات التنفي ية الصادرة بمقتضا .

ب .يقسم رئيس االنتخاب وأعضات لجنة االنتخاب ق،ي ميا رت م العمي أماى الرئيس أو أي من أعضات المجلس
اليمين التالية:
"أقسم باهلل العليم أن أقوى بالم اى المورولة ىلي بأمانة ونزاهة وحياد" .
المادة 29
أ .على ال ينة أن تصدر ق،ي موعد االقت ار بسيعة أياى على األقي ق ار ار تحدد فيه مراكز االقت ار والفرز في ري
دائرة انتخاهية محلية مط هيان عدد صناديا االقت ار والفرز في ري مررز على أن ينير القرار على الموقط
االلكتروني لل ينة وفي صحيفتين يوميتين وفي أي مكان ت ار ال ينة منا يا .
ب .تعتمد مراكز االقت ار والفرز للدوائر االنتخاهية المحلية الميار ىلي ا في الفقرة أ) من ه المادة مراكز اقت ار
وفرز للدائرة االنتخاهية العامة .
ج .على رئيس مررز االقت ار والفرز أن يعلن نتيجة االنتخاب األولية في مل الصندوي فور االنت ات من عملية
الفرز .
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د .يكون للدوائر االنتخاهية المحلية صناديا اقت ار مستقلة عن صناديا االقت ار المخصصة للدائرة االنتخاهية العامة
واعدد مساو لتل الصناديا ،على أن يكون بمحاماة ري صندوي اقت ار للدائرة االنتخاهية المحلية صندوي اقت ار
للدائرة االنتخاهية العامة.
المادة 30
يجوز للنااب اإلدالت بصوته في أي مررز من مراكز االقت ار والفرز امن دائرته االنتخاهية المحلية.
المادة 31
أ .يحدد المجلس بمقتضى التعليمات التنفي ية ىجراتات تعيين ر ات لجان االقت ار والفرز وأعضاتها للدائرة
االنتخاهية المحلية على أن يكونوا من موظفي الحكومة والمز سات الر مية والعامة وأن ال تكون ألي من م مط
أحد المر حين في تل الدائرة أو في الدائرة االنتخاهية العامة قرابة حتى الدرجة الغانية .
ب .يقسم ر ات لجان االقت ار والفرز وأعضا ها أماى لجنة االنتخاب وق،ي ميا رت م عمل م اليمين المنصو
علي ا في الفقرة ب) من المادة  )28من ه ا القانون .
ج .ىما حال

ظروف دون قياى رئيس لجنة االقت ار والفرز أو أي من أعضائ ا بم امه أو ىما تم ا تيعاد أي من م

ألي ،ب تحدد التعليمات التنفي ية ىجراتات تعيين من يحي محله.
المادة 32
ي،دأ االقت ار في الساعة السابعة من صياح اليوى المحدد لالنتخابات النياهية وتنت ي في الساعة السابعة من مسات
اليوى ماته ،وتجوز بقرار من المجلس أو من يفواه تمديد مدة االقت ار في أي دائرة انتخاهية محلية أو عامة لمدة
ال تزتد على اعتين ىما ت،ين وجود ارورة ل ل .
المادة 33
أ .لكي مر

أو من ينتدبه اييا أن يحضر عملية االقت ار والفرز في الدائرة االنتخاهية المحلية وتراق ،ا وفا

التعليمات التنفي ية وال يجوز ألي مر

أن يكون له أكغر من مندوب واحد عند ري صندوي .

ب .تعامي ري قائمة انتخاهية في الدائرة االنتخاهية العامة معاملة المر

لرايات الفقرة أ) من ه المادة.

المادة 34
على رئيس لجنة االقت ار والفرز أن يمنط في مررز االقت ار والفرز النياى بأي عمي من أنه التأثير على حسن
ير العملية االنتخاهية وله الحا أن ييلب من أي خز يقوى ه ل مرادرة مررز االقت ار والفرز وأن ييلب من
أفراد األمن ىاراجه ىما رفض مل .
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المادة 35
يكون االقت ار على النمومج ال ي يعتمد المجلس لورقتي االقت ار على أن تختم ري ورقة اقت ار بخاتم الدائرة
االنتخاهية المحلية المعنية وتوقط من رئيس لجنة االقت ار والفرز.
المادة 36
يكون صندوي االقت ار وفقا للمواصفات المعتمدة من المجلس.
المادة 37
على رئيس لجنة االقت ار والفرز وق،ي هدت االقت ار  ،ا ال الحضور على الو ري صندوي اقت ار  ،وتقوى بقفله
وتنلم محض اإر ه ل موقعا منه ومن جميط أعضات اللجنة ومن يرغب من المر حين أو مندواي م الحاارتن.
المادة 38
يخصز لصندوي االقت ار في الدائرة االنتخاهية المحلية وصندوي االقت ار في الدائرة االنتخاهية العامة الموجود
بمحاماته ،معزي أو أكغر يكون مزوداإ بأقالى واأ مات المر حين في الدائرة االنتخاهية المحلية واأ مات قوائم
المر حين التي قدى مفواو القائمة ليات تر

للدائرة االنتخاهية العامة وفا أحكاى المادة  )16من ه ا القانون.

المادة 39
يمارس النااب حقه في االنتخاب وفقا لما يلي:
أ .عند حضور النااب أماى لجنة االقت ار والفرز تتحقا اللجنة من خصية النااب من االي بياقته اليخصية
واياقة االنتخاب وتيابق ما معا رما تتحقا من وجود ا م النااب في الجدوي الن ائي للناا،ين في الدائرة االنتخاهية
المحلية هو ا ة أج زة الحا وب ،وتتم التأ ير على مل الجدوي الكترونيا بأن النااب قد مارس حقه االنتخاهي.
ب .يقوى رئيس لجنة االقت ار والفرز أو أحد عضوت ا بقيد ا م النااب ورقمه الو ني في جي اا

بالمقترعين.

ج .يسلم رئيس لجنة االقت ار والفرز أو أحد عضوت ا المقتر ورقتي االقت ار .
د .يقوى المقتر :
 .1بكتابة ا م مر

واحد على ورقة االقت ار المخصصة للدائرة االنتخاهية المحلية وفا ما تحدد التعليمات

التنفي ية.
 .2بالتأ ير على ا م أو رقم قائمة واحدة ومل لرايات االنتخاب في الدائرة االنتخاهية العامة .
هي .يقوى المقتر هواط ري ورقة اقت ار في الصندوي المخصز ل ا على مرأى من اللجنة والحاارتن .
و .للمجلس أن يقرر ىلزاى المقتر هواط ىصيعه بمادة الح،ر المخصصة ل ل .
ز .يعيد رئيس لجنة االقت ار والفرز للمقتر اليياقة اليخصية وتحتفظ هيياقة االنتخاب مز ار علي ا باال تعماي
بالكينية التي تحددها التعليمات التنفي ية .
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ح .على الرغم مما ورد في الفقرات ج) و د) و هي) من ه

المادة ،للمجلس أن يقرر ىجرات عملية االقت ار

هو ائي الكترونية تحدد أحكام ا و رو ا بموجب تعليمات تنفي ية تصدر ل

الراية.

المادة 40
تحدد التعليمات التنفي ية رتقة اقت ار النااب ال ي يدعي األمية أو عدى القدرة على الكتابة بما يتوافا مط رتة
علي ا في المادة  )67من الد تور.

االنتخاب المنصو
المادة 41

تتيط اإلجراتات المنصو

علي ا في المادة  )39من ه ا القانون لتمكين األ خا

المعوقين من ممار ة حق م

في االنتخاب هو ا ة مرافقي م مط مراعاة أي ىجراتات ااصة تحددها التعليمات التنفي ية ل

الراية.

المادة 42
تتولى لجنة االقت ار والفرز الفصي في االعترااات التي يقدم ا المر حون أو مندواوهم بخصو

تي،يا أحكاى

االقت ار وفا أحكاى ه ا القانون والتعليمات التنفي ية الصادرة بمقتضا  ،وتكون ق اررات ا ناف ة فور صدورها على أن
يتم تدوتن ا في محضر اا

هل .

المادة 43
بعد االنت ات من عملية االقت ار  ،تنلم لجنة االقت ار والفرز لكي صندوي محض اإر على نسختين يتم توقيع ما من
رئيس اللجنة وأعضائ ا وممن يرغب من الحاارتن من المر حين أو مندواي م على أن يتضمن المحضر ما يلي:
أ .ا م مررز االقت ار والفرز .
ب .رقم الصندوي .
ج .عدد أوراي االقت ار التي تسلمت ا اللجنة .
د .عدد الناا،ين ال ين مار وا حا االقت ار .
هي .عدد األوراي التي ا تعمل

في االقت ار واألوراي التي لم تستعمي أو ألري

أو أتلف

و ،ب مل .

المادة 44
تقوى لجنة االقت ار والفرز بفت ري صندوي أماى الحضور وتحصي األوراي الموجودة هدااله وتق أر رئيس اللجنة أو
أي من أعضائ ا الورقة بصوت واا وتعرا ا بصورة وااحة للحضور وتتم تدوتن األصوات التي نال ا ري
مر

وري قائمة وتسجيل ا على لوحة ظاهرة أماى الحضور.

المادة 45
أ .تعت،ر ورقة االقت ار با لة في أي من الحاالت التالية:
 .6ىما ران

غير مختومة بخاتم الدائرة االنتخاهية المحلية أو غير موقعة من رئيس لجنة االقت ار والفرز.

 .7ىما تضمن الورقة يارات معينة أو ىاافات تدي على ا م النااب.
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 .8ىما لم يكن باإلمكان قراتة ا م المر

المدون علي ا أو لم يكن باإلمكان تحديد القائمة التي تم التأ ير

علي ا.
 .9ىما ا تمل

ورقة االقت ار على أكغر من ا م فيزا اال م األوي.

 .10ىما تم التأ ير في ورقة االقت ار المخصصة للدائرة االنتخاهية العامة على أكغر من قائمة .
ب .ىما تكرر ا م المر

الواحد في ورقة االقت ار فيحتسب مرة واحدة .

ج .ىما ت،ين بعد فرز األصوات أن عدد األوراي المختومة والموقعة من رئيس لجنة االقت ار والفرز تزتد أو تقي عن
عدد المقترعين في مل الصندوي وفي ه الحالة على رئيس لجنة االقت ار والفرز ى عار رئيس االنتخاب فو ار
ه ل وال ي يقوى هدور بل عار الرئيس ليتخ المجلس القرار وفقا للتعليمات التنفي ية التي تضع ا ال ينة.
المادة 46
تتولى لجنة االقت ار والفرز الفصي في االعترااات التي يقدم ا المر حون أو مندواوهم أثنات ىجرات عملية فرز
األصوات وتكون ق اررات ا بيأن ا ناف ة فور صدورها على أن يتم تدوتن ا في محضر اا

هل .

المادة 47
أ .بعد االنت ات من عملية فرز األصوات تنلم لجنة االقت ار والفرز محضرتن من امس نسم محضر للدائرة
االنتخاهية المحلية ومحضر للدائرة االنتخاهية العامة وفقا للنمومجين الل ين يعتمدهما المجلس وتوقعان من رئيس
اللجنة وأعضائ ا وممن يرغب من الحاارتن من المر حين أو مندواي م .
ب .يتضمن محضر الدائرة االنتخاهية المحلية ما يلي :
 .1ا م مررز االقت ار والفرز .
 .2رقم الصندوي .
 .3عدد أوراي االقت ار التي تسلمت ا اللجنة .
 .4عدد المقترعين في الصندوي .
 .5أ مات المر حين وعدد األصوات التي حصي علي ا ري مر

.

 .6عدد أوراي االقت ار اليا لة والملراة و ،ب مل .
 .7أ مات مندواي المر حين وأ مات المراق،ين الموجودين في المررز .
ج .يتضمن محضر الدائرة االنتخاهية العامة ما يلي :
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 .1جميط ال،يانات التي تضمن ا المحضر الميار ىليه في الفقرة ب) من ه المادة با تغنات ما ورد في ال،ند )5
من ا .
 .2عدد األصوات التي حصل
د .يرفا بالمحضرتن المنصو
االقت ار التي ا تعمل

علي ا ري قائمة .
علي ما في الفقرتين ب) و ج) من ه المادة قوائم بأ مات المقترعين وأوراي

والتي لم تستعمي والتي تم اعتيارها با لة أو ملراة ،وتتم رزم ا في مرلفين مستقلين يسلمان

في الحاي ىلى رئيس االنتخاب .
المادة 48
يعت،ر فائ از باالنتخابات عن الدائرة االنتخاهية المحلية ري مر

ناي أعلى أصوات المقترعين حسب عدد المقاعد

النياهية المخصصة لتل الدائرة و ما تساوت األصوات هين اثنين أو أكغر من المر حين بحيث تع ر تحديد ا م
الفائز أو الفائزتن يعاد االنتخاب هين م في اليوى ال ي يحدد المجلس.
المادة 49
تتولى لجنة االنتخاب ما يلي:
أ .جمط األصوات التي نال ا ري مر

في الدائرة االنتخاهية المحلية وعالن النتائ األولية لالنتخابات في تل

الدائرة من رئيس االنتخاب بصورة علنية أماى الحاارتن من المر حين أو مندواي م وتنلم لجنة االنتخاب محض اإر
على امس نسم النتائ وتر ي ىلى ال ينة نسخة منه ومن جميط ق اررات اللجنة واألوراي المتعلقة بالعملية االنتخاهية
في تل الدائرة .
ب .جمط األصوات التي حصل

علي ا ري قائمة وتنليم محضر على امس نسم ه ل وتر ي ىلى ال ينة نسخة

منه ومن جميط األوراي المتعلقة بالعملية االنتخاهية للدائرة االنتخاهية العامة.
المادة 50
عند ىن ات لجان االنتخاب أعمال ا وفا أحكاى المادة  )49من ه ا القانون ،ييكي المجلس لجنة ااصة تقوى
هتدقيا النتائ األولية النتخابات الدوائر االنتخاهية المحلية ورفع ا ىلى الرئيس لعرا ا على المجلس.
المادة 51
أ .1 .تحدد اللجنة الخاصة الميار ىلي ا في المادة  )50من ه ا القانون أ مات الفائزات بالمقاعد المخصصة
للنسات في ري محافلة وفي ري دائرة من دوائر اليادية على أ اس نسية عدد األصوات التي نالت ا ري مر حة
من مجمو أصوات المقترعين في دائرت ا االنتخاهية المحلية وات ران

في المحافلة أو في ىحدى دوائر اليادية،

وعلى أن ال يزتد عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنسات وفا أحكاى ه الفقرة في ري محافلة ،وفي ري دائرة
انتخاهية من دوائر اليادية على فائزة واحدة.
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 .2ىما تساوت نسية األصوات هين مر حتين اثنتين أو أكغر على مستوى المحافلة أو في ىحدى دوائر اليادية،
يعاد االنتخاب هين المر حات المتساوتات في نسية األصوات .
ب .يعلن رئيس اللجنة الخاصة بصورة علنية أماى الحضور أ مات الفائزات بالمقاعد المخصصة للنسات ،وتعت،ر
نتائ أولية لالنتخابات بيأن ه المقاعد .
ج .تنلم اللجنة الخاصة محض اإر بجميط اإلجراتات التي اتخ ت ا والنتائ األولية التي توصل

ىلي ا وفقا ألحكاى

الفقرتين أ) و ب) من ه المادة وترفعه ىلى الرئيس لعراه على المجلس.
المادة 52
يتم توزتط المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة االنتخاهية العامة هو ا ة اللجنة الخاصة الميار ىلي ا في المادة
 )50من ه ا القانون بحسب نسية األصوات التي حصل

علي ا ري قائمة.

المادة 53
ىما ت،ين للمجلس وقو الي في عملية االقت ار أو الفرز في أحد مراكز االقت ار والفرز من أنه التأثير على أي
من النتائ األولية لالنتخابات في الدائرة االنتخاهية المحلية أو في أ مات الفائزات في المقاعد المخصصة للنسات
أو النتائ األولية لالنتخابات في الدائرة االنتخاهية العامة فله ىلرات نتائ االنتخاب في الدائرة االنتخاهية المعنية
حسب مقتضى الحاي وعادة عملية االقت ار والفرز في الوق

والكينية التي يراها منا ية.

المادة 54
أ .عندما يقرر المجلس اعتماد النتائ األولية لالنتخابات في الدوائر االنتخاهية المحلية ،تعت،ر نتائ ن ائية
لالنتخابات في تل الدوائر .
ب .عندما يقرر المجلس اعتماد النتائ األولية لالنتخابات بيأن المقاعد المخصصة للنسات ،تعت،ر نتائ ن ائية
للنسات في المملكة .
ج .عندما يقرر المجلس اعتماد النتائ األولية لالنتخابات بيأن المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة االنتخاهية
العامة ،تعت،ر نتائ ن ائية النتخابات القوائم في الدائرة االنتخاهية العامة.
المادة 55
أ .يعلن المجلس النتائ الن ائية لالنتخابات وتتم نيرها في الجرتدة الر مية .
ب .يصدر الرئيس لكي فائز باالنتخابات

ادة بانتخابه.

المادة 56
تحتفظ ال ينة بالصناديا االنتخاهية ومحاار اللجان االنتخاهية بمختلف أنواع ا وأوراي االقت ار لمدة ثالث نوات
بعد ىعالن النتائ الن ائية لالنتخابات.
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المادة 57
يتم اليعن في صحة نيابة أعضات مجلس النواب وفا أحكاى المادة  )71من الد تور.
المادة 58
مط مراعاة أحكاى المادة  )57من ه ا القانون:
أ .ىما رر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب ألي ،ب ران فيتم ى راي ه ا المقعد وفقا لما يلي:
 .4ىما ران المقعد الياغر في أحد الدوائر االنتخاهية المحلية فيمه باالنتخاب الفرعي في الدائرة االنتخاهية
المحلية.
 .5ىما ران المقعد الياغر لقائمة من القوائم الفائزة بمقاعد الدائرة االنتخاهية العامة فييري ه ا المقعد أحد
مر حي القائمة مات ا ،ومل حسب تسلسي ورود األ مات في ا و ما تع ر مل فيتم ى راي المقعد الياغر
من مر حي القائمة التي تلي ا ميا رة حسب األ س الواردة في ه ا ال،ند.
 .6ىما رر مقعد مخصز للنسات في مجلس النواب بمقتضى أحكاى ه المادة فيمه باالنتخاب الفرعي في
الدائرة االنتخاهية الخاصة بمن ران

تيري مل المقعد وفقا ألحكاى ه ا القانون واالي مدة ال تتجاوز

الستين يوما من تارتم ى عار مجلس النواب الحكومة أو ال ينة المستقلة لالنتخاب بيرور المقعد ،على
أن يقتصر التر ي لملنه على النسات اللواتي تتوافر في ن روط التر ي في تل الدائرة .
ب .تدوى مدة عضوتة أعضات مجلس النواب الميار ىلي م في الفقرة أ) من ه المادة ىلى ن اية مجلس النواب.
المادة 59
أ .يمنط داوي مراكز االقت ار والفرز من غير المصرح ل م هداوي ه المراكز بموجب أحكاى ه ا القانون ولرئيس
لجنة االقت ار والفرز ىاراج المخالف من المررز فو ار .
ب .ىما امتنط مل اليخز عن الخروج من مررز االقت ار والفرز فيعاقب بالحيس مدة ال تقي عن

ر وال تزتد

على تة أ ر أو بررامة ال تقي عن مائة دينار وال تزتد على ثالثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقواتين.
المادة 60
يعاقب بالحيس مدة ال تقي عن ثالثة أ ر وال تزتد على نة أو بررامة ال تقي عن مائتي دينار وال تزتد على
امسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقواتين ري من ارتكب أيا من األفعاي التالية:
أ .حمي الحا نارِّتاإ و ن ران مراصا أو أي أداة تيكي اي ار على األمن والسالمة العامة في أي مررز من مراكز
االقت ار والفرز يوى االنتخاب .

ب .ادعى العجز عن الكتابة أو عدى معرفت ا وهو ليس ر ل .
ج .ارتكب أي عمي من األعماي المحلورة المنصو

علي ا في الفقرة ب) من المادة  )22أو في المادتين

 )23أو  )24من ه ا القانون.
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المادة 61
يعاقب بالحيس مدة ال تقي عن ثالثة أ ر وال تزتد على نتين أو بررامة ال تقي عن امسمائة دينار وال تزتد
على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقواتين ري من ارتكب أيا من األفعاي التالية:
أ .احتفظ هيياقة خصية أو هيياقة انتخاب عائدة لرير دون حا أو ا تولى علي ا أو أافاها أو أتلف ا .
ب .انتحي خصية غير أو ا مه بقصد االقت ار في االنتخاب .
ج .ا تعمي حقه في االقت ار أكغر من مرة واحدة .
د .أثر على حرتة االنتخابات أو أعاي العملية االنتخاهية بأي صورة من الصور .
هي .ع،ث بأي صندوي من صناديا االقت ار أو الجداوي االنتخاهية أو األوراي المعدة لالقت ار أو ري أيا من ه
الجداوي أو األوراي أو أتلف ا أو لم يضع ا في الصندوي أو قاى بأي عمي بقصد المس بسالمة ىجراتات االنتخاب
و رتته .
و .داي ىلى مررز االقت ار والفرز بقصد رات األصوات أو التأثير على العملية االنتخاهية أو تأايرها أو بقصد
التعرض بسوت ألي من المسزولين عن ىجرائ ا.
المادة 62
يعاقب أي عضو من أعضات اللجان المعينين بمقتضى أحكاى ه ا القانون أو قانون ال ينة المستقلة لالنتخاب الناف
إلعداد الجداوي االنتخاهية أو تنليم ا أو تننيح ا أو ىجرات عمليات االقت ار أو الفرز أو ىحصات األصوات أو أي
من الموظفين المع ود ىلي م النياى ه

العمليات أو اإل راف علي ا بموجب أحكاى ه ا القانون بالحيس مدة ال تقي

عن نة وال تزتد على ثالث نوات ىما ارتكب أيا من األفعاي التالية:
أ .تعمد ىدااي ا م خز في أي جدوي من الجداوي االنتخاهية ال يحا له أن يكون ناايا بمقتضى أحكاى ه ا
القانون أو تعمد ح ف أو عدى ىدااي ا م خز في تل الجداوي يحا له أن يسجي في ا ناايا وفا أحكاى
القانون.
ب .أورد هيانا رامبا في لب التر

أو في اإلعالن عنه أو في أي من ال،يانات الواردة فيه أو في تارتم تقديمه

أو في أي محضر من المحاار التي يتم تنليم ا بمقتضى أحكاى ه ا القانون أو في االعتراض المقدى على
الجداوي االنتخاهية أو في أي وثيقة أارى يتم تنليم ا بمقتضى أحكاى ه ا القانون .
ج .ا تولى على أي وثيقة من الوثائا المتعلقة باالنتخاب دون حا أو أافاها أو ارتكب أي تزوتر في ا بما في
مل ىتالف ا أو تمزتق ا أو تيوت ا.
د .أار دون ،ب ميرو هدت عملية االقت ار عن الوق

المحدد ل ل أو أوقف ا دون م،رر ق،ي الوق

النت ائ ا بمقتضى أحكاى ه ا القانون أو تيا أ في أي ىجرات من ىجراتات ا بقصد ىعاقت ا أو تأايرها .
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المقرر

هي .لم يقم بفت صندوي االقت ار أماى الحاارتن من المر حين أو المندواين عن م ق،ي ال،دت بعملية االقت ار للتأكد
من الو .
و .ق أر ورقة االقت ار على غير حنيقت ا واصورة تخالف ما ورد في ا .
ز .امتنط عن تنفي أي حكم من أحكاى ه ا القانون المتعلا بعمليات االقت ار و جراتاته أو فرز األصوات أو االف
أي حكم من أحكاى ه ا القانون بقصد التأثير في أي من نتائ االنتخابات المقررة بمقتضى أحكامه.
المادة 63
يعاقب باأل راي الياقة مدة ال تقي عن ثالث نوات وال تزتد على يط نوات ري من:
أ .أعيى ناايا ميا رة أو بصورة غير ميا رة أو أقراه أو عرض عليه أو تع د بان يعييه م،لرا من الماي أو
منفعة أو أي مقاهي وار من أجي حمله على االقت ار على وجه اا

أو االمتنا عن االقت ار أو للتأثير في غير

لالقت ار أو االمتنا عن االقت ار .
ب .ق،ي أو لب ميا رة أو بصورة غير ميا رة م،لرا من الماي أو قراا أو منفعة أو أي مقاهي وار لنفسه أو
لرير بقصد أن يقتر على وجه اا

أو أن يمتنط عن االقت ار أو ليزثر في غير لالقت ار أو لالمتنا عن

االقت ار .
المادة 64
يعاقب باأل راي الياقة المزقتة مدة ال تقي عن امس نوات وال تزتد على عير نوات واررامة ال تقي عن ألف
دينار وال تزتد على امسة والف دينار ري من ا تولى أو حاوي اال تيالت على صندوي االقت ار ق،ي واعد فرز
األصوات الموجودة هدااله.
المادة 65
كي مخالفة ألحكاى ه ا القانون لم ينز على عقواة ااصة ل ا يعاقب مرتك ،ا بالحيس مدة ال تقي عن

ر وال

تزتد على تة أ ر أو بررامة ال تقي عن مائة دينار وال تزتد على ثالثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقواتين.
المادة 66
أ .ليس في ه ا القانون ما يحوي دون تي،يا أي عقواة أ د ورد النز علي ا في أي قانون وار ناف المفعوي.
ب .يعاقب ري من اليرت أو المتداي أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصو
بالعقواة مات ا المقررة للفاعي.
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علي ا في ه ا القانون

المادة 67
تسقط بالتقادى بعد مرور ثالث نوات من تارتم ىعالن النتائ الن ائية لالنتخابات جميط جرائم االنتخاب المنصو
علي ا في ه ا القانون.
المادة 68
لرايات تي،يا أحكاى ه ا القانون يعت،ر الرئيس وأعضات المجلس ور ات لجان االنتخاب وأعضا ها ور ات لجان
االقت ار والفرز ور ات أي لجان أارى ميكلة بموجب أحكاى ه ا القانون من أفراد الضابية العدلية وفقا لهحكاى
المقررة في قانون أصوي المحاكمات الجزائية الناف ول م ه

الصفة ايط أي من الجرائم المرتكية االفا ألحكاى

ه ا القانون.
المادة 69
أ .يصدر مجلس الوزرات األنلمة الالزمة لتنفي أحكاى ه ا القانون .
ب .يصدر المجلس التعليمات التنفي ية وأي تعليمات أارى الزمة لتنفي أحكاى ه ا القانون واألنلمة الصادرة
بمقتضا .
المادة 70
يلرى قانون االنتخاب لمجلس النواب المزق

رقم  )9لسنة 2010ى ،واألنلمة والتعليمات الصادرة بمقتضا .

المادة 71
رئيس الوزرات والوزرات مكلفون هتنفي أحكاى ه ا القانون.
2012/6/24ى.
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 .23قانون االنتخاب لمجلس النواب المعدل رقم( )28لسنة 2012م
المنشور على الصفحة( )3442من عدد الجريدة الرسمية رقم( )5169بتاريخ  25تموز 2012م
المادة 1
يسمى ه ا القانون قانون معدي لقانون االنتخاب لمجلس النواب لسنة 2012ى ) وتق ار مط القانون رقم  )25لسنة
2012ى الميار ىليه فيما يلي بالقانون األصلي قانونا واحدا وتعمي به من تارتم نير في الجرتدة الر مية.
المادة 2
يعدي تعرتف

الدائرة االنتخاهية العامة) الوارد في المادة  )2من القانون األصلي بللرات يارة

الواردة فيه واال تعااة عن ا بعيارة

يعة عير)

يعة وعيرون).

المادة 3
تعدي الفقرة ج) من المادة  8من القانون األصلي على النحو التالي:
أوالإ  :بللرات يارة

يعة عير) الواردة في ا واال تعااة عن ا بعيارة

يعة وعيرون).

ثانيا  :بللرات يارة والنلاى) الواردة في ا.
المادة 4
تعدي المادة  16من القانون األصلي على النحو التالي:
أوالإ  :بللرات يارة واألنلمة) الواردة في الفقرة أ) من ا
ثانيا  :بللرات يارة

يعة عير مر حاإ) الواردة في الفقرة ب) من ا واال تعااة عن ا بعيارة

مر حاإ).
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يعة وعيرتن

 .24قانون االنتخاب لمجلس النواب وتعديالته رقم( )6لسنة 2016م
المنشور على الصفحة ( )1442من عدد الجريدة الرسمية رقم( )5386بتاريخ  15اذار 2016م
المادة 1
يسمى ه ا القانون قانون االنتخاب لمجلس النواب لسنة 2016ى) وتعمي به من تارتم نير في الجرتدة الر مية.
تعديالت المادة:
 تم ىلرات رلمة الياقة ) حيغما وردت في ه ا القانون بموجب المادة  )2من القانون المعدي رقم  )27لسنة2017ى
المادة 2
يكون للكلمات والعيارات التالية حيغما وردت في ه ا القانون المعاني المخصصة ل ا أدنا ما لم تدي القرتنة على
غير مل :
ال ينة :ال ينة المستقلة لالنتخاب.
المجلس :مجلس مفواي ال ينة.
الرئيس :رئيس المجلس
الدائرة :دائرة األحواي المدنية والجوازات .
النااب :ري أردني له الحا في انتخاب أعضات مجلس النواب وفا أحكاى ه ا القانون.
المر  :النااب ال ي تم ق،وي لب تر حه لالنتخابات النياهية وفا أحكاى الد تور وه ا القانون.
المقتر  :النااب ال ي مارس حقه االنتخاهي وفا أحكاى ه ا القانون.
النائب :المر

الفائز بعضوتة مجلس النواب وفا أحكاى الد تور وه ا القانون.

الدائرة االنتخاهية :جزت من المملكة اصز له عدد من المقاعد النياهية وفا أحكاى ه ا القانون والنلاى الصادر
بمقتضا .
لجنة االنتخاب :اللجنة الميكلة في ري دائرة انتخاهية بقرار من المجلس وفا أحكاى ه ا القانون.
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رئيس االنتخاب :رئيس لجنة االنتخاب .
مررز االقت ار والفرز :المكان ال ي تحدد ال ينة في الدائرة االنتخاهية إلجرات عمليتي االقت ار والفرز.
بياقة االنتخاب :اليياقة التي تعتمدها ال ينة للنااب لممار ة حا االنتخاب وات أكان

اليياقة اليخصية

الصادرة عن الدائرة أى أي بياقة مات مواصفات ااصة .
المنيم :األردني ال ي يقط مكان ىقامته المعتادة فى دائرة انتخاهية معينة ،وال يعت،ر منقيعا عن اإلقامة فيه لمجرد
ترييه عنه ىما رغب في العودة ىليه في أي وق

ييات و ن ران له مكان ىقامة اارج المملكة.

مفوض القائمة :اليخز ال ي يفواه ايياإ جميط المر حين في القائمة لرايات أحكاى ه ا القانون.
التعليمات التنفي ية :التعليمات التي يصدرها المجلس وفا أحکاى ه ا القانون واحكاى قانون ال ينة المستقلة
لالنتخاب.
المادة 3
أ .لكي أردني هلغ ثماني عيرة نة مسية من عمر ق،ي تسعين يوماإ من التارتم المحدد إلجرات االقت ار الحا في
انتخاب أعضات مجلس النواب وفا أحكاى ه ا القانون.
ب .يوقف ا تعماي حا االنتخاب لمنتس،ي القوات المسلحة /الجيم العراي والمخاهرات العامة واألمن العاى وقوات
الدر والدفا المدني في أثنات وجودهم في الخدمة الفعلية با تغنات المستخدى المدني.
ج .يحرى من ممار ة حا االنتخاب:
 .1المحكوى عليه باإلفالس ولم يستعد اعتيار قانونياإ.
 .2المجنون أو المعتو أو المحجور عليه .
د .ال تدرج الدائرة في جداوي الناا،ين ا م من يوقف ا تعماي حقه في االنتخاب أو يحرى منه وفا أحكاى الفقرتين
ب) و ج) من ه المادة.
المادة 4
أ  .بعد ان يصدر المل امر بلجرات االنتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحکاى الد تور:
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 .1يتخ المجلس االي عيرة اياى من صدور االمر الملكي ق ار اإر هتحديد تارتم االقت ار وتنير القرار في الجرتدة
الر مية.
 .2للمجلس أن يعين يوماإ ااصاإ لالقت ار ليعض الدوائر االنتخاهية في غير الموعد ال ي حدد وفا أحكاى الفقرة
أ) من ه المادة ىما اقتض

المة االنتخاب أو المصلحة العامة مل .

ب .بعد ان يحدد المجلس تارتم االقت ار تيلب ال ينة ميا رة من الدائرة ىعداد جداوي أولية بأ مات من يحا ل م
االنتخاب هنات على مكان ىقامة النااب في قيود الدائرة ،ومل حسب الدوائر االنتخاهية المحددة بمقتضى أحكاى
ه ا القانون والنلاى الصادر بمقتضا .
ج .على المحاكم تزوتد الدائرة بجميط األحكاى القيعية الصادرة عن ا والمتعلقة بالحجر واالفالس على أن تكون
متضمنة اال مات الكاملة واألرقاى الو نية لال خا
هداية

الصادرة بحق م تل االحكاى عند نفام أحكاى ه ا القانون وفي

ري رانون الغاني وتموز من ري نة أو أي تارتم وار يحدد المجلس.

د .على الدائرة يب ا مات األ خا

المتوفين من جداوي الناا،ين.

هي .تقوى الدائرة بل عار ال ينة باالنت ات من ىعداد الجداوي األولية االي يعة اياى من تارتم لب ال ينة الميار
اليه في الفقرة ب) من ه المادة .
و .بعد تسلم ال ينة للجداوي األولية للناا،ين من الدائرة وفقاإ ألحكاى الفقرة هي) من ه المادة ،تقوى ال ينة من
اليوى التالي لتسلم ا بعرا ا على الموقط االلكتروني الخا

ه ا واأي و يلة أارى تراها منا ية رما تقوى هتزوتد

كي رئيس انتخاب بالجداوي األولية للناا،ين في دائرته ،وعلى رئيس االنتخاب عرا ا لمدة يعة اياى في المكان
ال ي يتم تحديد بمقتضى التعليمات التنفي ية ،وتعلن عن مكان عرا ا في صحيفتين محليتين يوميتين .
ز .االي أراعة عير يوماإ من اليوى التالي لتارتم عرض الجداوي األولية للناا،ين وفقاإ ألحكاى الفقرة و)
من ه المادة:
 .1يحا ألي من أهنات الدائرة االنتخاهية المنيمين اارج ا اليلب ايياإ من الدائرة تسجيي ا مه في الجدوي األولي
الخا

بأهنات تل الدائرة .

 .2اما ران في المحافلة أكغر من دائرة انتخاهية وتم تخصيز مقعد لليررس واليييان أو مقعد للمسيحيين في
دائرة انتخاهية أو أكغر من دوائر تل المحافلة ،فيحا الي نااب رکسي أو يياني أو مسيحي اما کان منيما
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في دائرة انتخاهية ال يوجد في ا مل المقعد ،اليلب اييا من الدائرة تسجيي ا مه في الجدوي األولي الخا

بأي

دائرة انتخاهية مخصز ل ا مل المقعد امن المحافلة نفس ا.
 .3اما لم يكن في المحافلة التي ينيم في ا اليررسي أو الييياني أو المسيحي دائرة انتخاهية مخصز ل ا مقعد
لليررس واليييان أو مقعد للمسيحيين ،فله اليلب اييا من الدائرة تسجيي ا مه في الجدوي األولي الخا

باي

دائرة انتخاهية في محافلة أارى مخصز ل ا مل المقعد.
 .4لكي نااب وجد ايأ في ال،يانات الخاصة به في الجداوي االولية أو أر تريير على مكان ىقامته تقديم لب
ايي ىلى الدائرة لتصحي الخيأ أو لمراعاة التريير.
ح .1.على الدائرة أن تفصي في اليلب المقدى الي ا وفا احكاى الفقرة ز) من ه المادة االي أراعة عير يوماإ
من تارتم تقديمه وفي حاي ق،وله تقوى هتعديي الجداوي األولية للناا،ين .
 .2تكون ق اررات الدائرة هرفض اليلب الميار اليه في ال،ند  )1من ه الفقرة قاهلة لليعن لدى محكمة ال،داية
التي تقط الدائرة االنتخاهية امن ااتصاص ا االي مدة ال تتجاوز يعة اياى من اليوى التالي لتارتم صدور القرار،
وعلى المحكمة ان تفصي فيه االي يعة اياى من تارتم ورود ىلى قلم المحكمة .
 .3يكون القرار الصادر عن المحكمة وفا احكاى ال،ند  )2من ه الفقرة قيعياإ وعلى المحكمة تزوتد الدائرة هنسم
من الق اررات الصادرة عن ا االي ثالثة اياى من تارتم صدورها وتتخ الدائرة ما يلزى من اجراتات لتصوتب الجداوي
األولية على اوت تل الق اررات االي يعة اياى من تارتم تسلم ا ووفقاإ للتعليمات التنفي ية.
ي .1.لكي نااب ورد ا مه في الجداوي األولية للناا،ين ان يعترض لدى ال ينة على تسجيي غير في الجداوي
األولية للناا،ين في دائرته االنتخاهية ومل االي مدة ال تتجاوز يعة اياى من اليوى التالي لتارتم عرض ر ات
االنتخاب للجداوي على أن يرفا باعترااه ال،ينات الالزمة .
 .2على ال ينة أن تفصي في االعترااات المقدمة ىلي ا وفا أحكاى ال،ند  )1من ه الفقرة االي يعة اياى من
تارتم ورودها ،وان تقوى بلعداد جدوي اا

هنتيجة تل االعترااات وات بق،ول ا أو رفض ا على أن يتم عرض

ه الجداوي لمدة يعة اياى من االي ر ات االنتخاب.
 .3تكون ق اررات ال ينة الصادرة وفا أحكاى ال،ند  )2من ه الفقرة قاهلة لليعن لدى محكمة ال،داية التي تقط
الدائرة االنتخاهية امن ااتصاص ا ومل االي مدة ال تتجاوز يعة اياى من اليوى التالي لتارتم عرا ا.

280

 .4تفصي محاكم ال،داية في اليعون المقدمة ىلي ا وفا أحكاى ه الفقرة االي يعة اياى من تارتم ورودها قلم
المحكمة وتكون قرارها قيعياإ ،وعلى المحكمة تزوتد ال ينة هنسم من الق اررات الصادرة عن ا االي ثالثة أياى من
تارتم صدورها وتقوى ال ينة فو ار بلر اي نسم من تل الق اررات ىلى الدائرة التخام ما يلزى من اجراتات لتصوتب
الجداوي األولية للناا،ين االي يعة اياى من تارتم تسلم ا.
ي .تحدد التعليمات التنفي ية أي احكاى واجراتات ووثائا ث،وتية الزمة لتنفي احكاى الفقرات ز) و ح) و ط) من
ه المادة .
 .ىما قررت ال ينة اعتماد بياقة انتخاب غير اليياقة اليخصية فيتم تحديد ىجراتات ىصدارها وتسليم ا للناا،ين
واالقت ار بموج ،ا بمقتضى التعليمات التنفي ية .
المادة 5
بعد انت ات االجراتات والمواعيد المنصو

علي ا في المادة  )4من ه ا القانون وتصوتب األواا على اوت

ما صدر من ق اررات ،تقوى الدائرة بلر اي جداوي الناا،ين ىلى ال ينة العتمادها االي ثالثة اياى من اليوى التالي
لتارتم ورودها الي ا ،وللمجلس تمديد ه المدة بقرار مس،ب لمدة مماثلة .
المادة 6
أ .عند اعتماد المجلس جداوي الناا،ين المر لة اليه من الدائرة وفا أحكاى المادة  )5من ه ا القانون ،تعت،ر ه
الجداوي جداوي ن ائية للناا،ين وال يجوز اجرات أي تعديي علي ا بأي حاي من األحواي وتجرى االنتخابات النياهية
بمقتضاها.
ب .تنير ال ينة الجداوي الن ائية للناا،ين على الموقط االلكتروني الخا

ه ا واأي رتقة أارى تحددها التعليمات

التنفي ية وتزود ري رئيس انتخاب بالجداوي الن ائية للناا،ين في دائرته.
المادة 7
أ .لرايات أي انتخابات نياهية عامة تجرى بعد نفام أحكاى ه ا القانون ،يراعى ما يلي:
 .1تعت،ر الجداوي الن ائية لالنتخابات النياهية السابقة التي جرت ق،ي نفام أحكاى ه ا القانون جداوي أولية لرايات
أي انتخابات نياهية تلي ا ،وللمجلس ىصدار ما ي ار الزماإ من التعليمات التنفي ية لتي،يا أحكاى الفقرات ج) و د)
و ز) و ح) و ط) من المادة  )4من ه ا القانون على تل الجداوي.
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 .2على ال ينة تحديث جداوي الناا،ين نوتاإ بأي ىجراتات تراها منا ية بالتنسيا مط الدائرة بما يتفا وأحكاى ه ا
القانون والتعليمات التنفي ية الصادرة بمقتضا .
ب .تعتمد الجداوي الن ائية للناا،ين في االنتخابات العامة لرايات أي انتخابات فر ية تتم وفقاإ ألحكاى ه ا القانون.
المادة 8
أ .تقسم المملكة ىلى دوائر انتخاهية يخصز ل ا مائة وامسة عير مقعداإ وفقا لنلاى اا
على أن يتضمن ما يلي.
تقسيم الدوائر االنتخاهية:
المحافلة عدد الدوائر االنتخاهية
 .1العاصمة امس دوائر
 .2محافلة اراد اراط دوائر
 .3محافلة ال،لقات دائرة واحدة
 .4محافلة الكر دائرة واحدة
 .5محافلة معان دائرة واحدة
 .6محافلة الزرقات دائرتان
 .7محافلة المفري دائرة واحدة
 .8محافلة اليفيلة دائرة واحدة
 .9محافلة مادبا دائرة واحدة
 .10محافلة جرم دائرة واحدة
 .11محافلة عجلون دائرة واحدة
 .12محافلة العنية دائرة واحدة
 .13هدو اليماي دائرة واحدة
282

يصدر ل

الراية

 .14هدو الو ط دائرة واحدة
 .15هدو الجنوب دائرة واحدة
ب .ىاافة ىلى المقاعد النياهية المنصو

علي ا في الفقرة أ) من ه المادة يخصز للنسات امسة عير مقعدا

هواقط مقعد واحد لكي محافلة.
ج .لرايات ه ا القانون تعامي ري دائرة من دوائر اليادية الغالث اليمالية والو يى والجنواية ) معاملة المحافلة.
المادة 9
أ .يتم التر

لميت المقاعد النياهية المخصصة للدائرة االنتخاهية بيرتا القائمة النس،ية المفتوحة .

ب .مط مراعاة احكاى ال،ند  )2من الفقرة د) من ه المادة ،يجب أن تضم القائمة عدداإ من المر حين ال يقي
عن ثالثة وال يتجاوز عدد المقاعد النياهية المخصصة للدائرة االنتخاهية.
ج .يقوى النااب باإلدالت بصوته لقائمة واحدة فقط من القوائم المر حة أوال ثم يصوت لكي واحد من المر حين
امن ه القائمة أو لعدد من م.
د .1.على المر حين عن المقاعد المخصصة لليررس واليييان والمسيحيين أن يتر حوا امن قوائم في الدوائر
االنتخاهية التي اصز ل م في ا مقاعد .
 .2على المر حات عن المقعد المخصز للنسات التر

امن قوائم و ال تعت،ر المر حة وفقاإ ألحكاى ه ا ال،ند

من امن الحد األعلى للمر حين في القائمة .
المادة 10
ييترط فيمن يتر

لعضوتة مجلس النواب ما يلي:

أ .ان يكون أردنيا من عير نوات على االقي.
ب .أن يكون قد أتم ثالثين نة مسية من عمر في يوى االقت ار .
ج .أن ال يكون محكوما عليه باإلفالس ولم يستعد اعتيار قانونيا.
د .أن ال يكون محجو ار عليه ولم يرفط الحجر عنه.
هي .أن ال يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزتد على نة واحدة بجرتمة غير يا ية ولم يعف عنه.
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و .أن ال يكون مجنونا أو معتوها.
ز .أن ال يكون من أقارب المل في الدرجة التي تعين بقانون اا

.

ح .أن ال يكون متعاقدا مط الحكومة أو المز سات الر مية العامة أو اليررات التي تملك ا أو تسيير علي ا
الحكومة أو أي مز سة ر مية عامة وات ران ه ا التعاقد بيرتقة ميا رة أو غير ميا رة با تغنات ما ران من
عقود ا تنجار األرااي واألمال ومن ران مساهما في ررة أعضا ها أکغر من عيرة أ خا

.

تعديالت المادة:
 -هك ا اص،

ه المادة بعد ىلرات الفقرة ب) من ا واعادة ترقيم الفقرات من ج) ىلى ط) الواردة في ا لتصي

من ب) ىلى ح) من ا على التوالي بموجب القانون المعدي رقم  )17لسنة 2016ى حيث ران نز الفقرة ب)
كما يلي:
ب .أن ال يحمي جنسية دولة أارى.
المادة 11
أ .على من ينوي التر

لعضوتة مجلس النواب من الم رورتن تالياإ أن يستقيي ق،ي تين يوماإ على األقي من

الموعد المحدد لالقت ار :
 .1الوزرات وموظفو الو ازرات والدوائر الحكومية والمز سات وال ينات الر مية والعامة.
 .2موظفو ال ينات العراية واإلقليمية والدولية.
 .3أمين عمان وأعضات مجلس أمانة عمان وموظفو األمانة.
 .4ر ات مجالس المحافلات وال،لدية والمحلية وأعضا ها وموظفوها.
ب .على الرغم مما ورد في الفقرة أ) من ه المادة ،تكون مدة تقديم اال تقالة ألي من الم رورتن في ا من غير
الوزرات امسة عير يوماإ ق،ي الموعد المحدد لتقديم ليات التر

ألي انتخابات فر ية تجرى وفقاإ ألحكاى ه ا

القانون.
المادة 12
أ .على ري من يرغب في التر

لعضوتة مجلس النواب أن يكون مسجال في أحد الجداوي الن ائية للناا،ين وأن

يدفط م،لغ امسمائة دينار غير قاهي لال ترداد يقيد ىيرادا للخزتنة.
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ب .تلتزى القائمة هدفط م،لغ ألفي دينار تأميناإ لاللتزاى باألحكاى المتعلقة بالدعاية االنتخاهية المنصو
ه ا القانون وتكون الم،لغ المدفو قاهالإ لال ترداد في حاي رفض لب التر

علي ا في

أو عدى مخالفة القائمة لتل األحكاى.

المادة 13
ال يجوز ألي خز أن ير

نفسه لعضوتة مجلس النواب ىال في دائرة انتخاهية واحدة وفي قائمة واحدة .

المادة 14
ي،دأ التر

لعضوتة مجلس النواب في التارتم ال ي يحدد المجلس على أن يكون ق،ي التارتم المحدد إلجرات

االقت ار بخمسة وعيرتن يوما على األقي ،وتستمر لمدة ثالثة أياى االي أوقات الدواى الر مي وال يق،ي أي لب
تر

يقدى بعد انت ات ه المدة.

المادة 15
أ .يقدى لب التر ي في أي دائرة انتخاهية ىلى رئيس االنتخاب بحضور جميط المر حين في القائمة دفعة واحدة
على النمومج ال ي يعتمد المجلس مط مرر ا م القائمة التي يتر حون امن ا وأ مات أعضائ ا ورمزها ومفوض
القائمة ،مرفقين الوثائا الغ،وتية و ائر ال،يانات الميلواة بمقتضى أحكاى ه ا القانون والتعليمات التنفي ية الصادرة
بمقتضا  ،وتعيى المر حون ى عا ار ه ل .
ب .يحا ا تخداى ا م القائمة مات ا ورمزها في أي دائرة انتخاهية أارى هنات على اتفاي مس،ا هين القوائم يود
لدى ال ينة.
ج .تتم اإل ارة االي العملية االنتخاهية ىلى القائمة الواردة بيلب التر

المقدى وفا أحكاى ه المادة با تعماي

ا م القائمة ورمزها .
د .على رئيس االنتخاب ىحالة ليات التر ي والوثائا وال،يانات المرفقة ه ا ىلى المجلس يوما هيوى بالو يلة التي
تحددها التعليمات التنفي ية.
هي .1.يصدر المجلس قرار بق،وي اليلب أو رفضه رامال أو ق،وي أو رفض ا م أو أکغر من ال،ي التر
الم کورتن في القائمة الواردة في لب التر

أو ا م القائمة أو رمزها ومل االي يعة أياى من اليوى التالي

لتارتم تسلمه اليلب ،و ما قرر المجلس رفض لب التر
من يفواه ت،ليغ الب التر

ألي ،ب فعليه هيان أ ياب الرفض وعلى الرئيس أو

قرار الرفض باليرتقة التي تحددها التعليمات التنفي ية .
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 . 2لمفوض القائمة وألي من ال،ي التر

الواردين في القائمة اليعن في قرار الرفض لدى محكمة اال تنناف

التي تقط الدائرة االنتخاهية امن ااتصاص ا االي ثالثة أياى من اليوى التالي لتارتم الت،ليغ مرفقاإ اليعن ه،ينات
وااحة ومحددة ،وعلى المحكمة الفصي في ه ا اليعن االي ثالثة أياى من اليوى التالي لتارتم تقديم اليعن لدي ا،
وتکون قرارها بيأن ه ا اليعن قيعيا ،وتتم ت،ليره ىلى الرئيس فور صدور .
المادة 16
أ .تسجي ال ينة ليات التر
جي اا

التي تم ق،ول ا من المجلس أو التي صدر قرار من محكمة اال تنناف بق،ول ا في

لكي دائرة انتخاهية على حدة وفقا لتارتم تقديم ري من ا ووقته وعلى ال ينة تنليم قائمة بأ مات القوائم

وأ مات المر حين للدائرة االنتخاهية على أ اس مل السجي .
ب .يتخ الرئيس اإلجراتات الالزمة لعرض أ مات القوائم وأ مات المر حين للدوائر االنتخاهية ال ين تم ق،وي
ليات م على الموقط االلكتروني لل ينة وفي مررز المحافلة وفي صحيفتين محليتين يوميتين وأي و يلة أارى
يراها منا ية.
ج .1.لکي نااب حا اليعن في قرار المجلس بق،وي لب تر
في القائمة الواردة في لب التر
 .2يقدى اليعن المنصو
وا مات المر حين المنصو

أي قائمة أو بق،وي أي من أ مات المر حين

في دائرته االنتخاهية لدى محكمة اال تنناف المختصة.

عليه في ال،ند  )1من ه الفقرة االي ثالثة أياى من اليوى التالي لتارتم عرض قوائم
علي ا في الفقرة ب) من ه المادة على أن يكون مرفقاإ ه،ينات وااحة ومحددة،

وعلى المحكمة الفصي في ه ا اليعن االي ثالثة أياى من اليوى التالي لتارتم تقديمه ىلي ا وتكون قرارها بيأنه
قيعيا وتتم ت،ليره ىلى الرئيس فور صدور .
د .على المجلس اتخام اإلجراتات الالزمة لعرض التعديالت التي أدال

على قوائم وأ مات المر حين بموجب

ق اررات محاكم اال تنناف الصادرة بمقتضى أحكاى ال،ند  )2من الفقرة ج) من ه المادة فور ت،لر ا ومل باليرتقة
مات ا التي يتم بموج ،ا عرض قوائم وأ مات المر حين بمقتضى أحكاى الفقرة ب) من ه المادة ،وتعت،ر ه
القوائم واأل مات ن ائية للمر حين لالنتخابات النياهية.
المادة 17
أ .يجوز ألي مر

في دائرة انتخاهية أن يسحب تر حه هتقديم لب ايي ىلى رئيس االنتخاب في تل الدائرة.

ب .ييترط تقديم لب االنسحاب وفا أحكاى الفقرة أ) من ه المادة ق،ي عيرة أياى من اليوى المحدد لالقت ار .
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ج .على ال ينة اإلعالن عن حب ا م أي مر

في الدائرة االنتخاهية على موقع ا االلكتروني وفي صحيفتين

محليتين يوميتين وأي و يلة أارى يراها المجلس منا ية.
د .ى ما قاي عدد المر حين في القائمة عن الحد األدنى المنصو
القانون نتيجة االنسحاب أو الوفاة أو فقدان أي رط من روط التر
من ه ا القانون فتعت،ر القائمة مستوفية لليروط المنصو

عليه في الفقرة ب) من المادة  )9من ه ا
علي ا في أحكاى المادة )10

المنصو

علي ا في ه ا القانون .

المادة 18
ىما ت،ين أن عدد المر حين في الدائرة االنتخاهية مساو لعدد المقاعد النياهية المخصصة لتل الدائرة أو للمقاعد
المخصصة للنسات أو لليررس واليييان أو للمسيحيين يقرر المجلس فوز أولن المر حين بالتزرية عند ىعالن
النتائ الن ائية لالنتخابات.
المادة 19
تعفى اال تدعاتات واالعترااات واليعون التي تقدى بموجب أحكاى ه ا القانون والنلاى والتعليمات التنفي ية
الصادرة بمقتضا بما في مل الدفط بعدى د تورتة القوانين واألنلمة ور ل الق اررات الصادرة عن اللجان وال ينات
والمحاكم من أي ر وى و وابط بما في ا ر وى الوراالت للمحامين.
المادة 20
أ .تكون الدعاية االنتخاهية حرة وفقا ألحكاى القانون وتسم النياى ه ا من تارتم هدت التر

وفا أحكاى المادة

 )14من ه ا القانون وتنت ي ق،ي أراط وعيرتن اعة من اليوى المحدد لالقت ار .
ب .تحدد األحكاى واأل س والضوابط المتعلقة بالدعاية االنتخاهية بما في مل

اوابط اإلنفاي المالي بموجب

التعليمات التنفي ية.
المادة 21
أ .على و ائي اإلعالى الر مية معاملة جميط المر حين االي مدة الدعاية االنتخاهية بحياد ومساواة.
ب .على المر

عند ممار ته الدعاية االنتخاهية االلتزاى بما يلي:

 .1أحکاى الد تور واحتراى يادة القانون.
 .2احتراى حرتة الرأي والفكر لدى ا ارتن.
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 .3المحافلة على الوحدة الو نية وأمن الو ن وا تقرار وعدى التمييز هين الموا نين.
 .4عدى ىجرات الدعاية االنتخاهية في الو ازرات والدوائر الحكومية والمز سات الر مية والعامة والمز سات التعليمية
ودور العيادة.
 .5عدى التعرض بأي دعاية انتخاهية لرير من المر حين وات بصورة خصية أو هو ا ة أعوانه ومزتديه في
حملته االنتخاهية.
المادة 22
أ .1.للمر حين نير اإلعالنات وال،يانات المتضمنة أهداف م وايي م وارام عمل م رتية أن تحمي أ ماتهم
الصرتحة ،وتعفى ه اإلعالنات وال،يانات من الترايز والر وى.
 .2ال يجوز ا تعماي عار الدولة الر مي في االجتماعات واإلعالنات االنتخاهية وفي ائر أنوا الكتابات والر وى
والصور التي تستخدى في الدعاية االنتخاهية ،رما يمنط ا تعماي مك،رات الصوت على و ائط النقي.
 .3تحدد األماكن المخصصة للدعاية االنتخاهية من مجلس أمانة عمان الك،رى والمجالس ال،لدية والمحلية ومن
في حكم ا وتحلر ىلصاي أي ىعالن أو هيان انتخاهي أو واعه على أعمدة ال اتف والك راات واليوااز المرورتة
واألمال

العامة بما في مل

الصور والر وى والكتابات ،رما يحلر الصاي أي ىعالن أو هيان انتخاهي على

الجدران أو واط أي ىعالن أو هيان انتخاهي أو تررييه بيرتقة تضر بالسالمة العامة ،ولو ازرة اال راي العامة
واال كان ومجلس أمانة عمان الك،رى والمجالس ال،لدية والمحلية ومن في حكم ا الحا في ىزالة أي مخالفة ألحكاى
ه ا ال،ند فيأ وق

على نفقة من تتعلا ه م تل الملصقات أو الصور أو الر وى أو الكتابات من المر حين دون

الحاجة ىلى ىن ارهم.
 .4ال يجوز أن تتضمن الخيابات وال،يانات واإلعالنات وو ائي الدعاية االنتخاهية اإل اتة ألي مر

أو ألي

خز وار بصورة ميا رة أو غير ميا رة أو ىثارة النعرات الدينية أو اليائنية أو الق،لية أو اإلقليمية أو الج وتة
أو العنصرتة هين الموا نين.
 .5يحلر ىقامة الم رجانات والتجمعات على مسافة تقي عن مائتي متر من مراكز االقت ار والفرز.
ب .لل ينة أو لر ات االنتخاب اليلب من و ازرة األ راي العامة واإل كان أو مجلس أمانة عمان الك،رى أو
المجالس ال،لدية أو المحلية ومن في حكم ا ىزالة أي ىعالن أو هيان انتخاهي من أي مكان ىما وجد أنه مخالف
ألحكاى القانون .
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المادة 23
يحلر على موظفي الحكومة والمز سات الر مية والعامة وأمين عمان وأعضات مجلس األمانة وموظفي ا ور ات
مجالس المحافلات وال،لدية والمحلية وأعضائ ا وموظفي ا النياى بالدعاية االنتخاهية لصال أي من المر حين في
أماكن عمل م ،رما يحلر ا تخداى أي من الو ائي والموجودات المملورة ل
ألي مر

المز سات في الدعاية االنتخاهية

.

المادة 24
يحلر على أي مر

أن يقدى االي قيامه بالدعاية االنتخاهية هدايا أو ت،رعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو

غير مل من المنافط أو يعد هتقديم ا ليخز ،يعي أو اعتياري وات ران مل بصورة ميا رة أو بالو ا ة رما
يحلر على أي خز أن ييلب لنفسه أو لرير أي هدايا أو ت،رعات أو مساعدات أو الوعد ه ا من أي مر .
المادة 25
أ .تيكي بقرار من المجلس لكي دائرة انتخاهية لجنة انتخاب يعين رئيس ا وأعضا ها في قرار تيكيل ا للنياى بالم اى
المنصو

علي ا في ه ا القانون واألنلمة والتعليمات التنفي ية الصادرة بمقتضا .

ب .يقسم رئيس االنتخاب وأعضات لجنة االنتخاب ق،ي ميا رت م العمي أماى الرئيس أو أي من أعضات المجلس
اليمين التالية " :أقسم باهلل العليم أن أقوى بالم اى المورولة ىلي بأمانة ونزاهة وحياد".
المادة 26
أ .على ال ينة أن تصدر ق،ي موعد االقت ار بسيعة أياى على األقي ق ار ار تحدد فيه مراكز االقت ار والفرز في ري
دائرة انتخاهية مط هيان عدد صناديا االقت ار والفرز في ري مررز على أن ينير القرار على الموقط اإللكتروني
لل ينة وفي صحيفتين محليتين يوميتين وفي أي مکان ت ار ال ينة منا يا.
ب .على رئيس لجنة االقت ار والفرز أن يعلن نتيجة فرز صندوي االقت ار فور االنت ات من عملية الفرز .
المادة 27
يکون االنتخاب عاما رتا وميا را.
المادة 28
أ .يدلي النااب بصوته في مررز االقت ار والفرز المخصز له امن دائرته االنتخاهية.
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ب .تتخ ال ينة التداهير واإلجراتات الالزمة لضمان ممار ة العاملين في العملية االنتخاهية حق م في االقت ار وفا
تعليمات تنفي ية تصدرها ل

الراية.

المادة 29
أ .يحدد المجلس ىجراتات تعيين ر ات لجان االقت ار والفرز وأعضائ ا للدائرة االنتخاهية على أن يكونوا من
موظفي الحكومة والمز سات الر مية والعامة وأن ال تكون ألي من م قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الغانية مط
أحد المر حين في تل الدائرة.
ب .يقسم ر ات لجان االقت ار والفرز وأعضا ها أماى لجنة االنتخاب وق،ي ميا رت م عمل م اليمين المنصو
علي ا في الفقرة ب) من المادة  )25من ه ا القانون.
ج .ىما حال

ظروف دون قياى رئيس لجنة االقت ار والفرز أو أي من أعضائ ا بم امه أو ىما تم ا تيعاد أي من م

ألي ،ب فتحدد التعليمات التنفي ية ىجراتات تعيين من يحي محله.
المادة 30
ي،دأ االقت ار في الساعة السابعة من صياح اليوى المحدد ل ل وتنت ي في الساعة السابعة من مسات اليوى ماته،
وتجوز بقرار من المجلس أو من يفواه تمديد مدة االقت ار في أي دائرة انتخاهية لمدة ال تزتد على اعتين ىما
ت،ين وجود ارورة ل ل .
المادة 31
لكي مر

أو مفوض قائمة أو من ينتدبه اييا أي من ما حضور عملية االقت ار والفرز في الدائرة االنتخاهية

ومراق،ت ا وال يجوز أن يكون ألي مر

أو مفوض قائمة أكغر من مندوب واحد عند ري صندوي.

المادة 32
على رئيس لجنة االقت ار والفرز أن يمنط في مررز االقت ار والفرز النياى بأي عمي من أنه التأثير في حسن ير
العملية االنتخاهية وله الحا في أن ييلب من أي خز يقوى ه ل مرادرة مررز االقت ار والفرز وأن ييلب من
أفراد األمن ىاراجه ىما رفض مل .
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المادة 33
يكون االقت ار على النمومج ال ي يعتمد المجلس لورقة االقت ار على أن تختم ري ورقة اقت ار بخاتم الدائرة االنتخاهية
المعنية وتوقط من رئيس لجنة االقت ار والفرز.
المادة 34
يكون صندوي االقت ار وفقا للمواصفات المعتمدة من المجلس.
المادة 35
على رئيس لجنة االقت ار والفرز وق،ي هدت االقت ار  ،ا ال الحضور على الو صندوي االقت ار  ،وتقوى بقفله وتنلم
محض ار ه ل موقعا منه ومن جميط أعضات اللجنة ومن يرغب من المر حين أو مندواي م الحاارتن.
المادة 36
يخصز لصندوي االقت ار في الدائرة االنتخاهية معزي أو أكغر يكون مزودا بأقالى واقوائم المر حين وأ مائ م في
الدائرة االنتخاهية وفا المادة  )16من ه ا القانون.
المادة 37
يمارس النااب حقه في االنتخاب وفقاإ لما يلي:
أ .عند حضور النااب أماى لجنة االقت ار والفرز تتحقا اللجنة من خصية النااب رما تتحقا من وجود ا م
النااب في الجدوي الن ائي للناا،ين في الدائرة االنتخاهية هو ا ة أج زة الحا وب والجداوي الورقية ،وتتم التأ ير
على تل الجداوي الکترونيا واييا بأن النااب قد مارس حقه االنتخاهي.
ب .يسلم رئيس لجنة االقت ار والفرز أو أحد عضوت ا المقتر ورقة االقت ار .
ج .يقوى المقتر :
 .1بالتأ ير في المكان المخصز ال م أو رقم أو رمز قائمة واحدة من القوائم المر حة في الدائرة االنتخاهية .
 .2بالتأ ير في المكان المخصز ال م أو أكغر من أ مات المر حين من القائمة التي أ ر علي ا فقط.
د .يقوى المقتر هواط ورقة االقت ار في الصندوي المخصز ل ا على مرأى من اللجنة والحاارتن .
هي .على المقتر أن يضط ىصيعه بمادة الح،ر المخصصة ل ل .
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و .على الرغم مما ورد في الفقرات ب) و ج) و د) و هي) من ه المادة ،للمجلس أن يقرر ىجرات عملية االقت ار
أو الفرز أو رلي ما هو ائي الكترونية تحدد أحكام ا و رو ا بموجب تعليمات تنفي ية تصدر ل

الراية.

المادة 38
تحدد التعليمات التنفي ية رتقة اقت ار النااب ال ي يدعي األمية أو عدى القدرة على الكتابة بما يتوافا مط رتة
االنتخاب المنصو

علي ا في المادة  )67من الد تور.

المادة 39
المعوقين من ممار ة حق م في االنتخاب .

تحدد التعليمات التنفي ية اإلجراتات التي تمكن األ خا
المادة 40

تتولى لجنة االقت ار والفرز الفصي في االعترااات التي يقدم ا مفواو القوائم أو المر حون أو مندواوهم
بخصو

تي،يا أحكاى االقت ار وفا أحكاى ه ا القانون والتعليمات التنفي ية الصادرة بمقتضا  ،وتكون ق اررات ا

ناف ة فور صدورها على أن يتم تدوتن ا في محضر اا

هل .

المادة 41
بعد االنت ات من عملية االقت ار  ،تنلم لجنة االقت ار والفرز لكي صندوي محض ار على نسختين يتم توقيع ما من
رئيس اللجنة وأعضائ ا وممن يرغب من الحاارتن من المر حين أو مندواي م على أن يتضمن المحضر ما يلي:
أ .ا م مررز االقت ار والفرز.
ب .رقم الصندوي.
ج .عدد أوراي االقت ار التي تسلمت ا اللجنة .
د .عدد الناا،ين ال ين مار وا حا االقت ار .
هي .عدد األوراي التي ا تعمل

في االقت ار واألوراي التي لم تستعمي أو ألري

أو أتلف

و ،ب مل .

المادة 42
تقوى لجنة االقت ار والفرز بفت ري صندوي أماى الحضور وتحصي األوراي الموجودة هدااله وتق أر رئيس اللجنة أو
أي من أعضائ ا الورقة بصوت واا وتعرا ا بصورة وااحة للحضور وتتم تدوتن األصوات التي حصل
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علي ا ري قائمة واألصوات التي حصي علي ا ري مر

من مر حي القوائم وتسجيل ا على لوحة ظاهرة أماى

الحضور.
المادة 43
أ .تعت،ر ورقة االقت ار با لة في أي من الحاالت التالية:
 .1اما ران
 .2اما تضمن

غير مختومة بخاتم الدائرة االنتخاهية أو غير موقعة من رئيس لجنة االقت ار والفرز.
الورقة يارات معينة أو ىاافات تدي على ا م المقتر .

 .3اما لم يكن باإلمكان تحديد القائمة أو المر حين ال ين تم التأ ير علي م.
 .4ىما تم التأ ير في ورقة االقت ار على أكغر من قائمة.
ب .على الرغم مما ورد في الفقرة ج) من المادة  )9من ه ا القانون ال تعت،ر ورقة االقت ار با لة:
 .1ىما تم التأ ير على قائمة دون التأ ير على أ مات أي مر حين في ا .
 .2ىما تم التأ ير على أي من أ مات المر حين في ا دون التأ ير على ا م القائمة .
ج .يحتسب التأ ير الم رور في ال،ندين  )1و  )2من الفقرة ب) من ه المادة صوتاإ للقائمة وصوتاإ لكي مر
مز ر له .
د .ىما ت،ين بعد فرز األصوات أن عدد األوراي المختومة والموقعة من رئيس لجنة االقت ار والفرز تزتد أو تقي
هنسية تتجاوز  )%3من عدد المقترعين في مل الصندوي فعلى رئيس لجنة االقت ار والفرز ى عار رئيس االنتخاب
فو ار ه ل وال ي يقوى هدور بل عار الرئيس ليتخ المجلس القرار وفقا للتعليمات التنفي ية التي تضع ا ال ينة .
المادة 44
تتولى لجنة االقت ار والفرز الفصي في االعترااات التي يقدم ا مفواو القوائم أو المر حون أو مندواوهم في
أثنات ىجرات عملية فرز األصوات وتكون ق اررات ا بيأن ا ناف ة فور صدورها على أن يتم تدوتن ا في محضر اا
هل .
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المادة 45
أ .بعد االنت ات من عملية فرز األصوات تنلم لجنة االقت ار والفرز محض ار من امس نسم وفقا للنمومج المعتمد
من المجلس وتوقط من رئيس اللجنة واعضائ ا وممن يرغب من الحاارتن من المر حين أو مندواي م .
ب .يتضمن المحضر ما يلي:
 .1ا م مرکز االقت ار والفرز.
 .2رقم الصندوي.
 .3عدد أوراي االقت ار التي تسلمت ا اللجنة.
 .4عدد المقترعين في الصندوي.
 .5عدد األصوات التي حصل

علي ا ري قائمة.

 .6أ مات المر حين وعدد األصوات التي حصي علي ا ري مر

من مر حي القوائم.

 .7عدد أوراي االقت ار ال،يضات واليا لة و ،ب بيالن ا.
 .8أ مات ري من مفواي القوائم والمر حين ومندواي م وأ مات المراق،ين.
ج .ترفا بالمحضر قوائم المقترعين وأوراي االقت ار التي ا تعمل

والتي لم تستعمي والتي تم اعتيارها با لة أو

هيضات ،وتتم رزم ا في مرلف يسلم في الحاي ىلى رئيس االنتخاب.
المادة 46
أ .يحدد الفائزون بالمقاعد النياهية وفقاإ لما يلي:
 . 1تحصي ري قائمة على مقاعد في الدائرة االنتخاهية هنسية عدد األصوات التي حصل

علي ا من مجمو

المقترعين في الدائرة االنتخاهية ىلى عدد المقاعد المخصصة للدائرة االنتخاهية .
 .2يحدد الفائزون بالمقاعد الميار الي ا في ال،ند  )1من ه الفقرة على أ اس أعلى األصوات التي حصي علي ا
المر حون في القائمة من غير المر حين الميار ىلي م في ال،ند  )1من الفقرة د) من المادة  )9من ه ا القانون.
 .3يحدد الفائزون بالمقاعد الميار الي ا في ال،ند  )1من الفقرة د) من المادة  )9من ه ا القانون على أ اس
أعلى األصوات التي حصي علي ا المر

في الدائرة االنتخاهية.
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 .4تحدد الفائزة بالمقعد المخصز للنسات في ري محافلة على أ اس أعلى األصوات التي نالت ا المر حة من
مجمو أصوات المقترعين في دائرت ا االنتخاهية ،و ما ران

المحافلة مقسمة ىلى أكغر من دائرة انتخاهية تحدد

الفائزة بالمقعد على أ اس أعلى نسية عدد أصوات نالت ا أي من المر حات في دائرت ا من هين دوائر تل
المحافلة.
ب .في حاي تع ر ىكماي ميت المقاعد باألرقاى الصحيحة غير الكسرتة وفقاإ ألحكاى ال،ند  )1من الفقرة أ) من
ه المادة يتم اعتماد رتقة الياقي األعلى لميت ه المقاعد .
ج .ىما تساوت نسية األصوات هين قائمتين أو أكغر أو تساوت هين مر حين اثنين أو أكغر فيجري الرئيس القرعة
هين المتساوتن في نسية األصوات أو عددها وتتم تنليم محضر هنتيجة مل يوقعه الرئيس والمر حون أو مندواوهم
ىن وجدوا.
المادة 47
تتولى لجنة االنتخاب ما يلي:
أ .جمط األصوات التي حصل

علي ا ري قائمة .

ب .جمط األصوات التي حصي علي ا ري مر

من المر حين في القوائم .

ج .تنليم محضر من امس نسم بالنتائ و ر اي نسخة منه ىلى ال ينة مرفقاإ ه ا ق اررات اللجنة واألوراي المتعلقة
بالعملية االنتخاهية في تل الدائرة.
المادة 48
أ .ييكي المجلس لجنة ااصة أو أكغر تقوى هتدقيا النتائ األولية النتخابات الدوائر االنتخاهية وعالن أ مات
الفائزتن بالمقاعد النياهية لكي دائرة انتخاهية ورفع ا ىلى الرئيس لعرا ا على المجلس .
ب .يعلن رئيس اللجنة الخاصة أماى الحضور أ مات الفائزات بالمقاعد المخصصة للنسات وتعت،ر ه ا اإلعالن
نتيجة أولية لالنتخابات بيأن ه المقاعد .
ج .تنلم اللجنة الخاصة محض ار بجميط اإلجراتات التي اتخ ت ا والنتائ األولية التي توصل
الفقرتين أ) و ب) من ه المادة وترفعه ىلى الرئيس لعراه على المجلس.
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ىلي ا وفقا ألحكاى

المادة 49
ىما ت،ين للمجلس وقو الي في عملية االقت ار أو الفرز في أحد مراكز االقت ار والفرز من أنه التأثير في أي من
النتائ األولية لالنتخابات في الدائرة االنتخاهية فله ىلرات نتائ االنتخاب في مل المررز حسب مقتضى الحاي
وعادة عمليتي االقت ار والفرز في مل المررز في الوق

والكينية التي يراها منا ية.

المادة 50
أ .عندما يقرر المجلس اعتماد النتائ األولية لالنتخابات في الدوائر االنتخاهية تعت،ر نتائ ن ائية لالنتخابات في
تل الدوائر.
ب .عندما يقرر المجلس اعتماد النتائ األولية لالنتخابات بيأن المقاعد المخصصة للنسات ،تعت،ر نتائ ن ائية
لمقاعد النسات في المملكة.
المادة 51
أ .يعلن المجلس النتائ الن ائية لالنتخابات وتتم نيرها في الجرتدة الر مية.
ب .يصدر الرئيس لكي فائز باالنتخابات

ادة بانتخابه.

المادة 52
تحتفظ ال ينة بالصناديا االنتخاهية ومحاار اللجان االنتخاهية بمختلف أنواع ا وأوراي االقت ار لمدة نة واحدة
بعد ىعالن النتائ الن ائية لالنتخابات.
المادة 53
يتم اليعن في صحة نيابة أعضات مجلس النواب وفا أحكاى المادة  )71من الد تور.
المادة 54
مط مراعاة أحكاى المادة  )53من ه ا القانون:
أ .ىما رر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب ألي ،ب فيتم ى راي ه ا المقعد من أحد مر حي القائمة التي فاز
من ا صاحب المقعد الياغر ،ومل حسب عدد أصوات ري مر
من أحد مر حي القائمة التي تلي ا ميا رة حسب النسية التي حصل
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في ا و ما تع ر مل فيتم ى راي المقعد الياغر
علي ا .

ب .ىما رر أي مقعد مخصز للنسات في مجلس النواب ألي ،ب فتيرله المر حة التي تلي صاحية المقعد
الياغر ميا رة حسب ما ورد في ال،ند  )4من الفقرة أ) من المادة  )4 6من ه ا القانون .
ج .ىما رر أي مقعد مخصز لليررس واليييان أو المسيحيين في مجلس النواب ألي ،ب فييرله المر
ال ي يلي صاحب المقعد الياغر ميا رة بعدد أعلى األصوات التي حصي علي ا في دائرته االنتخاهية.
د .ىما تع ر ميت المقعد الياغر في أي من الفقرات أ) و ب) و ج) من ه المادة فيتم ملز باالنتخاب الفرعي
في الدائرة االنتخاهية التي رر مقعدها دون التقيد بالحد األدنى المنصو

عليه في الفقرة ب) من المادة )9

من ه ا القانون واالي مدة ال تتجاوز تين يوما من تارتم ى عار مجلس النواب الحكومة أو ال ينة بيرور المقعد.
هي .يكمي أعضات مجلس النواب الميار ىلي م في الفقرات أ) و ب) و ج) و د) من ه المادة المدة المتينية
لمن رر مقعد .
المادة 55
أ .يمنط داوي مراكز االقت ار والفرز من غير المصرح ل م هداوي ه المراکز بموجب أحکاى ه ا القانون ولرئيس
لجنة االقت ار والفرز ىاراج المخالف من المررز فو اإر.
ب .ىما امتنط اليخز المخالف عن الخروج من مررز االقت ار والفرز فيعاقب بالحيس مدة ال تقي عن

ر وال

تزتد على تة أ ر أو بررامة ال تقي عن مائة دينار وال تزتد على ثالثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقواتين.
المادة 56
يعاقب بالحيس مدة ال تقي عن ثالثة أ ر وال تزتد على نة أو بررامة ال تقي عن مائتي دينار وال تزتد على
امسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقواتين ري من ارتكب أيا من األفعاي التالية:
أ .حمي الحا نارتا و ن ران مراصاإ أو أي أداة تيكي اي ار على األمن والسالمة العامة في أي مررز من مراكز
االقت ار والفرز يوى االنتخاب.
ب .ادعى العجز عن الكتابة أو عدى معرفت ا وهو ليس ر ل .
ج .ارتکب أي عمي من األعماي المحلورة المنصو

علي ا في الفقرة ب) من المادة  )21أو في المادتين

 )22أو  )23من ه ا القانون.
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المادة 57
يعاقب بالحيس مدة ال تقي عن تة أ ر وال تزتد على ثالث نوات أو بررامة ال تقي عن امسمائة دينار وال
تزتد على ألف دينار أو بکلتا هاتين العقواتين کي من ارتکب ايا من األفعاي التالية:
أ .احتفظ هيياقة انتخاب عائدة لرير دون حا أو ا تولى علي ا أو أافاها أو أتلف ا.
ب .انتحي خصية غير أو ا مه بقصد االقت ار في االنتخاب.
ج .ا تعمي حقه في االقت ار أكغر من مرة واحدة.
د .اثر في حرتة االنتخابات أو أعاي العملية االنتخاهية بأي صورة من الصور .
هي .ع،ث باي صندوي من صناديا االقت ار أو الجداوي االنتخاهية أو األوراي المعدة لالقت ار أو ري أيا من ه
الجداوي أو األوراي أو أتلف ا أو لم يضع ا في الصندوي أو قاى بأي عمي بقصد المس بسالمة ىجراتات االنتخاب
و رتته.
و .داي ىلى مررز االقت ار والفرز بقصد التأثير على ىرادة الناا،ين أو رات األصوات أو التأثير في العملية
االنتخاهية أو تأايرها أو بقصد التعرض بسوت ألي من المسزولين عن ىجرائ ا.
المادة 58
يعاقب أي عضو من أعضات اللجان المعينين بمقتضى أحكاى ه ا القانون أو قانون ال ينة المستقلة لالنتخاب
إلعداد الجداوي االنتخاهية أو تنليم ا أو تننيح ا أو ىجرات عمليات االقت ار أو الفرز أو ىحصات األصوات أو أي
من الموظفين المع ود ىلي م النياى ه

العمليات أو اإل راف علي ا بموجب أحكاى ه ا القانون بالحيس مدة ال تقي

عن نة وال تزتد على ثالث نوات أو بررامة مالية ال تقي عن امسمائة دينار وال تزتد على ثالثة والف دينار
أو بكلتا هاتين العقواتين ىما ارتكب أيا من األفعاي التالية:
أ .تعمد ىدااي ا م خز في أي جدوي من الجداوي االنتخاهية ال يحا له أن يكون ناايا بمقتضى أحكاى ه ا
القانون أو تعمد ح ف أو عدى ىدااي ا م خز في تل الجداوي يحا له أن يسجي في ا ناايا وفا أحكاى
القانون.
ب .أورد هيانا رامباإ في لب التر

أو في اإلعالن عنه أو في أي من ال،يانات الواردة فيه أو في تارتم تقديمه

أو في أي محضر من المحاار التي تم تنليم ا بمقتضى أحکاى ه ا القانون أو في االعتراض المقدى على
الجداوي االنتخاهية أو في أي وثيقة أارى يتم تنليم ا بمقتضى أحكاى ه ا القانون .
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ج .ا تولى على أي وثيقة من الوثائا المتعلقة باالنتخاب دون حا أو أافاها أو ارتكب أي تزوتر في ا بما في
مل ىتالف ا أو تمزتق ا أو تيوت ا.
د .أار دون ،ب ميرو هدت عملية االقت ار عن الوق

المحدد ل ل أو أوقف ا دون م،رر ق،ي الوق

المقرر

النت ائ ا بمقتضى أحكاى ه ا القانون أو تيا أ في أي ىجرات من ىجراتات ا بقصد ىعاقت ا أو تأايرها.
هي .لم يقم بفت صندوي االقت ار اماى الحاارتن من المر حين أو المندواين عن م ق،ي ال،دت بعملية االقت ار للتأكد
من الو .
و .ق أر ورقة االقت ار على غير حنيقت ا واصورة تخالف ما ورد في ا.
ز .امتنط عن تنفي أي حكم من أحكاى ه ا القانون المتعلا بعمليات االقت ار و جراتاته أو فرز األصوات أو االف
أي حكم من أحكاى ه ا القانون بقصد التأثير في أي من نتائ االنتخابات المقررة بمقتضى أحكامه.
المادة 59
أ .يعاقب باأل راي مدة ال تقي عن ثالث نوات وال تزتد على يط نوات ري من:
 .1أعيى ناايا ميا رة أو بصورة غير ميا رة أو أقراه أو عرض عليه أو تع د بأن يعييه م،لرا من الماي أو
منفعة أو أي مقاهي وار من أجي حمله على االقت ار على وجه اا

أو االمتنا عن االقت ار أو للتأثير في غير

لالقت ار أو االمتنا عن االقت ار .
 .2ق،ي أو لب ميا رة أو بصورة غير ميا رة م،لرا من الماي أو قراا أو منفعة أو أي مقاهي وار لنفسه أو
لرير بقصد أن يقتر على وجه اا
من األفعاي المنصو

أو أن يمتنط عن االقت ار أو ليزثر في غير لالقت ار أو لالمتنا عن االقت ار .

علي ا في ال،ند  )2من الفقرة مات ا اما باح باألمر للسليات المختصة أو اعترف به ق،ي

ىحالة القضية ىلى المحكمة .
 .2يعاقب بالعقواة المنصو
اإليقا بالمر

علي ا في الفقرة أ) من ه المادة من قدى أي معلومات ريدية بقصد اإلارار أو

.
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المادة 60
يعاقب باأل راي المزقتة مدة ال تقي عن امس نوات وال تزتد على عير نوات واررامة ال تقي عن ألف دينار
وال تزتد على امسة والف دينار کي من ا تولى أو حاوي اال تيالت على صندوي االقت ار ق،ي فرز األصوات
الموجودة هدااله أو بعد فرزها.
المادة 61
كي مخالفة ألحكاى ه ا القانون لم ينز على عقواة ااصة ل ا يعاقب مرتك ،ا بالحيس مدة ال تقي عن

ر وال

تزتد على تة أ ر أو بررامة ال تقي عن مائة دينار وال تزتد على ثالثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقواتين.
المادة 62
أ .ليس في ه ا القانون ما يحوي دون تي،يا أي عقواة أ د ورد النز علي ا في أي قانون وار.

ب .يعاقب ري من اليرت أو المتداي أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصو

علي ا

في ه ا القانون بالعقواة مات ا المقررة للفاعي.
المادة 63
تسقط بالتقادى بعد مرور ثالث نوات من تارتم ىعالن النتائ الن ائية لالنتخابات جميط جرائم االنتخاب المنصو
علي ا في ه ا القانون.
المادة 64
لرايات تي،يا أحكاى ه ا القانون ،يعت،ر الرئيس وأعضات المجلس ور ات لجان االنتخاب وأعضا ها ور ات
لجان االقت ار والفرز ور ات أي لجان أارى ميكلة بموجب أحكاى ه ا القانون من أفراد الضابية العدلية وفقاإ
لهحكاى المقررة في قانون أصوي المحاكمات الجزائية ول م ه

الصفة ايط أي من الجرائم المرتكية االفاإ

ألحكاى ه ا القانون.
المادة 65
يلرى قانون االنتخاب لمجلس النواب رقم  )25لسنة 2012ى وتعديله على أن تيقى التعليمات التنفي ية الصادرة
بموجيه ارتة المفعوي ىلى أن يست،دي غيرها ه ا وفقاإ ألحكاى ه ا القانون وعلى أن تيقى األحكاى واإلجراتات التي
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تم بمقتضاها انتخاب أعضات مجلس النواب القائم عند صدور ه ا القانون قائمة وقانونية ىلى حين انت ات والية
مل المجلس ألي ،ب من األ ياب.
المادة 66
أ .يصدر مجلس الوزرات األنلمة الالزمة لتنفي أحكاى ه ا القانون.
ب .يصدر المجلس التعليمات التنفي ية وأي تعليمات أارى الزمة لتنفي أحكاى ه ا القانون واألنلمة الصادرة
بمقتضا .
المادة 67
رئيس الوزرات والوزرات مكلفون هتنفي أحكاى ه ا القانون.
2016/3/9ى.
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 .25قانون االنتخاب لمجلس النواب المعدل رقم ( )17لسنة 2016م
المنشور على الصفحة( )2921من عدد الجريدة الرسمية رقم( )5400بتاريخ  5حزيران 2016م
المادة 1
يسمى ه ا القانون قانون معدي لقانون االنتخاب لمجلس النواب لسنة 2016ى) وتق أر مط القانون رقم  )6لسنة
2016ى الميار ىليه فيما يلي بالقانون األصلي قانونا واحدا وتعمي به من تارتم نير في الجرتدة الر مية .
المادة 2
تعدي المادة  )10من القانون األصلي بللرات الفقرة ب) الواردة في ا وعادة ترقيم الفقرات من ج) ىلى ط) الواردة
في ا لتصي من ب) ىلى ح) من ا على التوالي.
2016/5/16ى
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ملحق رقم ()2
أنظمة االنتخاب في األردن(2021-1928م)
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 .1أنظمة بشأن تحضير سجالت االنتخاب لسنة 1928م
المنشور على الجريدة الرسمية رقم ( )199بتاريخ  15اب 1928م ،ص .15 -13
المادة 1
يجب أن يساعد مأمور التسجيي من ق،ي لجنة مزلفة من رئيس المجلس ال،لدي في الدائرة االنتخاهية واألئمة ور ات
اليوائف الدينية والمختارتن و يوا القرتة وعدد من أ يان الدائرة االنتخاهية ال يزتدون عن ثالثة ،وعلى مأمور
التسجيي أن يق أر على اللجنة بصوت عاي أحكاى قانون االنتخاب وت،ين ل م ارورة تحضير جالت االنتخاب.
المادة 2
 .1على ري من يرغب أن يسجي رنااب مط مراعاة اال تغنات الم رور في الفقرة التالية) أن يعمي ىق ار ار أماى
مأمور التسجيي على الصورة الم،ينة في الجدوي المرفا وتوقعه ىال ىما ران اليخز ال يستييط التوقيط فعليه أن
ييصم ورقة اإلقرار .
 .2أما في العيائر غير الرحي فانه يجوز لمأمور التسجيي أن يسترني عن اإلقرار وتق،ي من يم تل العييرة أو
مختارها عواا عنه جدوال بأ مات األ خا

العائدين للعييرة ال ين ل م الحا أن يسجلوا رناا،ين .

تعديالت المادة:
 هك ا عدل ه المادة هتارتم 1928 /9 /16ى ونير ه ا التعديي في العدد  )202من الجرتدة الر مية هتارتم1928 /9 /15ى
المادة 3
على مأمور التسجيي أن ينلم جدوال بالناا،ين وفقا ألحكاى قانون االنتخاب ،وتنلم ري جدوي بموجب القرتة أو
الحي أو المكان ال ي يسكنه الناا،ون .وترقم أ مات الناا،ين في ري قرتة أو حي أو مكان بالتسلسي حسب أحرف
ال جات .
ي،ين في الجدوي:
أ  .ا م النااب رامال .
ب .صنعته أو حرفته .
ج .محي ىقامته .
د .عمر المقدر .
هي .م هيه .
و .ائفته ىن ران عرايا أو ررسيا أو غير مل .
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المادة 4
كي من ران متصفا بالصفات الميلواة للتصوت

وران اكنا في قرتة أو حي أو مكان على األقي من

تة أ ر

فلنه يسجي في جي تل القرتة أو الحي أو المكان وري من نقي محي ىقامته من قرتة أو حي أو مكان ىلى محي
اار االي تة أ ر فيحا له أن يسجي في القرتة أو الحي أو المكان للساكن فيه وق

ادة

التسجيي ىما أهرز

من مختار القرتة أو الحي أو المكان ال ي انتقي منه بأنه ليس فاقد الصفات الميلواة للتصوت .
المادة 5
موظفو الحكومة المتصفون بالصفات الميلواة للتصوت

ال يحتاجون ىلى مغي ه الي ادة ول م حا التصوت

في المكان الموجودين فيه عندما يجري االنتخاب .
توايا للررض المقصود من ه ا النلاى يعت،ر اياط الجيم العراي وأفراد واياط قوة حدود ري األردن وأفرادها
كموظفي حكومة.
المادة 6
على مأمور التسجيي حالما يتمم جداوي الدائرة االنتخاهية أن يقدم ا ىلى مأمور المراجعة ال ي عليه في مدة ال
تزتد على أراعة عير يوما بعد وصول ا ىليه أن يعلا صورة عن أقساى السجي التي تحوي أ مات األ خا

ال ين

يسكنون في تل القرتة أو الحي أو المكان في محي ظاهر في ري قرتة وحي ومكان واقط دااي الدائرة االنتخاهية
ور ل يعلا ىعالنا تحدد فيه المدة والمكان المعينان لتصحي السجي وال ،فيه ن ائيا وتدعو فيه جميط األ خا
ال ين ل م الحا في التصوت

ولم ت رر أ ما هم في السجي وجميط األ خا

أي نااب ران أن يحضروا وتقدموا ليات م أو اعترااات م في الوق

ال ين يعتراون على ىدااي ا م

والمكان المعينين .

تعديالت المادة:
ه المادة على ه الصورة ونير مل في العدد  )202من الجرتدة الر مية الصادر هتارتم /9 /15

-عدل

1928ى.
المادة 7
تيقى ري صورة عن الجدوي وري ىعالن من ه ا النو معلقا رما مرر ابقا مدة ال تقي عن أراعة عير يوما ق،ي
الوق

المعين لتصحي السجي .

يجب أن ال يكون الوق المعين لتصحي السجي في الدائرة االنتخاهية أقي من أراعة عير يوما بعد وصوي الجدوي
ىلى مأمور المراجعة .
تعديالت المادة:
-عدل

ه المادة على ه الصورة ونير مل في العدد  )202من الجرتدة الر مية الصادر هتارتم /9 /15

1928ى.
305

المادة 8
على مأمور المراجعة أن يراجط السجالت وتتغ،

من أن ا موافقة ألحكاى قانون االنتخاب وأن ا االية من األغالط

واإلغفاالت والرم وتجوز له ىما ا تيه في نقية ما أن يدعو أيا ران للحضور في الوق
للتصحي من أجي التحقيا ،و ما تخلف مل اليخز عن الحضور في الوق

والمكان المعينين

والمكان المعينين فانه يجوز لمأمور

المراجعة أن يصدر أم اإر بلجيار على الحضور ،وتجب أن ينف ه ا األمر من ق،ي الدر والير ة.
المادة 9
يجب أن يقدى ري اعتراض على السجي ىلى مأمور المراجعة اييا وال يحتاج ىلى ىلصاي وابط عليه .يجوز
للمعترض ور ل لكي خز اعترض على ا مه أن يحضر بال ات أماى مأمور المراجعة أو هوا ية وريي أو
محاى وتقدى هينته بيأن االعتراض ،وعلى مأمور تسجيي الدائرة االنتخاهية أن يكون حاا ار وتجوز له ر ل أن
يقدى هينته .ىما تأيد االعتراض يصح السجي بموجب مل و ما رفض فيجوز للمعترض أن يستأنف قرار الرفض
ىلى المحكمة ال،دائية التي يكون قرارها في مل قيعيا .يجب أن يقدى ىلى المحكمة لب ايي ل ا الررض االي
ثالثة أياى من تارتم قرار مأمور المراجعة ،فلما حكم

المحكمة لصال المستأنف يصح السجي بموجب مل

وتجب أن يعيى قرار المحكمة االي يعة أياى .
ال تسوفى ر وى المحكمة ،ىال أنه على المستأنف أن يقدى مط اليلب تأميناإ م،لغ  )250مال والمحكمة تضيط
مل الم،لغ ىما رأت أنه ال يوجد أ ياب معقولة لال تنناف.
المادة 10
على مأمور المراجعة حالما ي،
كما صحح

في جميط اال تننافات التي رفع

ىلى المحكمة أن ينلم نسخة عن السجالت

ن ائيا وتقدم ا ىلى رئيس النلار مط السجالت األصلية .

في 1928 /8 /12ى.
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 .2نظام االنتخاب وتعديالته رقم ( )1لسنة 1956م
المنشور على الصفحة ( )1816من عدد الجريدة الرسمية رقم( )1287بتاريخ 30تموز 1956م
صادر بموجب المادة ( )43من قانون االنتخاب لمجلس النواب المؤقت وتعديالته رقم ( )9لسنة 1947م
المادة 1
يسمى ه ا النلاى نلاى االنتخاب لسنة 1956ى ) وتعمي به من تارتم نير في الجرتدة
المادة 2
عليه في المادة

حالما ينير في الجرتدة الر مية اإلعالن المنصو
النواب أن جداوي الناا،ين ألية دائرة انتخاب قد أصيح

 /16أ ) من قانون االنتخاب لمجلس

ن ائية يعين وزتر الداالية رئيسا لالنتخاب في ري دائرة

انتخاب وتأمر بأن تسلم ىلى رئيس االنتخاب نسخة مصدقة من جداوي الناا،ين الن ائية لدائرة االنتخاب ومقدار
كاف من أوراي االقت ار .
المادة 3
أ  .ىما ظ ر عند انت ات مدة التر ي المنصو

علي ا في المادة  ) 23من قانون االنتخاب لمجلس النواب أن

عدد المر حين ال ين توافرت في م الصفات القانونية حسب األصوي لم يتجاوز عدد األ خا
في دائرة االنتخاب ينلم رئيس االنتخاب جدوال ه

الميلوب انتخاه م

النتيجة يوقط عليه وتقدمه ىلى وزتر الداالية ليعلن أن

المر حين الم رورتن فيه قد أصيحوا أعضات في مجلس النواب.
ب .ىما ظ ر عند انت ات مدة التر ي ا نف مررها أن عدد المر حين ال ين توافرت في م الصفات القانونية حسب
األصوي قد تجاوز عدد األ خا

الميلوب انتخاه م في دائرة االنتخاب وجب على رئيس االنتخاب أن ييا ر

في الحاي عملية االقت ار .
المادة 4
أ  .على رئيس االنتخاب أن يعين لكي مررز اقت ار راتيا ورئيسا للجنة التي تسمى فيما بعد لجنة االقت ار ) تزلف
من عدد من الوجو يحسنون القراتة والكتابة ال يقي عددهم عن ثالثة وال يزتد على تة يقسمون جميع م بما في م
رئيس اللجنة ورئيس اللجنة ورئيس االنتخاب  -ق،ي أن ييا روا عملية االقت ار  -اليمين بأن يزدوا عمل م بأمانة
محضر يوقعون عليه ثم ير ي ىلى رئيس االنتخاب ليحتفظ
عمل م ونزاهة وأن يكتموا ر االقت ار وتنلموا ه ل
اإ
به .
ب .على رئيس االنتخاب أن ي يئ لال تعماي في ري مكان اقت ار :
 . 1صندوقا له قفي ومفتاح لتواط فيه أوراي االقت ار يعرف فيما بعد هي صندوي االقت ار ).
 .2نسخة جدوي الناا،ين لدائرة االنتخاب أو لمنيقة االنتخاب أو لمنيقة الفر ية
مقدار رافياإ من أوراي االقت ار مرتية في كي دفاتر مكتواا علي ا تعليمات االقت ار .
.3
اإ
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 .4ميصمة مات ح،ر ثاه

.

ج .تس يال لعملية االنتخاب يجب أن تقسم الدائرة االنتخاهية الواحدة ىلى منا ا اقت ار فر ية يعين لكي من ا مررز
اقت ار على أن يراعى في مل عدد السكان و ولة المواصالت وتو ط مراكز االقت ار بحيث ال يزتد عدد الناا،ين
المسجلين في أي مراكز اقت ار على ألف ومائتي نااب في المدن وعلى أن يتر عدد الناا،ين ومراكز االقت ار في
القرى لر ات االنتخاب حسب مقتضى الحاي بالتياور مط ليات اإلدارة واألمن .
د .تزا أصوات الناا،ين باالقت ار السري .
هي الير ة والدر مسزولون عن حفظ النلاى أثنات االقت ار .
تعديالت المادة:
-هك ا أصيح

ه المادة بعد ح ف يارة ثمانية نااب على أن تحدد … .الم ) الواردة في الفقرة ج) من ا

واال تعااة عن ا بعيارة ألف ومائتي نااب في المدن وعلى أن يتر …… الم ) بموجب النلاى المعدي رقم
 )3لسنة 1956ى.
المادة 5
أ  .يجري االقت ار االي اعات من الن ار يعين ا رئيس االنتخاب على أن ال تقي لكي دائرة انتخاب أو منيقة
اقت ار فر ية عن ثماني اعات و ما انت ى الوق

المحدد ولم يقتر جميط الناا،ين الموجودين حين ا في مكان

االقت ار فعلى رئيس لجنة االقت ار أن يمدد المدة فترة ال تزتد على اعتين .
ب .تعرض قائمة بأ مات المر حين في مكان االقت ار بصورة ظاهرة يمكن الناا،ين أن ييلعوا علي ا وت يي ه
ه،يان يتضمن أنه ال يجوز ىعيات صوت لمن لم يدرج ا مه في ا .
ج .على رئيس االنتخاب أو اليخز المعين رئيسا للجنة االقت ار أن يحضر مط أعضات لجنة االقت ار ىلى مكان
االقت ار في الوق

المعين لالقت ار وأن يجلب معه:

 .1صندوي االقت ار .
.2نسخة جدوي الناا،ين الن ائي .
.3دفاتر أوراي االقت ار .
.4ميصمة مات ح،ر ثاه

.

د .على رئيس لجنة االقت ار أن يعرض أوالإ صندوي االقت ار مفتوحا وفارغا على أعضات لجنة االقت ار والحاارتن
ثم يقفله وتختمه بحضورهم .
هي بعد قفي الصندوي واتمه يوا رئيس لجنة االقت ار للحاارتن رينية االقت ار وعدد األ خا
انتخاه م عن دائرة االنتخاب ثم يعلن اليرو في االقت ار .
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الميلوب

المادة 6
أ  .يجوز لرئيس لجنة االقت ار أن يساي أي خز يرغب في االقت ار األ نلة التالية أو أي من ا وتجب عليه أن
يفعي مل ىما لب ىليه مل أي مر

أو من ينوب عنه .

نفس اليخز المدون ا مه  ...في جدوي الناا،ين لمنيقة االنتخاب …

 .1هي أن

صوت في ه ا االنتخاب وات أكان هنا أى في غير ه ا المكان

 .2هي أعيي

ب .ىما رفض أي خز اإلجابة عن أي زاي وجه ىليه ه

الصورة فيجوز لرئيس لجنة االقت ار أن يرفض ق،وي

صوته.
المادة 7
أ  .على ري خز يحضر لالقت ار أن يقدى نفسه ىلى رئيس لجنة االقت ار وت رر ا مه ولنيه وتغ،

هوتته

اليخصية ىما لم يكن معروفا من عضوتن أو أكغر من أعضات لجنة االقت ار هيياقة هوتة أو جواز فر أو أية
رتقة أارى:
وتقر ا م النااب بصوت عاي ثم يعييه
أ
ب .على رئيس لجنة االقت ار بعد مل أن يوقط على ظ ر ورقة االقت ار
ورقة االقت ار وعلى النااب ال ي ال يحمي بياقة هوتة  -أو جواز فر أو أية وثيقة أارى تغ،

هوتته أن يلمس

باه اى يد اليسرى ميصمة الح،ر ى ارة ىلى أنه مارس حقه في االنتخاب وعلى رئيس لجنة االقت ار أن يتأكد من
أنه فعي مل

.

ج .على النااب حينن أن ينسحب ىلى اولة منفردة في مكان االقت ار واعد أن يدون أ مات من ينتخ ،م من
المر حين بصورة رتة على ورقة االقت ار بالصورة المعينة في المادة التالية وتيوي الورقة بصورة تخفي أ مات
ال ين صوت ل م يضع ا في صندوي االقت ار على مي د من رئيس لجنة االقت ار بعد أن يرته توقيعه على ظ رها
ثم يرادر في الحاي مكان االقت ار .
د .هينما يدون النااب صوته يضط رئيس لجنة االقت ار ى ارة على ا م مل النااب في نسخة جدوي الناا،ين التي
لديه داللة على أن مل اليخز قد أعيى صوته .
تعديالت المادة:
 -هك ا أصيح

ه المادة بعد ىلرات يارة للجنة االقت ار ) الواردة في الفقرة أ من ا واال تعااة عن ا بعيارة

من عضوتن أو أكغر من أعضات لجنة االقت ار ) بموجب النلاى المعدي رقم  )2لسنة 1956ى.
المادة 8
على النااب ال ي يحسن الكتابة والقراتة أن يكتب على ورقة االقت ار أ مات األ خا
انتخاه م

من ري صنف ) حسيما هو معين في المادة

المر حين ال ين يرغب في

 ) 18من قانون االنتخاب لمجلس النواب فلما رتب

أ مات على ورقة االقت ار أكغر مما يجوز انتخاه م من مل الصنف تق،ي أ مات المر حين المحررة أ ما هم اهتدات
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من أوي ا م من مل الصنف ىلى العدد ال ي يحا له انتخابه لتل الدائرة وال يجوز للنااب أن يعيى أكغر من
صوت واحد ألي مر

و ما ران

تقر يعت،ر الصوت الغيا.
الكتابة ال أ

المادة 9
ىما ران أحد الناا،ين ال يحسن القراتة والكتابة أو ران عاج از عن الكتابة لفقد بصر أو ألي ،ب ،يعي وار
فيحا له أن يكلف رئيس لجنة االقت ار أو أي خز وار يختار من أعضات لجنة االقت ار أن يكتب له على ورقة
االقت ار أ مات ال ين يرغب في ان يصوت ل م وعلى اليخز ال ي ينوب عن النااب أن يوقط على وجه ورقة
االنتخاب داللة على انه مالها هنات على لب مل النااب.
المادة 10
أ .ال يسم بالداوي ىلى مكان االقت ار أثنات الساعات المعينة لالقت ار لرير األ خا

الم،ينين أدنا :

. 1رئيس لجنة االقت ار والكاتب أو الكتية .
.2أعضات لجنة االقت ار .
.3ثالثة ناا،ين في ري مرة على األكغر .
.4المر حين أو ورالئ م المفواين اييا من ق،ل م .
ب .ىما حاوي أي مر

أو وريله أن يتداي في االنتخاب بقدر اكغر مما هو مسموح له به بمقتضى أحكاى قانون

االنتخاب لمجلس النواب أو أي نلاى صادر بموجيه فيجوز لرئيس لجنة االقت ار أن ييلب ىليه مرادرة المكان و ما
رفض فيجوز له ىاراجه بالقوة.
المادة 11
أ .ىما لب خز ورقة اقت ار مد يا خصية نااب ما بعد أن صوت خز وار بأنه مل النااب فعلى رئيس
لجنة االقت ار أن يستيير أعضات لجنة االقت ار واعد مل فله ىما أن يرفض اقت ار مل اليخز أو أن يسم له
باالقت ار بعد أن ين ر بأن انتحاي خصية نااب ما يعت،ر جرتمة جزائية .
ب .يضط رئيس لجنة االقت ار قائمة بأ مات وعناوتن جميط األ خا

ال ين م ل م باالقت ار بموجب ه المادة

وتوقط علي ا.
المادة 12
أ .بعد االنت ات من عملية االقت ار ترلا فتحة صندوي االقت ار هورقة تختم باليمط األحمر وتوقط علي ا رئيس لجنة
االقت ار وأعضا ها ومن يرغب في مل من المر حين أو ممغلي م الحاارتن وتنلم لجنة االقت ار محض اإر من ا
وممن يرغب في مل من المر حين أو ممغلي م يتضمن األمور التالية:
.1عدد الناا،ين المسجلين .
.2عدد الناا،ين ال ين مار وا حا االنتخاب .
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.3عدد أوراي االقت ار التي لم

للجنة االقت ار .

.4عدد أوراي االقت ار التي ا تعمل

والتي لم تستعمي والتي أتلف

و ،ب ىتالف ا .

ب .يواط المحضر وجدوي الناا،ين وأوراي االقت ار الزائدة ومفتاح الصندوي مط صندوي االنتخاب وتلف جميط
مل بقيعة قمام وتراط وتختم باليمط األحمر بيرتقة ال يمكن مع ا فتح ا ىال بكسر الختم وتوقط عليه رئيس
لجنة االقت ار وأعضا ها والراغ،ون في مل من المر حين أو ممغلي م .
ج .يحا للمر حين أو ممغلي م مرافقة صندوي االقت ار أثنات نقله من مررز االقت ار ىلى مررز الفرز.
المادة 13
على رئيس االنتخاب حالما يستلم صندوي االقت ار ال ي يحتوي على األصوات التي أعيي

في أية منيقة اقت ار

فر ية أن ييا ر في ىحصائ ا دون انقيا حتى يتم فرز جميط الصناديا في الدائرة االنتخاهية.
المادة 14
تحصى األصوات تح

ى راف رئيس االنتخاب من ق،ي لجنة فرز أو أكغر ي ار ا رئيس االنتخاب ومن ينتدبه

وزتر الداالية ل ا الررض ومن عضوتن يحسنان القراتة والكتابة يعين ما رئيس االنتخاب وعلى هزالت ق،ي أن
ييا روا عمل م أن يقسموا أماى رئيس األنتخاب والحاارتن من المر حين أو ممغلي م اليمين بأن يزدوا عمل م
بأمانة و اال

.

وتجب أن تتم عملية الفرز علنا بيكي يتي للجنة الفرز والحاارتن من المر حين أو ممغلي م اال ال على أوراي
االقت ار أثنات قراتت ا.
المادة 15
رئيس االنتخاب مسزوي عن ح ار ة صناديا االقت ار حتى انت ات عملية الفرز فلما لم يمكن ىتماى ىحصات األصوات
في جلسة واحدة فيحب عليه أن يتخ االحتيا ات الوافية لح ار ت ا في أثنات الفترة الفاصلة وعليه أن يسم

ىلى

الحد المعقوي والدرجة التي ال تد محالإ للتيوتم واالاالي باألمن ) للمر حين أو ممغلي م أن يساهموا في ح ار ة
تل الصناديا في أثنات تل الفترة.
المادة 16
كي ورقة اقت ار ال يوجد على ظ رها توقيط رئيس لجنة االقت ار تعت،ر ملراة وال تحسب.
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المادة 17
أ  .على رئيس االنتخاب أن يكتب رلمة مرفواة ) على ري ورقة اقت ار يعت،رها ملراة .
ب .يقدى رئيس االنتخاب ىلى وزتر الداالية تقرت ار بعدد أوراي االقت ار التي رفض ا ولم يحس ،ا ألحد األ ياب
التالية:
 .1كون ا االية من توقيط رئيس لجنة االقت ار
 .2كون ا االية من توقيط المفوض من ق،ي النااب األمي
 .3كون ا غير مق،ولة له ياب الواردة في ه ا النلاى.
المادة 18
يعت،ر قرار رئيس االنتخاب بصدد أية مسالة متعلقة بأية ورقة اقت ار ن ائيا.
المادة 19
أ  .على رئيس االنتخاب بعد االنتخاب من ىحصات أوراي االقت ار جميع ا أن يير في عدد األصوات التي أحرزها
كي مر

.

ب .ىما ناي خصان أو أكغر عددا متساوتا من األصوات يقرر رئيس االنتخاب انتخاب واحد من م بالقرعة.
المادة 20
عد األصوات يعلن رئيس االنتخاب نتيجة االقت ار للعموى .
أ  .حالما يتم ِّ

ب .يقدى رئيس االنتخاب في الحاي ىلى وزتر الداالية تقرت ار هتوقيعه وتواقيط لجنة الفرز عن نتيجة االقت ار م،ينا

فيه ا م ري منتخب بفت الخات ) وعنوانه .
تعديالت المادة:
ه المادة بعد ىلرات رلمة االقت ار ) الواردة في الفقرة ب من ا واال تعااة عن ا بكلمة الفرز)

-هك ا أصيح

بموجب النلاى المعدي رقم  )2لسنة 1956ى.
المادة 20
أ  .حالما يتم عد األصوات يعلن رئيس االنتخاب نتيجة االقت ار للعموى .
ب .يقدى رئيس االنتخاب في الحاي ىلى وزتر الداالية تقرت ار هتوقيعه وتواقيط لجنة الفرز عن نتيجة االقت ار م،ينا
فيه ا م ري منتخب بفت الخات ) وعنوانه .
تعديالت المادة:
-هك ا أصيح

ه المادة بعد ىلرات رلمة

االقت ار ) الواردة في الفقرة ب من ا واال تعااة عن ا بكلمة الفرز)

بموجب النلاى المعدي رقم  )2لسنة 1956ى.
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المادة 22
أ  .ير ي رئيس الوزرات ىلى ري منتخب بفت الخات )

ادة بانتخابه عضوا لمجلس النواب .

ب .تنير نتائ انتخاب أعضات مجلس النواب في الجرتدة الر مية.
المادة 23
أ  .يلرى نلاى االنتخاب  )1لسنة 1947ى .
ب .ال يزثر اإللرات المنصو

عليه في الفقرة السابقة على قانونية أية أوامر أو مقررات أو تعليمات أو ىجراتات

أو أي يت عمي بمقتضى أحكاى نلاى االنتخاب رقم  )1لسنة  1947حتى تارتم العمي ه ا النلاى رقم )1
لسنة 1956ى ) بحيث يعت،ر ري ما مرر صحيحا وناف المفعوي رأنه أجري وفا أحكاى ه ا النلاى .
1956/7/25ى.
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 .3نظام االنتخاب المعدل رقم ( )3لسنة 1956م
المنشور على الصفحة ( )2065من عدد الجريدة الرسمية رقم ( )1297بتاريخ  2تشرين األول 1956م
المادة 1
وتقر مط نلاى االنتخاب رقم  )1لسنة 1956ى الميار
يسمى ه ا النلاى نلاى االنتخاب المعدي لسنة 1956ى ) أ
ىليه فيما يلي بالنلاى األصلي وتعديله رنلاى واحد وتعمي به من تارتم العمي بالنلاى االصلي.
المادة 2
تعدي الفقرة ج) من المادة  4من النلاى األصلي بح ف يارة

ثمانمائة نااب على أن تحدد منا ا االقت ار

الفر ية وتسمى القرى واألحيات التابعة ل ا وتعين مراكز االقت ار في ا وتعلن مل ق،ي تارتم االقت ار بأ ،و على
األقي ) التي وردت في ا واال تعااة عن ا بالعيارة التالية:
الف ومائتي نااب في المدن وعلى أن يتر عدد الناا،ين ومراكز االقت ار في القرى لر ات االنتخاب حسب
مقتضى الحاي بالتياور مط ليات اإلدارة واألمن).
1956/10/1ى.
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 .4نظام االنتخاب رقم ( )26لسنة 1960م
المنشور على الصفحة ( )620من عدد الجريدة الرسمية رقم( )1494بتاريخ  11حزيران 1960م.
صادر بموجب المادة( )74من قانون االنتخاب لمجلس النواب وتعديالته رقم ( )24لسنة 1960م.
المادة 1
يسمى ه ا النلاى نلاى االنتخاب لسنة 1960ى) وتعمي به من تارتم نير في الجرتدة الر مية.
المادة 2
منط حا االنتخاب عن العاملين في القوات المسلحة حسيما جات في المادة  )5من القانون ال يمنط من تسجيي
أ مائ م في جداوي الناا،ين بمقتضى القانون الم رور.
المادة 3
الير ة والدر مسزولون عن حفظ النلاى أثنات عملية االقت ار .
المادة 4
تعرض قائمة بأ مات المر حين في مكان االقت ار بصورة ظاهرة يمكن للناا،ين أن ييلعوا علي ا وت يي ه،يان
يتضمن أنه ال يجوز ىعيات صوت لمن لم يدرج ا مه في ا.
المادة 5
ىما لم تقدى أية اعترااات على جدوي المر حين امن المدد المضرواة في القانون فلوزتر الداالية أن يصدر
تعليماته باعتيار جدوي المر حين ن ائيا.
المادة 6
ىما تع ر على النااب ىهراز ت ررة هوتة فلرئيس هينة االقت ار أن يستي د على هوتته بمن يعرفه من الحاارتن
بصورة تقنط ه ا هينة االقت ار .
المادة 7
يقر ا م النااب بصوت عاي ثم يعييه ورقة التصوت
على رئيس هينة االقت ار أن أ
بياقة هوتة أو جواز فر أو أية وثيقة أارى تغ،

وعلى النااب ال ي ال يحمي

هوتته أن يلمس بله اى يد اليسرى ميصمة الح،ر ى ارة ىلى

أنه مارس حقه في االنتخاب وعلى رئيس لجنة االقت ار أن يتاكد من أنه فعي مل .
المادة 8
عندما يضط النااب ورقة التصوت في الصندوي يضط رئيس هينة االقت ار ى ارة على ا م مل النااب في نسخة
جدوي الناا،ين التي لديه داللة على أن مل اليخز قد أعيى صوته.
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المادة 9
ىما ران أحد الناا،ين ال يحسن القراتة والكتابة أو ران عاج از عن الكتابة لفقد بصر أو ألي ،ب ،يعي وار
فيحا له أن يكلف رئيس لجنة االقت ار أو أي خز وار يختار من أعضات لجنة االقت ار أن يكتب له على ورقة
االقت ار أ مات ال ين يرغب في التصوت

ل م وعلى اليخز ال ي ينوب عن النااب أن يوقط على وجه ورقة

االنتخاب داللة على أنه مهها هنات على لب مل النااب.
المادة 10
أ  .ال يسم بالداوي ىلى مكان االقت ار أثنات الساعات المعينة لالقت ار لرير األ خا

الم،ينين أدنا :

رئيس لجنة االقت ار والكاتب أو الكتية.
 .1أعضات لجنة االقت ار .
 .2ثالثة ناا،ين في ري مرة على األكغر.
 .3المر حين أو ورالئ م المفواين اييا من ق،ل م .
ب .ىما حاوي أي مر

أو وريله أن يتداي في االنتخاب بقدر أكغر مما هو مسموح له به بمقتضى أحكاى قانون

االنتخاب لمجلس النواب أو أي نلاى صادر بموجيه فيجوز لرئيس لجنة االقت ار أن ييلب ىليه مرادرة المكان و ما
رفض فيجوز له ىاراجه بالقوة.
المادة 11
أ  .ىما لب خز ورقة اقت ار مد يا خصية نااب ما بعد أن صوت خز وار بأنه مل النااب فعلى
رئيس هينة االقت ار أن يستيير أعضات هينة االقت ار واعد مل فله ىما أن يرفض اقت ار مل اليخز أو أن يسم
له باالقت ار بعد أن ين ر بأن انتحاي خصية نااب ما يعت،ر جرتمة جزائية .
ب .يضط رئيس هينة االقت ار قائمة بأ مات وعناوتن جميط األ خا

ال ين م ل م باالقت ار بموجب ه المادة

وتوقط علي ا.
المادة 12
رئيس اللجنة المررزتة مسزوي عن ح ار ة صناديا االقت ار حتى انت ات عملية الفرز فلما لم يمكن ىتماى ىحصات
األصوات في جلسة واحدة فيجب عليه أن يتخ االحتيا ات الوافية لح ار ت ا في أثنات الفترة الفاصلة وعليه أن
يسم

ىلى الحد المعقوي والدرجة التي ال تد محال للتيوتم واإلاالي باألمن ) للمر حين أو ممغلي م أن

يساهموا في ح ار ة تل الصناديا في أثنات تل الفترة.
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المادة 13
أ  .على رئيس اللجنة المررزتة أن يكتب رلمة مرفواة ) على ري ورقة اقت ار يعت،رها ملراة .
ب .يقدى رئيس اللجنة المررزتة ىلى وزتر الداالية تقرت ار بعدد أوراي االقت ار التي رفض ا ولم يحس ،ا بس،ب أن ا:
 .1االية من توقيط رئيس لجنة االقت ار .
 .2االية من توقيط المفوض من ق،ي النااب األمي.
 .3غير مق،ولة لال ياب الواردة في قانون االنتخاب أو ه ا النلاى.
المادة 14
ت ،اللجنة المررزتة في جميط االعترااات المقدمة ل ا بيأن ير عملية فرز األصوات وتكون ق اررات ا ه ا اليان
قيعية.
المادة 15
أ  .حالما يتم عد األصوات يعلن رئيس اللجنة المررزتة نتيجة االقت ار للعموى .
ب .يقدى رئيس اللجنة المررزتة في الحاي ىلى وزتر الداالية تقرت ار هتوقيعه وتواقيط أعضات اللجنة عن نتيجة االقت ار
م،ينا فيه ا م ري منتخب بفت الخات ) وعنوانه.
المادة 16
على رئيس اللجنة المررزتة حالما يعلن نتيجة االقت ار أن يجمط في رزمة واحدة بحضور أعضات اللجنة أوراي
االقت ار ونسم جداوي الناا،ين وقائمة األ خا
األوراي التي ا تعمل

ال ين م ل م بالتصوت

بموجب المادة  )11وغير مل من

في أماكن االقت ار وأن يختم ه الرزمة بيرتقة ال يمكن مع ا فتح ا هدون رسر الختم

وتر ل ا ىلى وزتر الداالية ال ي عليه أن يحفل ا في محي أمين حتى يتم ال،
الد تور والقانون.
1960/6/1ى.
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في أي عن يقدى وفا أحكاى

 . 5نظام االنتخاب رقم( )60لسنة 1986م
المنشور على الصفحة( )1915من عدد الجريدة الرسمية رقم( )3429بتاريخ  16تشرين األول 1986م.
صادر بموجب المادة( )72من قانون االنتخاب لمجلس النواب وتعديالته رقم( )22لسنة 1986م.
المادة 1
يسمى ه ا النلاى نلاى االنتخاب لسنة 1986ى) وتعمي به من تارتم نير في الجرتدة الر مية.
المادة 2
يتم ىعداد جداوي الناا،ين وفقاإ للتعليمات واإلجراتات والمواعيد التي يقررها وتحددها وزتر الداالية بمقتضى أحكاى
قانون االنتخاب المعموي به وله أن يقرر رتقة تنليم تل الجداوي والنمامج التي تعتمد ل ل الررض.
المادة 3
تتولى اللجنة المررزتة تسليم صناديا االقت ار وجداوي الناا،ين وأوراي االقت ار واألاتاى و ائر اللوازى المخصصة
لعملية االنتخاب ىلى ال ينات المعينة لر راف على عملية االنتخاب في الدائرة االنتخاهية ،ومل في الليلة السابقة
لليوى المحدد لالنتخابات وتنلم ه ل ايط تسليم يوقعه ري من رئيسي اللجنة المررزتة وهينة االقت ار المعنية.
المادة 4
لكي نااب غير المكان ال ي ينيم فيه عادة أن ييلب يب ا مه من جداوي الناا،ين وأوراي االقت ار واالاتاى
و ائر اللوازى المخصصة لعملية االنتخاب ىلى ال ينات المعينة لر راف على عملية االنتخاب في الدائرة االنتخاهية
ومل في الليلة السابقة لليوى المحدد لالنتخابات وتنلم ه ل ايط تسليم يوقعه ري من رئيسي اللجنة المررزتة
وهينة االقت ار المعينة.
المادة 5
ال يسم بالداوي ىلى أي مررز من مراكز االقت ار أثنات الساعات المعينة لالنتخاب لرير أعضات هينة االقت ار
والمر حين أو اال خا

المنتدهين من ق،ل م وعدد من الناا،ين ال يزتد على امسة في ري مرة.

المادة 6
على الحاكم اإلداري بعد ىعداد القائمة الن ائية بأ مات المر حين في الدائرة االنتخاهية أن يعلن ه القائمة بصورة
ظاهرة في مررز االقت ار بحيث يتمكن الناا،ون من اال ال علي ا.
المادة 7
على رئيس هينة االقت ار بعد التاكد من وجود ا م النااب في جدوي الناا،ين ومن خصيته بموجب بياقته
يقر ا مه بصوت مسمو ثم يسلمه ورقة االقت ار بعد التا ير على قيد في جدوي الناا،ين.
االنتخاهية أن أ
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المادة 8
ىما ران النااب أمياإ ،أو ران عاج اإز عن الكتابة ألي ،ب من األ ياب فيحا له أن يكلف رئيس هينة االقت ار
بكتابة أ مات المر حين ال ين يرغب في انتخاه م على ورقة االقت ار  ،وعلى رئيس ال ينة بعد قيامه ه ا العمي أن
يتلو عليه أ مات المر حين ال ين لب ىليه رتابة أ مائ م وأن يداي أي تعديي ييليه النااب علي ا.
المادة 9
أ  .تكتب رلمة با لة ) على ري ورقة اقت ار تعت،رها لجنة الفرز الفر ية با لة وفقاإ ألحكاى القانون وتوقط رئيس
وأعضات اللجنة علي ا وتضم األوراي اليا لة ىلى محضر لجنة الفرز ال ي تقدمه للجنة المررزتة .
ب .تقدى اللجنة المررزتة ىلى وزتر الداالية امن محضرها المتعلا بالنتائ الن ائية لالنتخاب تقرت اإر باألوراي
اليا لة التي لم تحسب أثنات عملية فرز األصوات.
المادة 10
ىما اعت،رت لجنة الفرز الفر ية االقت ار الخا

بأي صندوي ملرى وفقاإ ألحكاى القانون ألن عدد األوراي فيه يزتد

أو ينقز بأكغر من  )%5من عدد المقترعين فيه فيترتب علي ا رفط تقرتر ه ل ىلى اللجنة المررزتة للدائرة لرعالن
عن مل واتخام اإلجراتات إلعادة االنتخاب في مل الصندوي وفقاإ ألحكاى القانون.
المادة 11
تجرى عملية فرز األصوات بصورة متواصلة في مررز الدائرة االنتخاهية حتى ظ ور النتيجة.
المادة 12
على اللجنة المررزتة حاي ىعالن نتيجة االقت ار في الدائرة االنتخاهية أن تجمط أوراي االقت ار وجداوي الناا،ين
وجميط المحاار واألوراي الخاصة باالنتخاب في رزمة واحدة وأن تختم ا بيرتقة ال يمكن مع ا فتح ا دون رسر
الخاتم وتر ل ا ىلى وزتر الداالية ليحفل ا في مكان أمين حتى يتم ال ،في أي عن قد يقدى وفقاإ ألحكاى القانون.
المادة 13
لوزتر الداالية ىصدار التعليمات الالزمة لتنفي أحكاى ه ا النلاى.
1986/9/16ى.
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 . 6نظام تقسيم الدوائر االنتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها وتعديالته رقم( )42لسنة
2001م
المنشور على الصفحة ( )3051من عدد الجريدة الرسمية رقم( )4498بتاريخ 23تموز 2001م
صادر بموجب المادة ( )52والمادة ( )53من قانون االنتخاب لمجلس النواب المؤقت وتعديالته رقم ()34
لسنة 2001م
المادة 1
يسمى ه ا النلاى نلاى تقسيم الدوائر االنتخاهية والمقاعد المخصصة لكي من ا لسنة 2001ى ) وتعمي به اعتيا ار
من تارتم نير في الجرتدة الر مية.
المادة 2
تقسم الدوائر االنتخاهية في المملكة وتحدد المقاعد النياهية المخصصة لكي من ا على النحو التالي:
المحافلة الدائرة االنتخاهية عدد المقاعد النياهية المخصصة ل ا
________________________________________________________________
 .1محافلة العاصمة الدائرة األولى وتيمي منا ا بسمان ،ماررا اري ) من أمانة عمان الك،رى.
أراعة نواب مسلمين
________________________________________________________________
الدائرة الغانية وتيمي منا ا اليرمو  ،النصر راس العين ،هدر ) من أمانة عمان الك،رى.
أراعة نواب مسلمين
_________________________________________________________________
الدائرة الغالغة وتيمي منا ا المدينة ،زهران الع،دلي ) من أمانة عمان الك،رى.
أراعة نواب مسلمين ونائب مسيحي
_________________________________________________________________
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الدائرة الرابعة وتيمي منا ا القوتسمة ،الجوتدة أهو علندا ،ارتية السوي ،جاوا ،اليادودة ،أى قصير والمقاهلين )
من أمانة عمان الك،رى وألوتة

حاب ،الجيزة ،الموقر ) با تغنات هدو الو ط .

ثالثة نواب مسلمين
_________________________________________________________________
الدائرة الخامسة وتيمي منا ا

فا هدران ،أهو نصير الج،ي ة ،صوتل  ،تال العلي ،أى السماي ،الدا).

من أمانة عمان الك،رى
ثالثة نواب مسلمين أحدهم من اليراكسة واليييان
_________________________________________________________________
الدائرة الساد ة وتيمي منيقة هدر الجديدة ومنيقة وادي السير بما في ا أحيات أى أمينة الرراي ،الديار ،الصوتنية)
من أمانة عمان الك،رى والمدن والقرى التابعة للوات وادي السير.
ثالثة نواب مسلمين أحدهم من اليراكسة واليييان
________________________________________________________________
الدائرة السابعة لوات ناعور نائب
مسلم
________________________________________________________________
 .2محافلة اراد الدائرة األولى لوات القصية
أراعة نواب مسلمين
________________________________________________________________
الدائرة الغانية لوات هني ع،يد
نائيان مسلمان ونائب مسيحي
________________________________________________________________
الدائرة الغالغة لوات المزار اليمالي
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نائب مسلم
________________________________________________________________
الدائرة الرابعة لوات الرمغا
نائيان مسلمان
________________________________________________________________
الدائرة الخامسة لوات هني رنانة
نائيان مسلمان
________________________________________________________________
الدائرة الساد ة لوات الكورة
نائب مسلم
________________________________________________________________
الدائرة السابعة لوات األغوار اليمالية
نائب مسلم
________________________________________________________________
الدائرة الغامنة لوات الييية
نائب مسلم
________________________________________________________________
الدائرة التا عة لوات الو يية
نائب مسلم
________________________________________________________________
.3محافلة ال،لقات الدائرة األولى لوات القصية ولوات ماحز والفحيز
امسة نواب مسلمين ونائيان مسيحيان
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_________________________________________________________________
الدائرة الغانية لوات اليونة الجنواية
نائب مسلم
_________________________________________________________________
الدائرة الغالغة لوات دير عال
نائب مسلم
_________________________________________________________________
الدائرة الرابعة لوات عين اليا ا
نائب مسلم
_________________________________________________________________
.4محافلة الكر الدائرة األولى لوات القصية
نائيان مسلمان ونائب مسيحي
_________________________________________________________________
الدائرة الغانية لوات القصر
نائب مسلم ونائب مسيحي
_________________________________________________________________
الدائرة الغالغة لوات المزار الجنواي
نائيان مسلمان
_________________________________________________________________
الدائرة الرابعة لوات األغوار الجنواية
نائب مسلم
_________________________________________________________________
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الدائرة الخامسة لوات عي
نائب مسلم
_________________________________________________________________
الدائرة الساد ة لوات فقو
نائب مسلم
_________________________________________________________________
.5محافلة معان الدائرة األولى لوات القصية با تغنات هدو الجنوب
نائيان مسلمان
_________________________________________________________________
الدائرة الغانية لوات اليوا با تغنات هدو الجنوب
نائب مسلم
_________________________________________________________________
الدائرة الغالغة لوات ال،ترات با تغنات هدو الجنوب
نائب مسلم
_________________________________________________________________
 .6محافلة الزرقات الدائرة األولى وتيمي األحيات التالية من مدينة الزرقات

الجندي ،المصانط ،الغورة العراية

الك،رى ،اري هن زتاد ،اإل كان والتيوتر الحضري ،جناعة ،الضياط ،الحديقة ،الو ط التجاري ،النزهة ،الحسين،
األمير اكر ،رمزي والمحرقة ،النصر ،الروترتة ،الييوا ،األمير محمد ،هرا ،اهن ينا ،اإل كان القديم ،معصوى،
اليساتين ،الزرقات الجديدة ،ال ا مية الجنواية ،الحرفيين ،ال،تراوي ،معامي اليوب ،ال ا مي ) وقضائي الضليي
واألزري .
ثالثة نواب مسلمين أحدهم من اليراكسة واليييان ونائب مسيحي
_________________________________________________________________
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الدائرة الغانية وتيمي االحيات التالية من مدينة الزرقات

عوجان ،المل

الي ،األمير الحسن ،الفالح ،األميرة

رحمه ،الج،ي األهيض ،األمير حمز  ،أى هيااه ،الدوت  ،الزواهرة ،القمر ،المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،األحمد،
نصار ،األميرة هيا ،الج،ر ،قر ية ،الجنينة ،ومر ،اليستان ) وقضات هيرتن .
ثالثة نواب مسلمين
_________________________________________________________________
الدائرة الغالغة لوات ال ا مية
نائب مسلم
_________________________________________________________________
الدائرة الرابعة لوات الرصيفة
نائيان مسلمان
_________________________________________________________________
 .7محافلة المفري محافلة المفري با تغنات هدو اليماي
أراعة نواب مسلمين
_________________________________________________________________
الدائرة األولى لوات القصية
ثالثة نواب مسلمين
_________________________________________________________________
 .8محافلة اليفيلة الدائرة الغانية لوات بصي ار
نائب مسلم
_________________________________________________________________
 .9محافلة مادبا الدائرة األولى لوات القصية
نائيان مسلمان ونائب مسيحي
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_________________________________________________________________
الدائرة الغانية لوات مييان نائب مسلم
_________________________________________________________________
 .10محافلة جرم محافلة جرم
أراعة نواب مسلمين
_________________________________________________________________
 .11محافلة عجلون الدائرة األولى لوات القصية
نائيان مسلمان ونائب مسيحي
_________________________________________________________________
الدائرة الغانية لوات رفرنجه نائب مسلم
_________________________________________________________________
 .12محافلة العنية محافلة العنية با تغنات هدو الجنوب
نائيان مسلمان
_________________________________________________________________
 .13اليادية هدو اليماي
ثالثة نواب مسلمين
_________________________________________________________________
هدو الو ط ثالثة نواب مسلمين
_________________________________________________________________
هدو الجنوب ثالثة نواب مسلمين
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المادة 3
أ  .يضاف ىلى مجمو عدد المقاعد النياهية المخصصة للدوائر االنتخاهية الم،ينة في المادة  )2من النلاى
األصلي تة مقاعد تخصز إل رال ا من المر حات في مختلف الدوائر االنتخاهية في المملكة الفائزات ه
المقاعد وفقا ألحكاى الفقرة ج) من المادة  )45من قانون االنتخاب لمجلس النواب رقم  ) 34لسنة 2001ى
ب .تي،ا أحكاى الفقرة أ) من ه المادة مرة واحدة عند ىجرات انتخابات أوي مجلس نواب بعد نفام مفعوي ه ا
النلاى ،وتجوز لمجلس الوزرات اتخام قرار با تمرار العمي بأحكام ا وتي،يق ا ألكغر من مرة في انتخابات مجالس
النواب الالحقة ىما اقتض

مل متيليات المصلحة العامة .

تعديالت المادة:
-أايف

ه المادة بالنز الحالي هرقم  )3وأعيد ترقيم المادتين  3و  ) 4من ا لتصيحا هرقم  4و  ) 5من ا

بموجب النلاى المعدي رقم  )17لسنة 2003ى.
المادة 4
لرايات ه ا النلاى:
أ  .يقصد ه،دو اليماي العيائر التالية:
أوالإ :هنو االد:
 .1الحديان:
القااي ،الييارة ،اليواي ،العياس ،السياله ،الصي  ،الحليحي ،الينيف ،الحميد ،العقدة ،النية ،السنيد ،المررة،
الرردالن ،العقار ،النوافلة ،الدندن ،العلي ،السخني ،الزوتمي ،الج اى ،ال الي ،الح،يب ،المخزومي ،العياردة،
الخييب ،الدعوى.
.2الص،يحات:
العيين ،العوتد ،العرتض ،الكيايا ،الحنيف ،العغمان ،المرقط ،الساعي ،الوادي ،السكران ،اليوتحط ،النمنم ،الحراي،
المقدادي ،اليرمان ،ال زتم ،الصلي م ،الخيار ،ال ليي ،الرومي ،الراج  ،العاهد ،اليوتمي ،الص،يحي ،العلمة،
اليرتدة ،الملحم ،القيييات ،الييان ،ال وا م ،الفجير ،الييتي ،الفندي.
 .3الج،ور:
ال،ولة ،الدعاس ،المحسن ،اللليفي ،اليديد ،النافط ،الكتيران ،الناصر ،الصياح ،الكواتلة ،المير ،الدليجم ،الجواليد،
الخزاى ،السليم ،العلي ،اللواحم ،السرتط ،السليم ،الدحيم .
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 .4الن ود:
المرير ،الرملة ،الجرو ،المتمرغ ،العزتز ،ال،رتكان ،الساهي ،الكردي ،الداوود ،الحسين ،الحمد ،الرفيفة ،المنيخر،
الميرود ،اإلهراهيم ،اليخيون ،المرعي ،السلمي .
.5الن،ييات
العمصي ،الفااي ،العيراوي ،الزعزوعي ،المصييف ،الجخيدى ،الرحايمة ،المقلد ،السواري ،الوني ،الزلوف،
اليل وب ،ال يا لة ،العمقي.
 .6الير ان:
الحمود ،الح،يية ،السودي.
 .7الر وب وال،وادي.
ثانيا :السرحان:
النوافلة ،اليعي  ،المجا عة ،الحمدان ،الحياب ،الدلعه ،العاصم ،المسند ،ال جي ،الحرافية ،المسفر ،الميادر ،هني
الم الريناى.
ثالغا :السرديه:
الفواز ،المدارمة ،العون ،الي،يي ،الدهيس ،الفروا ،الكليب ،أهي النوتقه ،القيعان ،المعيط ،العمامرة ،العنادلة،
الموالي ،الواجد ،المخارتز ،اليقوى ،ال ياب ،الرايعات ،الزماميم ،الزتادنة ،الدلماز ،المرهي ،اليكار ،القدادرة ،الردير،
الزواهي ،الصرتخات ،المرتان.
رابعا :المساعيد:
.1العصافير:
السرور ،المدل  ،المسيلم ،القييم ،التوتنه ،اليييات ،المداهر  ،الو ي ،القا م ،الصوت  ،النصار ،ال از ،
السليحي ،الرحييه ،الحصيني ،ال الي ،اللوت،د ،السعيد ،الييار ،العيام ،العساف ،المزعي ،المسلط ،اليما ،الحمد،
العينان ،الع،يد للا ،ال،نوة ،الرو ان ،العيسى ،القليتات ،الحمود ،الخضير ،الالحم ،السماحات ،الوادي ،الحلوظا،
الج يالن ،الدعاس ،الصلمان ،العوتصي ،المحسان ،العرتان ،المجلد ،المر ود ،السحيم ،الرحمات ،المداحلة،
ال ديب ،ال الي ،الدوتان ،الصال  ،الحمادة ،الفلته ،ال هيان ،القورة ،المعاهرة ،الروانم ،الع،دون ،الجيجة ،المرادى،
ال،وتضات ،القرتان ،الرميس ،السنينات ،السوتدان ،العوترض ،ال ار د ،الحياب ،ال جو ،القييفان ،الييمة،
المسحان ،ال،ررات ،السعيد ،العييط  ،اليرتدة ،العيية.
.2السمارات:
ال،رت  ،المعازرة ،العساف ،السميران ،الزايدي ،القنيز ،ال تم ،النعيمات ،ال،نيان ،المسارحه ،العرت،ين ،ال ييان،
السوالمة ،الرنيم ،العمان ،ال ياب ،الفراج ،التيار ،العودة.
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اامسا :اليرفات:
.1الر يد:
الر يد ،الرم ،العوتد ،النوتديس ،الع،د للا ،المفل  ،الياير ،السمرون ،السوتد ،الرتام ،ال وتم.
.2ال امي:
الصنيان ،الالفي ،الرتاحي ،السي،يه ،اليكر ،المخمس.
اد ا :العلامات:
المعرعر ،اليمالن ،ال،دران ،القر ة ،السياح ،الدحيالن.
ابعا :العيسى:
السوتلم ،العلى ،الحوتة ،الحرتز ،النوتران ،القيا ة ،الدهايية ،الودعان ،الدايي ،الر دة ،الرايط ،الح،يب ،الزقم،
الرمحة ،الررايية ،الم رة ،المااي ،الغروان ،العجالن.
ثامنا :زايد:
اليوافية ،السلمان ،اليناهلة ،الفواارة ،الروتس ،الجواهرة ،الصلوت ،العتايقة ،المرتيد.
تا عا :النعيم:
النميرات ،اليحاينة ،اليكار ،الصال  ،الصياد ،الجمالن ،الراايعة ،السيارجة ،اليرتحيي ،العفادلة.
عا ار :عنز .
حادي عير :مر.
ثاني عير :الروله.
ثالث عير :الكياث.
رابط عير :الفواعرة.
ب .وتقصد ه،دو الو ط عيائر هني صخر وهي:
.1الر،ين:
الفايز ،الحامد ،المييرات ،الدهامية ،الجحاو ة ،الدغيم ،الخليي ،الحردان ،الجرتري ،الم ار يه ،السياى ،المناحي،
الجياهين ،النعاثله ،الواحان ،اليو ان ،الر ود ،اليخي  ،الجريغم ،اليعامسة ،الس،يط ،العقايله ،الرقيان ،السعد،
ال از  ،النياض ،السوتلم ،العيفه ،الص ييا ،المست  ،المسلط ،ال زتم ،ال ضيان ،المجادلة ،الم ار يه ،اليصيز،
الجنييات ،العصيفير ،الكدراوي ،الحوامد  ،الضليي ،ال ياب ،الرقيان ،الموعد ،الضراغمه ،الفقرات ،الكنيعان ،السمار ،
الرديني ،الرمامنه ،النوافله ،الصحن ،المعيدي ،اليفالوي ،السحيم ،ال،رجس ،الحمدان ،المير ،القعدان ،الدهمان،
الروا نه ،النمر ،الفاعور ،الرتيمه ،الصقر ،المحمود ،القعود.
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.2العامر:
الزان ،اليموط ،العغمان ،المحارب ،المسلم ،الص،ي  ،الخزون ،الدحالين ،السيوي ،اليي،ين ،القمعان ،اليكر
النوتران ،الفلوح ،القفعان ،الرثعان ،الر يد ،النوفي ،الفااي ،الخلف ،الغنيان ،ال ،ار  ،السلمان ،الخليي ،الدرت،ي،
السعيد ،المحمد ،العليا ،الفلي  ،االحمد ،الحيدر ،اليخوت ،الدهيغم ،ال يلم ،النيضي ،اليرمان ،اليالي ،الخيار،
المجحم ،الجدعان ،الزعوي ،النياهين ،ال ديرس ،المسلم ،الروتيد ،اليحوت ،العديالت ،المناور الخضر ،العلوي،
الصعارى ،الدرعان ،الزحاني  ،الدحيات ،الفارس ،الحسين.
.3ال نيم:
الم نا ،الزتدان ،السالم ،الييير ،السحيم ،العوازى ،اليياحين ،المور ،الر يد ،الميني ،القراه ،السعادنه ،النوار ه،
الدليمان ،الجوتعد ،العياونه ،العيايا ،النيف ،المعيم ،العييان ،الليوط ،العلي ،السعيدان ،النيط ،الخضير،
الينون ،النزتله ،العدينات ،العون ،الينيقات ،الحمود ،المرقعيين.
 .4اضير:
ال،رادغة ،ال ليي ،الحصانية ،القنوة ،المزاهيف ،الحيا.
.5الكعاهنة:
العمور ،الروتعيين ،الجمازتين ،الزوتديين ،الرميالت ،اليتيوي ،المناجدة ،الصعايعة ،الرتاحنة ،الخنان ،ال رعان،
الجواهرة ،الليايدة ،العميرات ،الررايية ،اللواهرة ،الزتادات ،االمنيات ،المضايين ،اليلحيين ،الجررة ،الداينات،
العتيا
.6الساليية:
العميرات ،المدالية ،الجارتين ،السوارته ،الرغيان ،الك ارزنة ،العينات ،الزرتقات ،ياي ،ليمان ،الروانمه ،القييفان،
الصوالحه ،الي،يكي ،النواعمه ،النعامين ،الرحيالت ،الجرايية.
 .7الج،ور:
الفرت  ،الدهاى ،الكيالين العكمه ج ينه الديكه الخوازتا الخنان الجمعان السنيد المنجد السرهيد الرانم الصلله
العوتدات ،اليرتخم ،الزقمان ،ال،نات ،الص،يخات ،الفرتوان ،الحزولي ،الجودة ،الم هان ،الدوتالن ،ال،لقات،
المراوتن ،الم ل ي ،الدوغان ،الزهير ،اليعيرات ،الكييان ،اللرفان ،الج انيه ،الرتض ،الوايحان ،ال دبات ،الدمين،
الصيادي ،األيتم ،الزرتعان ،الس،تي ،الوقفي ،العن،ر ،الدحيرج ،الوليعي ،المخاليه ،الجديط ،الرمضان ،المعزي.
.8الخر ان:
الحنيف ،السلمان ،الملحم ،الحمد ،القدرو ،الغمد ،الع،د للا ،الصايي ،ال،در.
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.9الحماد:
مزتنه ،السندات ،الل،دان ،المسورتين ،العسوي ،الصال  ،ال رم ،الحليا ،النصار ،اليرتد  ،اليوافحه ،الع،دللا،
الفرتوان ،الحوران ،الن،يعان ،العامود ،القصرتن ،المصا فه ،العواد ،الص يان ،الحزتمات ،الفقرات ،الخرمان،
الصوالحه ،اليالي ،ال،ال يس ،الصمايد  ،الن ير ،العلي ،الحسين ،العوض ،الح،ور ،اليالهيه ،العليات ،الفرتسان،
الكيفات ،الخليف ،الرايط  ،الجلنزي ،الخرت،يم ،النكيمم ،العداوتن.
 .10القضاة:
العقيي ،المو ى ،الرجب ،الصلي،ي ،المروت  ،المعاند ،القدمان ،الع،يد.
 .11اليرعة:
الغنيان ،الجرتان ،المرعي ،الصي  ،اليتيوي ،الرزاليين ،السالم أهو مر  ،الصقور ،السرور ،الم،ر  ،ال الي،
الزوتمي ،الحمود ،الرغيث.
.12ال،دارتن:
الحموان ،الزامي ،المدان ،الرواان ،العمير ،الزوتمي ،الزواجير.
 .13السليم.
.14الس،يلة:
العيد ،الفارس ،الم اوم ،السالم ،الوزان.
وتيمي ه ا ال،ند عييرة الي اررات وعييرة الزتاد.
ج .وتقصد ه،دو الجنوب العيائر التالية:
أوالإ :الحوتيات:
 .1الميالقة:
الجازي ،العودات ،الج وان ،أهي الواحا ،ال يابات ،اليراتحة.
.2الفرتجات:
التواي ه ،ياي صياح الخيمان الفراج الخميسين ،ياي حمد ،ياي مضحي ،ياي قا م الراايعة ،ياي جازي
الفتنه النواصرة السميحين المصيحيين
 .3الدراو ة:
ياي ع،د للا الصفيرات الصرايعة السميرات الصوالحه ،ياي الم.
.4ال دبان.
 .5الييونية.
.6السليمانيين:
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النواور  ،الررييات ،العجالين ،العمامر  ،اليو ه ،ياي مزتد اللوافيه اليقاقله الج يالت.
 .7النجادات.
.8الخضيرات.
 .9النوتجعيين.
 .10السالمات.
 .11الصقور.
 .12العوا ا.
.13العوتضات.
 .14الروافعة.
 .15الروافلة.
 .16المناجعة.
 .17الج الين.
 .18ال،دوي:
المو ى الج يالت ،الحسا ين ،الجرايمة ،الزتاتين ،الجعييات ،اليياهين ،العكالين.
 .19القدمان:
المال ية ،العغامين ،الير ان ،القال ية ،المداهين.
 .20الصوتلحيين.
 .21السعيديين:
السرورات ،ياي غنيم ،زوايدة السعيديين ،العونات ،الرواحنة ،الرمامنه ،الر وديين ،الجيارتن.
 .22الزالهية:
العواودة ،السليمانيين ،الرااعين.
 .23اليقا قة:
ياي حمد ،ياي عيد ،ياي قا م ،ياي دحيالن ،ياي عود .
 .24الزوايدة:
ياي ميلا ،القعيرات ،الفليحيين ،ياي لمان ،ياي علي المزنة.
.25الم ار ية:
اليواهية ،الج ،ة ،العجوي ،الرصا ية ،الصواونة ،العالوتة ،المياعلة ،اليحامرة ،الراااخة ،ال،رقان.
.26الر ايدة:
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الزاون ،النجاتية ،العق،ية.
.27العمارتن:
اليو ة ،الحسا ين ،النفوس ،الحسنات ،ياي عواد.
.28العيون:
الجواعدة ،القوارتز ،المحا نة ،الروا دة ،ياي الم.
 .29العمران.
.30الدمانيه:
ياي الم ،ياي صال  ،ياي عود  ،ياي المه ،ياي الفي ،ياي عيد.
.31المناجعه.
ثانيا :النعيمات:
الروانمه العالديه الساللمه الس،و العراقد السحالين السعادنه أهو تاي
ثالغا :هنو عيية:
العقيالت ،الرايالت ،الرمااين ،الخمايسه ،الفرايد  ،العييات ،المسامر  ،ألفقرات القرعان العتو الحيانه العليين
العيا ر الفر ان المعاز الزهيرات الجميعات ،ال لوالت ،الدباعغه ،اليماالت ،العصيفات.
رابعا :األحيوات:
الميور ،الخليفي ،اهو دالي ،ال وا لة ،اهو غرتقانة ،أهو هدر ،الكسا يه ،اهو اليي ،العواودة ،الكرادمه ،الك،يم،
القرتات الرااوتن ،الحميدات ،ال اليله ،العتايقه ،الداليله
اامسا :الحجايا:
المنايعة ،الزاون ،السراحين ،الزواهرة ،ال دايات ،ال يايسة ،اليتيوتين ،األمنيات ،الصواوتة ،العقار ،المراغية،
اليحا رة ،الزعارتر.
اد ا :القواامة.
ابعا :الرواجفة .
تعديالت المادة:
أعيد ترقيم المادتين  3و  ) 4لتصيحا هرقم  4و  ) 5من ا بموجب النلاى المعدي رقم  )17لسنة 2003ى.المادة 5
يصدر وزتر الداالية التعليمات الالزمة لتنفي أحكاى ه ا النلاى.
2001/7/23ى.
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 . 7نظام تقسيم الدوائر االنتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها المعدل رقم( )17لسنة 2003م
المنشور على الصفحة ( )716من عدد الجريدة الرسمية رقم ( )4586بتاريخ 16شباط 2003م
المادة 1
يسمى ه ا النلاى

نلاى معدي لنلاى تقسيم الدوائر االنتخاهية والمقاعد المخصصة لكي من ا لسنة 2003ى )

وتقر مط النلاى رقم  )42لسنة 2001ى الميار ىليه فيما يلي بالنلاى األصلي نلاما واحدا وتعمي به من تارتم
أ
نير في الجرتدة الر مية.
المادة 2
يعدي النلاى األصلي بلاافة المادة  )3التالية ىليه وغعادة ترقيم المادتين  )3و  )4الواردتين فيه لتصيحا )4
و  )5على التوالي:
المادة 3
أ  .يضاف ىلى مجمو عدد المقاعد النياهية المخصصة للدوائر االنتخاهية الم،ينة في المادة  )2من النلاى
األصلي تة مقاعد تخصز إل رال ا من المر حات في مختلف الدوائر االنتخاهية في المملكة الفائزات ه
المقاعد وفقا ألحكاى الفقرة ج) من المادة  )45من قانون االنتخاب لمجلس النواب رقم  ) 34لسنة 2001ى.
ب .تي،ا أحكاى الفقرة أ) من ه المادة مرة واحدة عند ىجرات انتخابات أوي مجلس نواب بعد نفام مفعوي ه ا
النلاى ،وتجوز لمجلس الوزرات اتخام قرار با تمرار العمي بأحكام ا وتي،يق ا ألكغر من مرة في انتخابات مجالس
النواب الالحقة ىما اقتض

مل متيليات المصلحة العامة.

2003/1/28ى.
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 . 8نظام الدوائر االنتخابية رقم ( )26لسنة 2010م
المنشور على الصفحة( )2964من عدد الجريدة الرسمية رقم ( )5033بتاريخ 20ايار 2010م
صادر بموجب المادة ( ،)50المادة ( )51من قانون االنتخاب لمجلس النواب المؤقت رقم ( )9لسنة 2010م
المادة 1
يسمى ه ا النلاى نلاى الدوائر اإلنتخاهية لسنة 2010ى ) وتعمي به من تارتم نير في الجرتدة الر مية.
المادة 2
لمقاصد ه ا النلاى ،تعتمد التعارتف الواردة في قانون اإلنتخاب لمجلس النواب الناف حيغما ورد النز علي ا في
أحكاى ه ا النلاى.
المادة 3
تقسم المملكة ىلى دوائر انتخاهية ودوائر فر ية في ا وتخصز مقعد نياهي واحد لكي دائرة فر ية على النحو التالي:
المحافلة
الدائرة االنتخاهية.
الدائرة الفر ية.
المقعد النياهي.
 .1العاصمة
األولى :تيمي منا ا بسمان ،ماررا ،اري ) من أمانة عمان الك،رى.
وتقسم ىلى امس دوائر فر ية.
الدائرة الفر ية )1
الدائرة الفر ية (2
الدائرة الفر ية (3
الدائرة الفر ية (4
الدائرة الفر ية (5
نائب مسلم.
نائب مسلم.
نائب مسلم.
نائب مسلم.
نائب مسلم.
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اليرمو  ،النصر ،راس العين ،هدر) من أمانة عمان الك،رى وتقسم ىلى امس دوائر

الغانية :تيمي منا ا
فر ية.
الدائرة الفر ية )1
الدائرة الفر ية )2
الدائرة الفر ية )3
الدائرة الفر ية )4
الدائرة الفر ية )5
نائب مسلم.
نائب مسلم.
نائب مسلم.
نائب مسلم.
نائب مسلم.

الغالغة :تيمي منا ا المدينة ،زهران ،الع،دلي ) من أمانة عمان الك،رى.
وتقسم ىلى امس دوائر فر ية.
الدائرة الفر ية )1
الدائرة الفر ية )2
الدائرة الفر ية )3
الدائرة الفر ية )4
الدائرة الفر ية )5
نائب مسلم.
نائب مسلم.
نائب مسلم.
نائب مسلم.
نائب مسيحي.
الرابعة :تيمي منا ا

القوتسمة ،الجوتدة ،اهو علندا ،ارتية السوي ،جاوا ،اليادودة ،أى قصير ،المقاهلين ) من

أمانة عمان الك،رى والوتة

حاب ،الجيزة ،الموقر ) با تغنات هدو الو ط.

وتقسم ىلى ثالث دوائر فر ية.
الدائرة الفر ية )1
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الدائرة الفر ية )2
الدائرة الفر ية )3
نائب مسلم.
نائب مسلم.
نائب مسلم.
الخامسة :تيمي منا ا

فا هدران ،أهو نصير ،الج،ي ة ،صوتل  ،تال العلي ،أى السماي ،الدا ) من أمانة

عمان الك،رى.
وتقسم ىلى ثالث دوائر فر ية.
الدائرة الفر ية )1
الدائرة الفر ية )2
الدائرة الفر ية (3
نائب مسلم.
نائب مسلم.
نائب ررسي أو يياني.
الساد ة :تيمي منا ا

هدر الجديدة ومنيقة وادي السير بما في ا أحيات أى أمينة الرراي ،الديار ،الصوتنية )

من أمانة عمان الك،رى والمدن والقرى التابعة للوات وادي السير.
وتقسم ىلى ثالث دوائر فر ية.
الدائرة الفر ية (1
الدائرة الفر ية (2
الدائرة الفر ية (3
نائب مسلم.
نائب مسلم.
نائب ررسي أو يياني.
السابعة :لوات ناعور.
دائرة فر ية واحدة.
نائب مسلم.
 .2محافلة اراد
األولى :لوات القصية.
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وتقسم ىلى امس دوائر فر ية.
الدائرة الفر ية )1
الدائرة الفر ية (2
الدائرة الفر ية (3
الدائرة الفر ية (4
الدائرة الفر ية (5
نائب مسلم.
نائب مسلم.
نائب مسلم.
نائب مسلم.
نائب مسلم .
الغانية :لوات هني ع،يد.
وتقسم ىلى ثالث دوائر فر ية.
الدائرة الفر ية (1
الدائرة الفر ية (2
الدائرة الفر ية (3
نائب مسلم.
نائب مسلم.
نائب مسيحي.
الغالغة :لوات المزار اليمالي.
دائرة فر ية واحدة.
نائب مسلم .
الرابعة :لوات الرمغا.
وتقسم ىلى دائرتين فرعيتين.
الدائرة الفر ية (1
الدائرة الفر ية (2
نائب مسلم.
نائب مسلم.
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الخامسة :لوات هني رنانة.
وتقسم ىلى دائرتين فرعيتين.
الدائرة الفر ية (1
الدائرة الفر ية (2
نائب مسلم.
نائب مسلم .
الساد ة :لوات الكورة.
دائرة فر ية واحدة.
نائب مسلم .
السابعة :لوات األغوار اليمالية.
دائرة فر ية واحدة.
نائب مسلم .
الغامنة :لوات الييية.
دائرة فر ية واحدة.
نائب مسلم .
التا عة :لوات الو يية.
دائرة فر ية واحدة.
نائب مسلم.
 .3محافلة ال،لقات
األولى :تيمي لوائي القصية وماحز والفحيز.
وتقسم ىلى يط دوائر فر ية.
الدائرة الفر ية (1
الدائرة الفر ية (2
الدائرة الفر ية (3
الدائرة الفر ية (4
الدائرة الفر ية )5
الدائرة الفر ية )6
الدائرة الفر ية )7
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نائب مسلم.
نائب مسلم.
نائب مسلم.
نائب مسلم.
نائب مسلم.
نائب مسيحي.
نائب مسيحي .
الغانية :لوات اليونة الجنواية
دائرة فر ية واحدة
نائب مسلم.
الغالغة :لوات دير عال
دائرة فر ية واحدة.
نائب مسلم .
الرابعة :لوات عين اليا ا
دائرة فر ية واحدة
نائب مسلم .
 .4محافلة الكر
األولى :لوات القصية
وتقسم ىلى ثالث دوائر فر ية
الدائرة الفر ية )1
الدائرة الفر ية )2
الدائرة الفر ية )3
نائب مسلم.
نائب مسلم.
نائب مسيحي .
الغانية :تيمي لوات القصر.
وتقسم ىلى دائرتين فرعيتين.
الدائرة الفر ية )1
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لدائرة الفر ية )2
نائب مسلم.
نائب مسيحي .
الغالغة :لوات المزار الجنواي.
وتقسم ىلى دائرتين فرعيتين.
الدائرة الفر ية )1
الدائرة الفر ية )2
نائب مسلم.
نائب مسلم.
الرابعة :لوات األغوار الجنواية
دائرة فر ية واحدة.
نائب مسلم.
الخامسة :لوات عي
دائرة فر ية واحدة.
نائب مسلم .
الساد ة :لوات فقو
دائرة فر ية واحدة
نائب مسلم .
 .5محافلة معان
األولى :لوات القصية با تغنات هدو الجنوب.
وتقسم ىلى دائرتين فرعيتين.
الدائرة الفر ية )1
الدائرة الفر ية )2
نائب مسلم.
نائب مسلم .
الغانية :لوات اليوا با تغنات هدو الجنوب.
دائرة فر ية واحدة
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نائب مسلم.
الغالغة :لوات ال،ترات با تغنات هدو الجنوب.
دائرة فر ية واحدة.
نائب مسلم .
 .6محافلة الزرقات
األولى :تيمي األحيات التالية من مدينة الزرقات الجندي ،المصانط ،الغورة العراية الك،رى ،اري هن زتاد ،اإل كان
والتيوتر الحضري ،جناعة ،الضياط ،الحديقة ،الو ط التجاري ،النزهة ،الحسين ،االمير اكر ،رمزي والمحرقة،
النصر ،الروترتة ،الييوا ،االمير محمد ،هرا ،اهن ينات ،اال كان القديم ،معصوى ،اليساتين ،الزرقات الجديدة،
ال ا مية الجنواية ،الحرفيين ال،تراوي ،معامي اليوب ،ال ا مي ) وقضائي الضليي واألزري.
وتقسم ىلى امس دوائر فر ية.
الدائرة الفر ية )1
الدائرة الفر ية )2
الدائرة الفر ية )3
الدائرة الفر ية )4
الدائرة الفر ية )5
نائب مسلم.
نائب مسلم.
نائب مسلم.
نائب ررسي أو يياني.
نائب مسيحي.
نائب مسيحي .
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الغانية :تيمي األحيات التالية من مدينة الزرقات

عوجان ،المل

الي ،االمير الحسن ،الفالح ،االميرة رحمة،

الج،ي االهيض ،األمير حمزة ،أى هيااة ،الدوت  ،الزواهرة ،القمر ،المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،األحمد ،نصار،
األميرة هيا ،الج،ر ،قر ية ،الجنينة ،ومر ،اليستان ) وقضات هيرتن.
وتقسم ىلى ثالث دوائر فر ية.
الدائرة الفر ية )1
الدائرة الفر ية (2
الدائرة الفر ية (3
نائب مسلم
نائب مسلم
نائب مسلم.
الغالغة :لوات ال ا مية
دائرة فر ية واحدة
نائب مسلم
الرابعة :لوات الرصيفة.
وتقسم ىلى دائرتين فرعيتين
الدائرة الفر ية (1
الدائرة الفر ية (2
نائب مسلم
نائب مسلم
 .11محافلة المفري
تيمي محافلة المفري با تغنات هدو اليماي.
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وتقسم ىلى أراط دوائر فر ية.
الدائرة الفر ية )1
الدائرة الفر ية )2
الدائرة الفر ية )3
الدائرة الفر ية )4
نائب مسلم.
نائب مسلم.
نائب مسلم.
نائب مسلم .
 .8محافلة اليفيلة
األولى :لوات القصية.
وتقسم ىلى ثالث دوائر فر ية
الدائرة الفر ية )1
الدائرة الفر ية )2
الدائرة الفر ية )3
نائب مسلم.
نائب مسلم.
نائب مسلم .
الغانية :لوات بصي ار
دائرة فر ية واحدة.
344

نائب مسلم .
 .26محافلة مادبا
األولى :لوات القصية.
وتقسم ىلى ثالث دوائر فر ية
الدائرة الفر ية )1
الدائرة الفر ية )2
الدائرة الفر ية )3
نائب مسلم.
نائب مسلم.
نائب مسيحي.
الغانية :لوات مييان
دائرة فر ية واحدة
نائب مسلم
 .27محافلة جرم
تيمي محافلة جرم.
وتقسم ىلى أراط دوائر فر ية
الدائرة الفر ية )1
الدائرة الفر ية )2
الدائرة الفر ية )3
الدائرة الفر ية )4
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نائب مسلم.
نائب مسلم.
نائب مسلم.
نائب مسلم .
 .28محافلة عجلون
األولى :لوات القصية.
وتقسم ىلى ثالث دوائر فر ية
الدائرة الفر ية )1
الدائرة الفر ية )2
الدائرة الفر ية )3
نائب مسلم.
نائب مسلم.
نائب مسيحي.
الغانية :لوات رفرنجة
دائرة فر ية واحدة
نائب مسلم
.12

محافلة العنية

تيمي محافلة العنية با تغنات هدو الجنوب.
وتقسم ىلى دائرتين فرعيتين.
الدائرة الفر ية )1
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الدائرة الفر ية )2
نائب مسلم.
نائب مسلم.
 .13اليادية
هدو اليماي.
وتقسم ىلى ثالث دوائر فر ية
الدائرة الفر ية )1
الدائرة الفر ية (2
الدائرة الفر ية (3
نائب مسلم.
نائب مسلم.
نائب مسلم.
هدو الو ط.
وتقسم ىلى ثالث دوائر فر ية
الدائرة الفر ية (1
الدائرة الفر ية (2
الدائرة الفر ية (3
نائب مسلم.
نائب مسلم.
نائب مسلم.
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هدو الجنوب.
وتقسم ىلى ثالث دوائر فر ية
الدائرة الفر ية (1
الدائرة الفر ية (2
الدائرة الفر ية (3
نائب مسلم.
نائب مسلم.
نائب مسلم.
المادة 4
يضاف ىلى مجمو عدد المقاعد النياهية المخصصة للدوائر الفر ية الم،ينة في المادة  )3من ه ا النلاى اثنا
عير مقعداإ تخصز إل رال ا من المر حات في مختلف الدوائر الفر ية للدوائر االنتخاهية في المملكة الفائزات
ه

المقاعد وفقا ألحكاى الفقرة ب) من المادة  )42من قانون االنتخاب لمجلس النواب الناف .

المادة 5
لرايات ه ا النلاى:
أ .يقصد ه،دو اليماي العيائر التالية:
أوال :هني االد:
) (1الحديان:
القااي ،الييارة ،اليواي ،العياس ،السيالة ،الصي ،الحليحي ،الينيف ،الحميد ،العقدة ،النية ،السنيد،المررة،
الرردالن ،العقار ،النوافلة ،الدندن ،العلي ،الخني ،الزوتمي ،الج اى ،ال الي ،الح،يب ،المخزومي ،العياردة،
الخييب ،الدعوى.
) (2الص،يحات:
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العيين ،العوتد ،العرتض ،الكيايا ،الحنيف ،العغمان،المرقط ،الساعي ،الوادي ،السكران ،اليوتحط ،النمنم،الحراي،
المقدادي ،اليرمان ،ال زتم ،الصلي م ،الخيار،ال ليي ،الرومي ،الراج  ،العاهد ،اليوتمي ،الص،يحي،
العلمة ،اليرتدة ،الملحم ،القيييات ،الييان ،ال وا م ،الفجير ،الييتي ،الفندي.
) (3الج،ور:
ال،ولة ،الدعاس ،المحسن ،اللليفي ،اليديد ،النافط،الكتيران ،الناصر ،الصياح ،الكواتلة ،المير ،الدليجم ،الجواليد،
الخزاى ،السليم ،العلي ،اللواحم ،السرتط ،السليم ،الدحيم.
) (4الن ود:
المرير ،الرملة ،الجرو ،المتمرغ ،العزتز ،ال،رتكان ،الساهي ،الكردي ،الداوود ،الحسين ،الحمد ،الرفيفة،
المنيخر،الميرود ،االهراهيم ،اليخيون ،المرعي ،السلمي.
) (4الن،ييات
العمصي ،الفااي ،العيراوي ،الزعزوعي ،المصييف،الجخيدى ،الرحايمة ،المقلد ،السواري ،الوني ،الزلوف،
اليل وب ،ال يا لة ،العمقي.
) (6الير ان
الحمود ،الح،يية ،السودي.
) (7الر وب وال،وادي.
ثانيا :السرحان:
النوافلة ،اليعي  ،المجا عة ،الحمدان ،الحياب ،الدلعة،العاصم ،المسند ،ال جي ،الحرافية ،المسفر ،الميادر،هني
الم ،الريناى.
ثالغا :السردية:
الفواز ،المدارمة ،العون ،الي،يي ،الدهيس ،الفروا،الكليب ،اهي النوتقة ،القيعان ،المعيط ،العمامرة ،العنادلة،
الموالي ،الواجد ،المخارتز ،اليقوى ،ال ياب ،الرايعات ،الزماميم ،الزتادنة ،الدلماز ،المرهي ،اليكار ،القدادرة،
الردير ،الزواهي ،الصرتخات ،المرتان.
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رابعا :المساعيد:
) (1العصافير:
السرور ،المدل  ،المسيلم ،القييم ،التوتنة ،اليييات ،المداهرة ،الو ي ،القا م ،الصوت  ،النصار ،ال از ،
السليحي ،الرحيية ،الحصيني ،ال الي ،اللوت،د ،السعيد ،الييار ،العيام ،العساف ،المزعي ،المسلط ،اليما ،الحمد،
العينان ،الع،يد للا ،ال،نوة ،الرو ان ،العيسى ،القليتات ،الحمود ،الخضير ،الالحم ،السماحات ،الوادي ،الحلوظا،
الج يالن ،الدعاس ،الصلمان ،العوتصي ،المحسان ،العرتان ،المجلد ،المر ود ،السحيم ،الرحمات ،المداحلة،
ال ديب ،ال الي ،الدوتان ،الصال  ،الحمادة ،الفلتة ،ال هيان ،القورة ،المعاهرة.
 )2الروانم:
الع،دون ،الجيجة ،المرادي ،ال،وتضات ،القرتان ،الرميس ،السنينات ،السوتدان ،العوترض ،ال ار د ،الحياب،
ال جو ،القييفان ،الييمة ،المسحان ،ال،ررات ،السعيد ،العييط ،اليرتدة ،العيية.
) (2السمارات:
ال،رت  ،المعازرة ،العساف ،السميران ،الزايدي ،القنيز ،ال تم ،النعيمات ،ال،نيان ،المسارحة ،العرت،يين ،ال ييان،
السوالمة ،الرنيم ،العمان ،ال ياب ،الفراج ،التيار ،العودة.
اامسا :اليرفات:
) (1الر يد:
الر يد ،الرم ،العوتد ،النوتديس ،الع،دللا ،المفل  ،الياير ،السمرون ،السوتد ،الرتام ،ال وتم.
)(2ال امي:
الصنيان ،الالفي ،الرتاحي ،السي،ية ،اليكر ،المخمس.
اد ا :العلامات:
المعرعر ،اليمالن ،ال،دران ،القر ة ،السياح ،الدحيالن.
ابعا :العيسى:
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السوتلم ،العلي ،الحوتة ،الحرتز ،النوتران ،القيا ة ،الدهايية ،الودعان ،الدايي ،الر دة ،الرايط ،الح،يب ،الزقم،
الرمحة ،الررايية ،الم رة ،المااي ،الغروان ،العجالن.
ثامنا :زايد:
اليوافية ،السلمان ،اليناهلة ،الفواارة ،الروتس ،الجواهرة ،الصلوات ،العتايقة ،المرتيد.
تا عا :النعيم:
النميرات ،اليحاينة ،اليكار ،الصال  ،الصياد ،الجمالن ،الراايعة ،السيارجة ،اليرتحيي ،العفادلة.
عا ار :عنزة.
حادي عير :مر
ثاني عير :الرولة
ثالث عير :الكياث
رابط عير :الفواعرة
اامس عير :الفحيلي
ادس عير :ال،ري
ابط عير :العزي
ب .يقصد ه،دو الو ط عيائر هني صخر وهي:
) (1الر،ين:
الفايز ،الحامد ،المييرات ،الدهامية ،الجحاو ة ،السياى ،المناحي ،الجياهين ،النعاثلة ،الواحان ،اليخي ،
الجريغم ،اليعامسة ،الس،يط ،العقايلة ،ال از  ،النياض ،السوتلم ،العيفة ،الص ييا ،المسلط ،ال زتم ،ال ضيان،
المجادلة ،الم ار ية ،الجنييات ،العصيفير ،الكدراوي ،الحوامدة ،الضليي ،ال ياب ،الرقيان ،الموعد ،الضراغمة،
الفقرات ،الكنيعان ،السمارة ،الرديني ،الرمامنة ،النوافلة ،الصحن ،المعيدي ،اليفالوي ،السحيم ،ال،رجس ،الحمدان،
المير ،القعدان ،الدهمان ،الروا نة ،النمر ،الفاعور ،الرتيمة ،الصقر ،المحمود ،القعود ،الدغيم ،الخليي ،الحردان،
الجرتري ،الم ار ية ،اليو ان ،الر ود ،الرقيان ،السعد ،المست  ،اليصيز.
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) (2العامر:
الزان ،اليموط ،العغمان ،المحارب ،المسلم ،القمعان ،اليكر ،النوتران ،الفلوح ،القفعان ،النوفي ،الفااي ،الخلف،
الغنيان ،ال ،ار  ،الدرت،ي ،السعيد ،المحمد ،العليا ،الفلي  ،الحيدر ،اليخوت ،الدهيغم ،ال يلم ،النيضي،اليالي،
الخيار ،المجحم ،الجدعان ،الزعوي ،ال ديرس ،المسلم ،الروتيد ،اليحوت ،العديالت ،المناور ،الخضر ،العلوي،
الصعاري ،الدرعان ،الزحاني  ،الدحيات ،الفارس ،الحسين ،الص،ي  ،الخزون ،الدحالين ،السيوي ،اليي،ين،
الرثعان ،الر يد ،السلمان ،الخليي ،االحمد ،اليرمان ،النياهين.
) (3ال قييم:
الم نا ،الزتدان ،السالم ،الييير ،السحيم ،المور ،الر يد ،الميني ،النوار ة ،الدليمان ،الجوتعد ،النيف،
المعيم،العييان ،العلي ،السعيدان ،النيط ،الينون ،العدينات ،العوازى ،اليياحين ،القراة ،السعادنة ،العياونة،
العيايا ،الليوط ،الخضير ،النزتلة ،العون ،الينيقات ،الحمود ،المرقعيين.
) (4اضير:
ال،رامغة ،ال ليي ،الحصانية ،القنوة ،المزاهيف ،الحيا.
) (5الكعاهنة :
العمور ،الروتعيين ،الجمازتين ،الزوتديين ،الرميالت ،اليتيوي ،المناجدة ،الصعايعة ،الرتاحنة ،الخنان ،ال رعان،
الجواهرة ،الليايدة ،العميرات ،الررايية ،اللواهرة ،الزتادات ،االمينات ،المضايين ،اليلحيين ،الجررة ،الداينات ،
العتيا.
) (6الساليية:
العميرات ،المدالية ،الجارتين ،السوارته ،الرغيان ،الك ارزنة ،العيينات ،الزرتقات ،ياي ليمان ،الروانمة ،القييفان،
الصوالحة ،الي،يكي ،النواعمه ،النعامين ،الرحيالت ،الجرايية.
) (6الج،ور:
الفرت  ،الدهاى ،الكيالين ،العكمة ،ج ينة،الخنان ،الجمعان ،السنيد ،المنجد ،السرهيد،العوتدات ،اليرتخم ،الزقمان،
ال،نات ،الص،يخات ،الجودة ،الم هان ،الدوتالن ،ال،لقات ،المراوتن،الزهير ،اليعيرات ،الكييان ،اللرفان ،الج انية،
ال دبات ،الدمين ،الصيادي ،الس،تي ،الوقفي ،الوليعي ،الجديط ،الديكة ،الخوازتا ،الرانم ،الصللة ،الفرتوان،
الحزومي ،الم ل ي ،الدوغان ،الرتض ،الوايحان،االيتم ،الزرتعان ،العن،ر ،الدحيرج،المخالية ،الرمضان ،المعزي.
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) (8الخر ان:
الحنيف ،السلمان ،الملحم ،الحمد ،القدرو ،الغمد ،الع،د للا ،الصايي ،ال،در.
) (9الحماد:
مزتنة ،السندات ،الل،دان ،المسورتين ،العسوي ،الحليا ،النصار ،اليرتدة ،اليوافحة ،الع،دللا ،الحوران ،الن،يعان،
العامود ،القصرتن ،المصا فة ،الص يان ،الحزتمات ،الفقرات ،الخرمان ،الصوالحة ،ال،ال يس ،الصمايدة ،الن ير،
العلي الحسين،الح،ور ،اليالهية ،الفرتسان ،الكيفات ،الرايط ،الجلنزي ،الخرت،يم ،النكيمم ،العداوتن ،الصال ،
ال رم ،الفرتوان ،العواد ،اليالي ،العوض ،العليات ،الخليف.
) (10القضاة:
العقيي ،المو ى ،الرجب ،الصلي،ي ،المروت  ،المعاند ،القدمان ،الع،يد.
) (11اليرعة:
الغنيان ،الجرتان ،المرعي ،الصي  ،اليتيوي ،الرزاليين ،السالم ،أهو
الزوتمي ،الحمود ،الرغيث.
) (12ال،دارتن:
الحموان ،الزامي ،المدان ،الرواان،العمير ،الزوتمي ،الزواجير.
) (13السليم.
) (14الس،يلة :
العيد ،الفارس ،الم اوم ،السالم ،الوزان.
وتيمي ه ا ال،ند عييرة الي اررات وعييرة الزتاد.
ج .يقصد ه،دو الجنوب العيائر التالية:
أوال :الحوتيات:
) (1الميالقة:
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مر  ،الصقور ،السرور ،الم،ر  ،ال الي،

الجازي ،العودات ،الج وان ،اهي الواحا ،ال يابات ،اليراتحة.
) (2الفرتجات:
التواي ة ،ياي صياح ،الخيمان ،الفراج ،الخميسين ،ياي حمد ،ياي مضحي ،ياي قا م ،الراايعة ،ياي
جازي،الفتنة ،النواصرة ،السميحيين ،المصيحيين.
) (3الدراو ة:
ياي ع،د للا ،الصفيرات ،الصرايعة ،السميرات ،الصوالحة ،ياي الم.
) (4ال دبان.
) (5الييونية
) (6السليمانيين:
النواورة ،الررييات ،العجالين ،العمامرة ،اليو ة ،ياي مزتد ،اللوافية ،اليقاقلة ،الج يالت.
) (7النجادات.
) (8الخضيرات.
) (9النوتجعيين.
) (10السالمات.
) (11الصقور.
) (12العوا ا.
) (13العوتضات.
) (14الروافعة.
) (15الروافلة.
) (16المناجعة.
) (17الج الين.
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) (18ال،دوي:
المو ى ،الج يالت ،الحسا ين ،الجرايمة ،الزتاتين ،الجعييات ،اليياهين ،العكالين.
) (19القدمان:
المال ية ،العغامين ،الير ان ،القال ية ،المداهين.
) (20الصوتلحيين:
) (21السعيديين :
السرورات ،ياي غنيم ،زوايدة السعيديين ،العونات ،الرواحنة ،الرمامنة ،الر وديين ،الجيارتن.
) (22الزالهية:
العواودة ،السليمانيين ،الرااعين.
) (23اليقا قة:
ياي حمد ،ياي عيد ،ياي قا م ،ياي دحيالن ،ياي عودة.
) (24الزوايدة:
ياي ميلا ،القعيرات ،الفليحيين ،ياي لمان ،ياي علي ،المزنة.
) (25الم ار ية:
اليواهية ،الج ،ة ،العجوي ،الرصا ية ،الصواونة،العالوتة ،المياعلة ،اليحامرة ،الراااخة ،ال،رقان.
) (26الر ايدة:
الزاون ،النجاتية ،العق،ية.
) (27العمارتن:
اليو ة ،الحسا ين ،النفوس ،الحسنات ،ياي عواد .
) (28العيون:
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الجواعدة ،القوارتز ،المحا نة ،الروا دة ،ياي الم.
) (29العمران.
 )30الدمانية :
ياي الم ،ياي صال  ،ياي عودة ،ياي المه ،ياي الفي ،ياي عيد.
) (30المناجعة.
ثانيا :النعيمات
الروانمة ،العالدية ،الساللمة ،الس،و ،العراقدة ،السحالين ،السعادنة ،أهو تاي.
ثالغا :هنو عيية:
العقيالت ،الرايالت ،الرمااين ،الخمايسة ،الفرايدة ،العييات ،المسامرة ،الفقرات ،القرعان ،العتوة ،الحيانة ،العليين،
العيا رة ،الفر ان ،المعازة ،الزهيرات ،الجميعان ،ال لوالت ،الدباعغة ،اليماالت ،العصيفات.
رابعا :االحيوات:
الميور ،الخليفي ،أو دالي ،ال وا لة ،اهو غرتقانه ،اهو هدر ،الكسا ية ،اهو اليي ،العواودة ،الكرادمة،
الك،يم،القرتات ،الرااوتن ،الحميدات ،ال اليلة ،العتايقة ،الداليلة.
اامسا:الحجايا:
ال دايات ،الزاون ،السراحين ،الزواهرة ،المنايعة،ال يايسة ،اليتيوتين ،االمينات ،الصواوتة ،العقار،المراغية،
اليحا رة ،الزعارتر.
اد ا :القواامة.
ابعا :الرواجفة.
المادة 6
يصدر الوزتر التعليمات الالزمة لتنفي أحكاى ه ا النلاى.
2010/5/20ى.
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ملحق رقم ()3
تعليمات البيانات الخاصة باالنتخابات(2021-2001م)
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 . 1تعليمات تثبيت البيانات الخاصة باالنتخابات النيابية على البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة االحوال
المدنية والجوازات وتعديالتها لسنة 2001م
المنشورة على الصفحة( )3328من عدد الجريدة الرسمية رقم( )4500بتاريخ  6اب 2001م
صادر بموجب المادة( )54من قانون االنتخاب لمجلس النواب المؤقت وتعديالته رقم( )34لسنة 2001م
المادة 1
ا تنادا ألحكاى المادة  )5من القانون المزق

وتنفي ا ألحكاى ه ا القانون والقااي باعتماد اليياقة اليخصية في

عملية انتخاب أعضات مجلس النواب تتيط اإلجراتات التالية:
تتولى دائرة األحواي المدنية والجوازات تغ،ي ا م الدائرة االنتخاهية الواردة في نلاى تقسيم الدوائر االنتخاهية والمقاعد
المخصصة لكي من ا رقم  )42لسنة 2001ى على اليياقة اليخصية في التارتم ال ي يحدد الوزتر بموجب
ىعالن يصدر عنه.
المادة 2
تعني رلمة المنيقة) المحافلة التي تتيط ل ا الدائرة االنتخاهية وتدون في الخانة المخصصة ل ا على اليياقة.
المادة 3
يتم تغ،

ا م الدائرة االنتخاهية على اليياقة اليخصية وفا األ س واإلجراتات التالية:

أ .مكان ىقامة حامي اليياقة اليخصية رما هو مسجي في بياقته .
ب .الدائرة االنتخاهية التي يرغب حامي اليياقة اليخصية من أهنائ ا والمنيم اارج ا من ممار ة حقه االنتخاهي
في ا معز اإز ليه بلحدى الوثائا التالية:
.1

ادة والدة األب أو الجد).

.2

ادة من مختار وهينة ااتيارتة المنيقة مصدقة من مديرتة األحواي المدنية والجوازات حسب األنمومج المعتمد

من الوزتر .
ج .ىما غير المنيم مكان ىقامته المدون في بياقته اليخصية ورغب في تغ،ي

ا م الدائرة االنتخاهية حسب مكان

ىقامته الجديد على أن ال تقي مدة ىقامته عن تة أ ر ،عليه تقديم لب لدائرة األحواي المدنية والجوازات معز اإز
بالوثائا التالية:
.1

ادة من مررز األمن ال ي ينيم في دائرة ااتصاصه.

 .2ىقرار ايي على األنمومج المعد ل

الراية .

د .يجوز للموا نين اليررس واليييان والمسيحيين تغ،ي ا م الدائرة االنتخاهية على بياقت م اليخصية وفقا لمكان
ىقامت م أو ااتيار الدائرة االنتخاهية المخصز ل ا مقعد اليررس  -اليييان  -المسيحيين ىما ران
المنيقة التي تتيط ل ا الدائرة االنتخاهية .
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واقعة امن

تعديالت المادة:
-هك ا أصيح

ه المادة بعد ىاافة الفقرة د) بالنز الحالي ىلي ا بموجب التعليمات المعدلة لسنة 2002ى.

المادة 4
يقدى لب تغ،ي

ا م الدائرة االنتخاهية من ق،ي حامي اليياقة اليخصية ،أو أحد أفراد أ رته ،واعد تحديد ا م

الدائرة على اليياقة الجديدة ،تسلم له خصيا أو ألي واحد من أفراد عائلته المسجلين في السجي المدني وتكون
التسليم بموجب ى عار معد ل

الراية.

المادة 5
يق،ي اليلب لرايات تغ،ي

ا م الدائرة االنتخاهية على اليياقة اليخصية لمن يكمي ن الغامنة عيرة من عمر فما

فوي هتارتم 2002 /1 /1ى.
المادة 6
يحدد وزتر الداالية مراكز ا تنياي اليليات الخاصة با ت،داي اليياقة اليخصية وتغ،ي

ا م الدائرة االنتخاهية

ىاافة ىلى أماكن تسليم ا وفا ه التعليمات.
المادة 7
يتم اعتماد النمامج التي يحددها وزتر الداالية للرايات الواردة في ال،نود أعال من أجي تنفي ه التعليمات.
المادة 8
تعت،ر ه التعليمات ارتة المفعوي اهتدات من تارتم نيرها في الجرتدة الر مية.
د .عوض اليفات
نائب رئيس الوزرات ووزتر الداالية.
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 . 2تعليمات تثبيت البيانات الخاصة باالنتخابات النيابية على البطاقة الشخصية المعدلة لسنة 2002م
المنشورة على الصفحة( )235من عدد الجريدة الرسمية رقم ( )4530بتاريخ 30كانون الثاني 2002م
المادة 1
يعدي ال،ند رقم  )3من تعليمات تغ،ي

ال،يانات الخاصة باالنتخابات النياهية على اليياقة اليخصية الصادرة عن

دائرة االحواي المدنية والجوازات والصادرة بمقتضى أحكاى المادة  )54من قانون االنتخاب المزق

رقم  )34لسنة

2001ى والمنيورة بعدد الجرتدة الر مية رقم  4500تارتم 2001 /8 /6ى ومل بلاافة الفقرة د) ىليه واالنز
التالي:
د .يجوز للموا نين اليررس واليييان والمسيحيين تغ،ي ا م الدائرة االنتخاهية على بياقت م اليخصية وفقا لمكان
ىقامت م أو ااتيار الدائرة االنتخاهية المخصز ل ا مقعد اليررس  -اليييان  -المسيحيين ىما ران
المنيقة التي تتيط ل ا الدائرة االنتخاهية.
المادة 2
تعت،ر ه التعليمات المعدلة ارتة المفعوي اعتيا ار من تارتم نيرها في الجرتدة الر مية.
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واقعة امن

 . 3تعليمات االعتراض لدى دائرة االحوال المدنية والجوازات على جداول الناخبين الخاصة باالنتخابات
النيابية لسنة 2002م
المنشورة على الصفحة ( )1122من عدد الجريدة الرسمية رقم ( )4538بتاريخ  1نيسان 2002م
صادر بموجب المادة ( )54من قانون االنتخاب لمجلس النواب المؤقت وتعديالته رقم ( )34لسنة 2001م
المادة 1
تميياإ مط أحكاى الفقرتين ز/ح) من المادة الخامسة من قانون االنتخاب لمجلس النواب المزق

رقم  )34لسنة

2001ى ،وفي حالة االعتراض على جداوي الناا،ين تتيط التعليمات التالية:
أوال :يقدى لب االعتراض من المعترض خصيا معز اإز بالوثائا الغ،وتية المزتدة لالعتراض لدى امين مكتب
احواي وجوازات مكان صدور اليياقة اليخصية.
المادة 2
ثانيا :يحا لكي نااب لم يرد ا مه في جداوي الناا،ين ان يتقدى بيلب ىلى أمين مكتب أحواي وجوازات مكان
ىقامته الفعلي إلدراج ا مه في ا.
المادة 3
ثالغا :في حالة تقديم المعترض اعترااا على غير  ،يجب أن يكون المعترض مسجالإ في جداوي الناا،ين في دائرة
المعترض عليه.
المادة 4
رابعا :في حالة االعتراض المقدى بس،ب ايأ وقط في تحديد مكان اإلقامة أو ترييرها ،ترفا الوثائا الغ،وتية التالية:
أ  .رتاب صادر من المررز األمني ال ي يقط كن المعترض امن ااتصاصه وتزرد على مضي تة أ ر
على ىقامته .
ب .ىقرار ايي من المعترض.
المادة 5
اامسا :يعزز االعتراض المقدى لتغ،ي

الدائرة االنتخاهية على أ اس اهن الدائرة االنتخاهية بالوثائا الغ،وتية التالية:

أ.

ادة والدة األب أو الجد التي تحدد مكان الوالدة في الدائرة االنتخاهية .

ب.

ادة مختار العييرة معتمدة ومصدقة من ق،ي الحاكم اإلداري.

المادة 6
اد ا :ي،دأ االعتراض اعتيا ار من تارتم انت ات فترة عرض جداوي الناا،ين ولمدة ا ،و .
المادة 7
ابعا :تعت،ر ه التعليمات ارتة المفعوي اهتدات من تارتم نيرها في الجرتدة الر مية.
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 . 4تعليمات إعداد جداول الناخبين وتثبيت البيانات الخاصة باالنتخابات النيابية على البطاقة الشخصية
الصادرة عن دائرة االحوال المدنية والجوازات لسنة 2010م
المنشورة على الصفحة ( )3140من عدد الجريدة الرسمية رقم( )5034بتاريخ 1حزيران 2010م
صادر بموجب المادة ( )52من قانون االنتخاب لمجلس النواب المؤقت رقم ( )9لسنة 2010م
المادة 1
تسمى ه التعليمات تعليمات ىعداد جداوي الناا،ين وتغ،ي

ال،يانات الخاصة باالنتخابات النياهية على اليياقة

اليخصية الصادرة عن دائرة األحواي المدنية والجوازات لعاى  ) 2010وتعمي ه ا من تارتم نيرها في الجرتدة
الر مية.
المادة 2
بعد صدور ىعالن عن الوزتر هتحديد موعد ال،دت بلعداد جداوي الناا،ين تقوى دائرة األحواي المدنية والجوازات
بلعداد جداوي الناا،ين وتغ،ي

ال،يانات الخاصة باالنتخابات النياهية على اليياقة اليخصية.

المادة 3
يتم التسجيي في جداوي الناا،ين هنات على لب يقدى من صاحب العالقة أو أحد أفراد أ رته وفا األ س التالية:
أ .مكان ىقامة حامي اليياقة اليخصية رما هو مسجي في بياقته .
ب .الدائرة االنتخاهية التي يرغب حامي اليياقة اليخصية من أهنائ ا والمنيم اارج ا من ممار ة حقه االنتخاهي
مرفقا بي ادة والدة

األب أو الجد ) وفي حاي تع ر مل

ادة المختار وال ينة االاتيارتة مصدقة من الحاكم

اإلداري.
المادة 4
ىما غير النااب مكان ىقامته المدون في بياقته اليخصية ورغب في تغ،ي

ا م الدائرة االنتخاهية حسب مكان

ىقامته الجديد فعليه ىثيات مل وفقا لليروط التالية مجتمعة:
أ .اإلقامة الفعلية ال تقي عن تة أ ر معززة بي ادة من المررز األمني ال ي ينيم في دائرة ااتصاصه.
ب .ىقرار ايي على األنمومج المعد ل

الراية .

ج .وثائا ملكية عقار أو ا تنجار عقار أو ىيصاالت مات أو ر راات.
المادة 5
تقدى اليليات ىلى دائرة األحواي المدنية والجوازات ومديرتات ا ومكات ،ا في رافة أنحات المملكة.
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المادة 6
يجوز للموا نين اليررس واليييان والمسيحيين تغ،ي

ا م الدائرة النتخاهية على بياقت م اليخصية وفقا لمكان

ىقامت م أو ااتيار الدائرة االنتخاهية المخصز ل ا مقعد

اليررس  -اليييان ،المسيحيين ) ىما ران

امن المحافلة التي تتيط ل ا الدائرة االنتخاهية.
المادة 7
يتم اعتماد النمامج التي يحددها وزتر الداالية للرايات الواردة في ال،نود أعال من أجي تنفي ه التعليمات.
نايف عود القااي
نائب رئيس الوزرات
ووزتر الداالية.
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واقعة

 . 5تعليمات االعتراض لدى دائرة األحوال المدنية والجوازات على جداول الناخبين الخاصة باالنتخابات
النيابية لسنة 2010م
المنشورة على الصفحة( )3142من عدد الجريدة الرسمية رقم ( )5034بتاريخ  1حزيران 2010م
صادر بموجب المادة ( )52من قانون االنتخاب لمجلس النواب المؤقت رقم( )9لسنة 2010م
المادة 1
تمييا مط أحكاى الفقرتين ز/ح) من المادة الخامسة من القانون المزق

رقم  )9لسنة 2010ى قانون االنتخاب

لمجلس النواب ،وفي حالة االعتراض على جداوي الناا،ين تتيط التعليمات التالية:
أوال :يقدى لب االعتراض من المعترض خصيا معز از بالوثائا الغ،وتية المزتدة لالعتراض لدى أمين مكتب
أحواي وجوازات مكان صدور اليياقة اليخصية.
المادة 2
ثانيا :يحا لكي نااب لم يرد ا مه في جداوي الناا،ين أن يتقدى بيلب ىلى أمين مكتب أحواي وجوازات مكان
ىقامته الفعلي إلدراج ا مه في ا.
المادة 3
ثالغا :في حالة تقديم المعترض اعترااا على غير  ،يجب أن يكون المعترض مسجال في جداوي الناا،ين في
دائرة المعترض عليه.
المادة 4
رابعا :في حالة االعتراض المقدى بس،ب ايأ وقط في تحديد مكان اإلقامة أو ترييرها ،ترفا الوثائا الغ،وتية
التالية:
أ .رتاب صادر من المررز األمني ال ي يقط كن المعترض امن ااتصاصه وتزرد على مضي تة أ ر
على ىقامته .
ب .اقرار ايي من المعترض.
المادة 5
اامسا :يعزز االعتراض المقدى لتغ،ي

الدائرة االنتخاهية على أ اس اهن الدائرة االنتخاهية بالوثائا الغ،وتية

التالية:
أ.
ب.

اد والدة األب أو الجد التي تحدد مكان الوالدة في الدائرة االنتخاهية .
ادة مختار العييرة معتمدة ومصدقة من ق،ي الحاكم اإلداري.
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المادة 6
اد ا :ي،دأ االعتراض اعتيا ار من تارتم انت ات فترة عرض جداوي الناا،ين ولمدة أ ،و .
المادة 7
ابعا :تعت،ر ه التعليمات ارتة المفعوي اهتدات من تارتم نيرها في الجرتدة الر مية.
نايف عود القااي
نائب رئيس الوزرات
ووزتر الداالية.
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 . 6التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة االنتخابية العامة رقم ( )9لسنة 2012م
المنشورة على الصفحة ( )5179من عدد الجريدة الرسمية رقم( )5186بتاريخ  11تشرين الثاني 2012م
صادر بموجب المادة ( )69من قانون االنتخاب لمجلس النواب وتعديالته رقم( )25لسنة 2012م
المادة 1
تسمى ه التعليمات التعليمات التنفي ية الخاصة بقوائم الدائرة االنتخاهية العامة لسنة 2012ى) وتعمي ه ا من
تارتم نيرها في الجرتدة الر مية .
المادة 2
لرايات ه التعليمات تعتمد التعارتف الواردة في قانون االنتخاب لمجلس النواب رقم  )25لسنة 2012ى وتعديله.
المادة 3
يخصز للدائرة االنتخاهية العامة يعة وعيرون مقعداإ نياهياإ تكون على كي قائمة نس،ية مرلقة .
المادة 4
أ .ييترط فيمن يتر

لعضوتة مجلس النواب في الدائرة االنتخاهية العامة ما يلي:

 .1أن يكون أردنياإ من عير نوات على األقي .
 .2أن ال يحمي جنسية دولة أارى .
 .3أن يكون قد أتم ثالثين نة مسية من عمر في يوى االقت ار .
 .4أن ال يكون محكوماإ عليه باإلفالس ولم يستعد اعتيار قانونياإ .
 .5أن ال يكون محجو اإر عليه ولم يرفط الحجر عنه .
 .6أن ال يكون محكوماإ عليه بالسجن مدة تزتد على نة واحدة بجرتمة غير يا ية ولم يعف عنه .
 .7أن ال يكون مجنوناإ أو معتوهاإ .
 .8أن ال يكون من أقارب المل في الدرجة التي تعين بقانون اا
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.

 .9أن ال يكون متعاقداإ مط الحكومة أو المز سات الر مية العامة أو اليررات التي تملك ا أو تسيير علي ا
الحكومة أو أي مز سة ر مية عامة وات ران ه ا التعاقد بيرتقة ميا رة أو غير ميا رة با تغنات ما ران من
عقود ا تنجار األرااي واألمال ومن ران مساهما في ررة أعضا ها أكغر من عيرة أ خا

.

ب .على الوزتر ال ي ينوي تر ي نفسه النتخابات مجلس النواب أن يستقيي ق،ي تين يوماإ على األقي من تارتم
االنتخاب .
لعضوتة مجلس النواب ىال ىما قدى ا تقالته ق،ي تين يوماإ على

ج .ال يجوز ألي من الم رورتن أدنا التر
األقي من الموعد المحدد لتقديم لب التر :

 .1موظفو الو ازرات والدوائر الحكومية والمز سات وال ينات الر مية والعامة .
 .2موظفو ال ينات العراية واإلقليمية والدولية ،ومن في حكم م .
 .3أمين عمان وأعضات مجلس أمانة عمان وموظفو األمانة .
 .4ر ات المجالس ال،لدية وأعضا ها وموظفو ال،لديات .
د .ييترط بالمر

لعضوتة مجلس النواب ىاافة ىلى اليروط الواردة في الفقرة أ) من ه المادة ما يلي:

 .1أن يكون مسجالإ في أحد الجداوي الن ائية للناا،ين .
 .2أن يدفط م،لغ امسمائة دينار غير قاهي لال ترداد يقيد ىيرادا للخزتنة .
المادة 5
أ .ي،دأ التر

لعضوتة مجلس النواب في التارتم ال ي يحدد المجلس .

ب .يستمر التر

لعضوتة مجلس النواب لمدة ثالثة أياى االي أوقات الدواى الر مي وال يق،ي أي لب تر

يقدى بعد انت ات ه المدة .
ج .ال يجوز ألي خز الجمط هين التر
د .ال يجوز ألي خز أن ير

في الدائرة االنتخاهية المحلية والدائرة االنتخاهية العامة .

نفسه في أكغر من قائمة على مستوى الدائرة االنتخاهية العامة .
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المادة 6
أ .ييكي المجلس لجنة م مت ا تسلم ليات التر

و حالت ا ىلى المجلس ليمارس صالحياته في د ار ت ا وال،

في ا وات بالق،وي أو بالرفض.
ب .يقدى لب التر

في الدائرة االنتخاهية العامة من مفوض القائمة خصياإ ىلى اللجنة المنصو

علي ا في

الفقرة أ) من ه المادة على النمومج ال ي يعتمد المجلس وترفا به قائمة بأ مات ال تزتد على يعة وعيرتن
وال تقي عن تسعة أ خا

خصاإ من ال،ي التر

من ال،ي التر

وفا تسلسي األولوتة ال ي يختار مفوض

القائمة ومتضمناإ ال،يانات التالية:
 .1ا م القائمة االنتخاهية ،على أال يخالف أحكاى الد تور أو القانون أو النلاى العاى .
 .2ا م مفوض القائمة وعنوانه .
 .3عنوان مقر القائمة .
 .4ىقرار ايي موقط من ري من المر حين في القائمة على النمومج ال ي يعتمد المجلس يتضمن ما يلي:
أ .أنه أردني من عير نوات على األقي .
ب .أنه ال يحمي جنسية دولة أارى .
ج .أنه غير متعاقد مط الحكومة أو المز سات الر مية العامة أو اليررات التي تملك ا أو تسيير علي ا الحكومة
أو أي مز سة ر مية عامة وات ران ه ا التعاقد بيرتقة ميا رة أو غير ميا رة .
د .أنه غير محكوى عليه باإلفالس ولم يستعد اعتيار قانوناإ .
.5

ادة عدى محكومية لم يمض على ىصدارها أكغر من ثالثين يوماإ من تارتم تقديم لب التر

الب التر

غير محكوى بالسجن لمدة تزتد على نة واحدة بجرتمة غير يا ية ولم يعف عنه .

 .6صورة عن اليياقة اليخصية واياقة االنتخاب ليالب التر
 .7ىيصاي مالي يغ،
التر

تغ،

أن

بأن ري الب تر

.

في القائمة قد دفط لخزتنة الدولة م،لراإ قدر امسمائة دينار لرايات

.
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 .8أ .ىما ران الب التر
عليه ىرفاي ما يغ،

في القائمة في الم رورتن في الفقرة ب) من المادة  )4من ه التعليمات فيجب

تقديمه ال تقالته ق،ي تين يوماإ على األقي من تارتم االنتخاب وق،ول ا ق،ي تقديم لب

التر .
ب .ىما ران الب التر
ىرفاي ما يغ،
التر

في القائمة من الم رورتن في الفقرة ج) من المادة  )4من ه التعليمات فيتعين عليه

تقديمه ال تقالته ق،ي تين يوما من الموعد المحدد لتقديم لب التر

وق،ول ا ق،ي تقديم لب

.

 .9صورة خصية حديغة واحدة لكي

الب تر

في القائمة ،بحيث تكون أصلية ،ملونة مع،رة عن مالم

اليخز وراملة للوجه والكتفين ،وتكون الفيت ا هيضات اللون ،بعرض  30ىلى  40ملم ،و وي  50 -40ملم .
المادة 7
يتضمن اليلب تفوتضاإ ايياإ هتسمية مفوض القائمة موقعاإ من جميط ال،ي التر
يعتمد المجلس ل

الراية ،وتكون توقيط ري مر

في القائمة على النمومج ال ي

ى ازت ا مه الوارد في القائمة داللة على موافقته على ترتييه

التسلسلي في ا وعلى التزامه ه ل الترتيب وتتحمي مفوض القائمة المسزولية القانونية ىما ث،
أي مر

عدى صحة توقيط

من المر حين .

المادة 8
يعيي رئيس اللجنة الميكلة بموجب أحكاى الفقرة أ) من المادة  )6من ه التعليمات لمفوض القائمة ى عا اإر
ايياإ هتسلم لب تر

القائمة مط المرفقات .

المادة 9
يتم الحصوي على النمومج الخا

بالتر

في الدائرة االنتخاهية العامة من األماكن التالية:

أ .مقر ال ينة .
ب .مقر لجنة االنتخاب .
ج .الموقط االلكتروني الخا

بال ينة .
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المادة 10
يرفض لب تر

أي قائمة انتخاهية أو تر

أ .مخالفة أي رط من روط التر

أي من األ خا

الواردة أ ما هم في ا في أي من الحاالت التالية:

للدائرة االنتخاهية العامة وفا أحكاى القانون وه التعليمات .

ب .عدى توفر أي من اليروط الميلواة للتر

.

ج .عدى تقديم أي من الوثائا الغ،وتية وال،يانات الميلواة وفا أحكاى القانون وه التعليمات .
د .ث،وت تقديم هيانات أو ىق اررات رامبة .
المادة 11
أ .يفصي المجلس بيلب تر

القائمة بالق،وي أو الرفض رلياإ أو جزئياإ االي يعة أياى من اليوى التالي لتارتم

تسلمه اليلب وت،لغ الرئيس أو من يفواه مفوض القائمة بقرار المجلس رتاهياإ بق،وي اليلب أو رفضه رامالإ أو
ق،وي أو رفض ا م أو أكغر من المر حين المسجلين في القائمة المرفقة به مط هيان أ ياب الرفض على العنوان
ال ي حدد مل المفوض للت،ليغ .
ب .يعت،ر مجرد ىر اي الت،ليغ بال،رتد الخا

على ه ا العنوان منتجاإ إلثارة القانونية ،رما يتم نير االصة القرار

على الموقط االلكتروني لل ينة .
ج .لمفوض القائمة ،أو ألي من مر حي ا ،حا اليعن بقرار المجلس هرفض لب تر

القائمة أو أي من

مر حي ا لدى محكمة ا تنناف عمان االي ثالثة أياى من تارتم ت،ليغ قرار المجلس .
المادة 12
أ .تقوى ال ينة بعرض القوائم للدائرة االنتخاهية العامة التي تم ق،وي ليات ا على الموقط االلكتروني لل ينة وفي
مررز المحافلة ومقر لجنة انتخاب الدائرة المحلية .
ب .تقوى ال ينة هنير تل القوائم في صحيفتين محليتين يوميتين .
المادة 13
لكي نااب حا اليعن في قرار المجلس بق،وي لب التر

المقدى من مفوض القائمة أو بق،وي تر

أي من

المر حين في القائمة المرفقة باليلب ،ومل لدى محكمة ا تنناف عمان االي ثالثة أياى من تارتم عرض قوائم
المر حين .
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المادة 14
أ .ىما تقرر نتيجة اليعون وفقاإ ألحكاى القانون وه

التعليمات رفض ا م واحد أو أكغر من أ مات المر حين

الم رورتن في القائمة المرفقة بيلب التر  ،يجوز لمفوض القائمة أن يقدى ىلى المجلس ا ماإ أو أكغر هدالإ عن
تل األ مات .
ب . 1 .ىما انسحب أي من المر حين الم رورتن في القائمة المرفقة بيلب التر
نفسه أو من مفوض القائمة ،فيجوز لمفوض القائمة أن يقدى لل ينة ا ماإ هديالإ للمر

هنات على لب من المر
المنسحب .

 .2ىما ران ه ا االنسحاب يزدي ىلى أن يقي عدد مر حي القائمة عن الحد األدنى المنصو
ب) من المادة  )6من ه التعليمات ،فال يق،ي االنسحاب ىال ىما قدى المفوض ا ماإ هديالإ وق،ل

عليه في الفقرة
ال ينة تسجيله

ق،ي  )15يوماإ من تارتم االقت ار .
 .3ال يعتد بأي انسحاب ألي قائمة انتخاهية أو أي من مر حي ا بعد مل التارتم .
المادة 15
ىما توفي أي من مر حي القائمة أو فقد أهليته بعد أن تصي القوائم ن ائية ،وأدى مل ىلى أن يقي عدد مر حي
القائمة عن الحد األدنى المنصو
على لب التر

عليه في الفقرة ب) من المادة  )6من ه التعليمات ،فييقى قرار الموافقة

ناف اإ وال تأثير لوفاة مل المر

أو فقد ألهليته على القرار .

المادة 16
يتم توزتط المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة االنتخاهية العامة وفقاإ للمادة  )52من القانون وااعتماد رتقة
الياقي األعلى المتعارف علي ا دولياإ ،على النحو التالي:
أ .يتم تحوتي عدد األصوات الصحيحة التي حصل
الصحيحة التي حصل

علي ا ري قائمة ىلى نسية منوتة من مجمو عدد األصوات

علي ا رافة القوائم في الدائرة االنتخاهية العامة .

ب .يتم ارب النسية المنوتة التي حصل

علي ا ري قائمة في الدائرة االنتخاهية العامة بعدد المقاعد المخصصة

للدائرة االنتخاهية العامة وهو العدد  )27الحتساب العدد الكسري ال ي يعتمد لتحديد عدد المقاعد التي تحصي
علي ا ري قائمة .
ج .يكون العدد الصحي من العدد الكسري الميار ىليه في الفقرة ب) من ه المادة ،هو العدد الم،دئي للمقاعد
التي حصل

علي ا ري قائمة وفقاإ لترتيب أ مات المر حين في ا .
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د .ىما لم يستكمي توزتط المقاعد السيعة والعيرتن يتم التوصي للعدد الن ائي للمقاعد الموزعة بلاافة مقعد للقائمة
مات الياقي األعلى ،ثم للقائمة مات الياقي األعلى ال ي يليه وهك ا حتى يستكمي توزتط المقاعد السيعة والعيرتن.
هي .ىما زاد عدد المقاعد التي فازت ه ا قائمة أو أكغر على عدد مر حي ا ،يعتمد فوز جميط مر حي ا ،ثم يخصم
عدد األصوات التي حصل

علي ا ه القائمة القوائم) من المجمو الكلي من األصوات الصحيحة ،وتعتمد عدد

األصوات المتيقي باإلاافة ىلى عدد المقاعد المتينية إلعادة حساب المقاعد التي تفوز ه ا القوائم األارى باليرتقة
مات ا .
و .ىما تساوي رسران أو أكغر ،يتم الفصي في المواو بلجرات القرعة هين القائمتين أو القوائم مات الكسور
المتساوتة بحضور مفواي تل القوائم وااليرتقة التي يتم االتفاي علي ا هين رئيس اللجنة الخاصة ومفواي تل
القوائم .
مجلس مفوضي
الهيئة المستقلة لالنتخاب
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 . 7التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة االنتخابية المحلية رقم( )8لسنة 2012م
المنشورة على الصفحة ( )5173من عدد الجريدة الرسمية رقم( )5186بتاريخ 11تشرين األول 2012م
صادر بموجب المادة( )69من قانون االنتخاب لمجلس النواب وتعديالته رقم( )25لسنة 2012م
المادة 1
تسمى ه التعليمات التعليمات التنفي ية الخاصة بالتر

للدائرة االنتخاهية المحلية لسنة 2012ى) وتعمي ه ا

من تارتم نيرها في الجرتدة الر مية .
المادة 2
لرايات ه التعليمات تعتمد التعارتف الواردة في قانون االنتخاب لمجلس النواب رقم  )25لسنة 2012ى وتعديله.
المادة 3
أ .ييترط فيمن يتر

لعضوتة مجلس النواب في الدائرة االنتخاهية المحلية ما يلي:

 .1أن يكون أردنيا من عير نوات على األقي .
 .2أن ال يحمي جنسية دولة أارى .
 .3أن يكون قد أتم ثالثين نة مسية من عمر في يوى االقت ار .
 .4أن ال يكون محكوما عليه باإلفالس ولم يستعد اعتيار قانونيا .
 .5أن ال يكون محجو ار عليه ولم يرفط الحجر عنه .
 .6أن ال يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزتد على نة واحدة بجرتمة غير يا ية ولم يعف عنه .
 .7أن ال يكون مجنونا أو معتوها .
 .8أن ال يكون من أقارب المل في الدرجة التي تعين بقانون اا

.

 .9أن ال يكون متعاقدا مط الحكومة أو المز سات الر مية العامة أو اليررات التي تملك ا أو تسيير علي ا
الحكومة أو أي مز سة ر مية عامة وات ران ه ا التعاقد بيرتقة ميا رة أو غير ميا رة با تغنات ما ران من
عقود ا تنجار األرااي واألمال ومن ران مساهما في ررة أعضا ها أكغر من عيرة أ خا
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.

ب .على الوزتر ال ي ينوي تر ي نفسه النتخابات مجلس النواب أن يستقيي ق،ي تين يوما على األقي من تارتم
االنتخاب .
لعضوتة مجلس النواب ىال ىما قدى ا تقالته ق،ي تين يوما على

ج .ال يجوز ألي من الم رورتن أدنا التر
األقي من الموعد المحدد لتقديم لب التر :

 .1موظفو الو ازرات والدوائر الحكومية والمز سات وال ينات الر مية والعامة .
 .2موظفو ال ينات العراية واإلقليمية والدولية ،ومن في حكم م .
 .3أمين عمان وأعضات مجلس أمانة عمان وموظفو األمانة .
 .4ر ات المجالس ال،لدية وأعضا ها وموظفو ال،لديات .
د .ييترط بالمر

لعضوتة مجلس النواب ىاافة ىلى اليروط الواردة في الفقرة أ) من ه المادة ما يلي:

 .1أن يكون مسجال في أحد الجداوي الن ائية للناا،ين .
 .2أن يدفط م،لغ امسمائة دينار غير قاهي لال ترداد يقيد ىيرادا للخزتنة .
المادة 4
أ .ي،دأ التر

لعضوتة مجلس النواب بالتارتم ال ي يحدد المجلس .

ب .يستمر التر

لعضوتة مجلس النواب لمدة ثالثة أياى االي أوقات الدواى الر مي وال يق،ي أي لب تر

يقدى بعد انت ات ه المدة .
ج .ال يجوز ألي خز الجمط هين التر
د .ال يجوز ألي خز التر

في الدائرة االنتخاهية المحلية والدائرة االنتخاهية العامة .

في أكغر من دائرة انتخاهية محلية واحدة .

المادة 5
يقدى لب التر

في الدائرة االنتخاهية المحلية من الب التر

خصياإ ىلى رئيس االنتخاب في ا على النمومج

ال ي يعتمد المجلس مرفقاإ به الوثائا الغ،وتية وال،يانات التالية:
 .1ىقرار ايي موقط من الب التر

على النمومج ال ي يعتمد المجلس يتضمن ما يلي:
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أ .أنه يحمي الجنسية األردنية من عير نوات على األقي .
ب .أنه ال يحمي جنسية دولة أارى .
ج .أنه غير متعاقد مط الحكومة أو المز سات الر مية العامة أو اليررات التي تملك ا أو تسيير علي ا الحكومة
أو أي مز سة ر مية عامة وات ران ه ا التعاقد بيرتقة ميا رة أو غير ميا رة .
د .انه غير محكوى عليه باإلفالس ولم يستعد اعتيار قانونا .
.2

ادة عدى محكومية لم يمض على ىصدارها أكغر من ثالثين يوماإ من تارتم تقديم لب التر

الب التر

 .4ىيصاي مالي يغ،

بان الب التر

 .5أ .ىما ران الب التر

.
.

قد دفط لخزتنة الدولة م،لراإ قدر امسمائة دينار لرايات التر

من الم رورتن في الفقرة ب) من المادة  )3من ه التعليمات فيجب عليه ىرفاي

تقديمه ال تقالته ق،ي تين يوما على األقي من تارتم االنتخاب وق،ول ا ق،ي تقديم لب التر

ب .ىما ران الب التر
يغ،

تغ،

غير محكوى بالسجن لمدة تزتد على نة واحدة بجرتمة غير يا ية ولم يعف عنه .

 .3صورة عن اليياقة اليخصية وصورة عن بياقة االنتخاب ليالب التر

ما يغ،

أن

.

من الم رورتن في الفقرة ج) من المادة  )3من ه التعليمات فيجب عليه ىرفاي ما

تقديمه ال تقالته ق،ي تين يوماإ من الموعد المحدد لتقديم لب التر

وق،ول ا ق،ي تقديم لب التر

.

 .6صورة خصية حديغة واحدة لكي الب تر  ،بحيث تكون أصلية ،ملونة مع،رة عن مالم اليخز وراملة
للوجه والكتفين ،وتكون الفيت ا هيضات اللون ،بعرض  30ىلى  40ملم) و وي  30ىلى  40ملم).
المادة 6
يعيى مقدى لب التر

ى عا ار ايياإ هتسلم ليه موقعاإ من رئيس االنتخاب .

المادة 7
يتم الحصوي على النمومج الخا

بالتر

في الدائرة االنتخاهية المحلية من األماكن التالية:

أ .مقر ال ينة .
ب .مقر لجنة االنتخاب .
ج .الموقط االلكتروني الخا

بال ينة .
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المادة 8
أ .تتم ىحالة ليات التر

في الدائرة االنتخاهية المحلية والوثائا وال،يانات المرفقة ه ا من رئيس االنتخاب ىلى
مكتوب عليه ا م الدائرة االنتخاهية المحلية،

المجلس ،يوما هيوى ،وامقتضى ريف وتواط جميع ا في مرلف اا
والمحافلة .
ب .تنلم ىجراتات ا تالى وتسليم اليليات وفا النمومج المعد ل

الراية .

المادة 9
يفصي المجلس في لب التر

بالق،وي أو الرفض االي يعة أياى من اليوى التالي لتارتم تسلمه اليلب ،وت،لغ

رئيس االنتخاب في الدائرة االنتخاهية المحلية قرار المجلس ايياإ ليالب التر  ،وتنير القرار على الموقط
االلكتروني لل ينة .
المادة 10
يرفض لب التر

في الدائرة االنتخاهية المحلية في أي من الحاالت التالية:

أ .عدى توفر أي من اليروط الميلواة للتر

وفا أحكاى القانون وه التعليمات .

ب .عدى تقديم أي من الوثائا الغ،وتية وال،يانات الميلواة وفا أحكاى القانون وه التعليمات .
ج .ث،وت تقديم هيانات أو ىق اررات رامبة .
المادة 11
أ .تقوى ال ينة بعرض أ مات المر حين للدوائر االنتخاهية المحلية ال ين تم ق،وي ليات م على الموقط االلكتروني
لل ينة ،وفي مررز المحافلة ومقر لجنة انتخاب الدائرة المحلية .
ب .تقوى ال ينة هنير تل األ مات في صحيفتين محليتين يوميتين .
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المادة 12
لكي نااب حا اليعن في قرار المجلس بق،وي لب تر

أي من المر حين في دائرته االنتخاهية المحلية لدى

محكمة اال تنناف المختصة االي ثالثة أياى من تارتم عرض أ مات المر حين ،وفقا لحكم المادة  )17من قانون
االنتخاب .
المادة 13
ييترط تقديم لب االنسحاب في الدائرة االنتخاهية المحلية ق،ي عيرة أياى من الموعد المحدد لالقت ار وعلى ال ينة
أن تقوى باإلعالن عن االنسحاب على موقع ا االلكتروني وفي صحيفتين محليتين يوميتين .

مجلس مفوضي
الهيئة المستقلة لالنتخاب

377

 . 8التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشيح للدائرة االنتخابية وتعديالتها رقم ( )6لسنة 2016م
المنشورة على الصفحة ( )3987من عدد الجريدة الرسمية رقم ( )5410بتاريخ  17تموز 2016م
صادر بموجب الفقرة ( )2من المادة ( )66من قانون االنتخاب لمجلس النواب وتعديالته رقم( )6لسنة
2016م
المادة 1
تسمى ه التعليمات التعليمات التنفي ية الخاصة بالتر

للدائرة االنتخاهية لسنة 2016ى) وتعمي ه ا من تارتم

نيرها في الجرتدة الر مية.
المادة 2
لرايات ه التعليمات تعتمد التعارتف الواردة في قانون االنتخاب لمجلس النواب رقم  )6لسنة 2016ى وتعديله.
المادة 3
أ .ييترط فيمن يتر

لعضوتة مجلس النواب في الدائرة االنتخاهية ما يلي:

 .1أن يکون اردنياإ من عير نوات علي االقي.
 .2أن يكون قد اتم ثالثين نة مسية من عمر في يوى االقت ار .
 .3أن ال يكون محكوما عليه باإلفالس ولم يستعد اعتيار قانونيا.
 .4أن ال يكون محجو ار عليه ولم يرفط الحجر عنه.
 .5أن ال يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزتد على نة واحدة بجرتمة غير يا ية ولم يعف عنه.
 .6أن ال يكون مجنونا أو معتوها.
 .7أن ال يكون من اقارب المل في الدرجة التي تعين بقانون اا

.

 .8أن ال يكون متعاقدا مط الحكومة أو المز سات الر مية العامة أو اليررات التي تملك ا أو تسيير علي ا
الحكومة أو أي مز سة ر مية عامة وات ران ه ا التعاقد بيرتقة ميا رة أو غير ميا رة با تغنات ما ران من
عقود ا تنجار األراي واألمال ومن ران مساهما في ررة أعضا ها أكغر من عيرة أ خا
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.

ب .على الوزتر ال ي ينوي تر ي نفسه النتخابات مجلس النواب أن يستقيي ق،ي تين يوماإ على األقي من تارتم
االنتخاب.
ج .ال يجوز ألي من الم رورتن أدنا التر

لعضوتة مجلس النواب ىال ىما قدى ا تقالته ق،ي تين يوماإ على

األقي من الموعد المحدد لالقت ار في االنتخابات العامة وق،ي امسة عير يوماإ من الموعد المحدد لتقديم ليات
التر

في االنتخابات الفر ية:

 .1موظفو الو ازرات والدوائر الحكومية والمز سات وال ينات الر مية والعامة.
 .2موظفو ال ينات العراية واالقليمية والدولية ،ومن في حكم م.
 .3امين عمان وأعضات مجلسي أمانة عمان وموظفو األمانة.
 .4ر ات مجالس المحافلات وال،لدية والمحلية واعضا ها وموظفوها.
د .ييترط بالمر

لعضوتة مجلس النواب ىاافة ىلى اليروط الواردة في ه المادة ما يلي:

 .1يدفط م،لغ امسمائة دينار غير قاهي لال ترداد يقيد ىيراداإ للخزتنة.
 .2ان يكون مسجال في أحد الجداوي الن ائية للناا،ين ،و ما ران مر حاإ إلحدى دوائر ال،دو اليماي ،الو ط،
الجنوب) فيجب أن يكون مسجالإ في جداوي الناا،ين في تل الدائرة.
 .3على المر حين عن المقاعد المخصصة لليررس واليييان والمسيحيين أن يتر حوا امن قوائم في الدوائر
االنتخاهية التي اصز ل م في ا مقاعد.
المادة 4
أ .ي،دأ التر

لعضوتة مجلس النواب بالتارتم ال ي يحدد المجلس.

ب .يستمر التر

لعضوتة مجلس النواب لمدة ثالثة أياى االي أوقات الدواى الر مي وال يق،ي أي لب تر

يقدى بعد انت ات ه المدة.
ج .ال يجوز ألي خز أن ير

نفسه لعضوتة مجلس النواب ىال في دائرة انتخاهية واحدة وفي قائمة واحدة.

المادة 5
يتم الحصوي على النمومج الخا

بالتر

في الدائرة االنتخاهية من األماكن التالية:
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أ .مقر ال ينة.
ب .مقر لجنة االنتخاب ،والمكاتب الفر ية التابعة ل ا.
ج .الموقط االلكتروني الخا

بال ينة.

المادة 6
أ .يقوى ال،و التر

هتفوتض أحد المر حين أماى رئيس لجنة االنتخاب ليتولى تقديم لب التر

في الدائرة

االنتخاهية ىلى رئيس لجنة االنتخاب بحضور جميط المر حين في القائمة دفعة واحدة على النمومج ال ي يعتمد
المجلس ،وترفا به قائمة بأ مات مر حين ال يقي عددهم عن ثالثة وال يتجاوز عدد المقاعد النياهية المخصصة
للدائرة االنتخاهية مرتية حسب األحرف ال جائية ،وال تعت،ر المر حة عن المقعد المخصز للنسات امن الحد
األعلى للمر حين في القائمة ،متضمناإ ال،يانات التالية:
 .1ا م القائمة االنتخاهية ،ورمزها ،على أال يخالف أي من ما أحكاى الد تور أو القانون أو النلاى العاى.
 .2ا م مفوض القائمة وعنوانه.
 .3عنوان مقر القائمة.
 .4اقرار ايي موقط من جميط مر حي القائمة على النمومج ال ي يعتمد المجلس يتضمن ما يلي:
أ .أنه أردني من عير نوات على االقي.
ب .أنه غير متعاقد مط الحكومة أو المز سات الر مية العامة أو اليررات التي تملك ا أو تسيير علي ا الحكومة
أو أي مز سة ر مية عامة وات ران ه ا التعاقد بيرتقة ميا رة أو غير ميا رة.
ج .أنه غير محكوى عليه باإلفالس ولم يستعد اعتيار قانوناإ.
د .أنه غير محجور عليه ألي ،ب من ا ياب الحجر.
.5

ادة عدى محكومية لم يمض على ىصدارها أكغر من ثالثين يوماإ من تارتم تقديم لب التر ي تغ،

الب التر

غير محكوى بالسجن لمدة تزتد على نة واحدة بجرتمة غير يا ية ولم يعف عنه.

 .6صورة عن اليياقة الصادرة عن دائرة األحواي المدنية والجوازات.
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أن

بأن ري الب تر

 .7ىيصاي مالي يغ،

في القائمة قد دفط لخزتنة الدولة م،لراإ قدر امسمائة دينار لرايات

التر .
 .8أ .ىما ران الب التر ي في القائمة من الم رورتن في الفقرة ب) من المادة  )3من ه التعليمات فيجب
عليه ارفاي ما يغ،

تقديمه ال تقالته ق،ي تين يوماإ من تارتم االنتخاب.

ب .ىما ران الب التر ي في القائمة من الم رورتن في الفقرة ج) من المادة  )3من ه التعليمات فيتعين
عليه ارفاي ما يغ،

تقديمه ال تقالته ق،ي تين يوما من الموعد المحدد لالقت ار في االنتخابات العامة وق،ي امسة

عير يوماإ من الموعد المحدد لتقديم ليات التر

في االنتخابات الفر ية.

 .9أن يقدى الوثائا الميلوب تقديم ا لرايات اإلفصاح المالي وايط اإلنفاي الواردة في التعليمات التنفي ية الخاصة
بحمالت الدعاية االنتخاهية الناف ة المفعوي.
في القائمة ،بحيث تكون أصلية ،ملونة مع،رة عن مالم

 .10صورة خصية حديغة عدد  )2لكي الب تر

اليخز وراملة للوجه والكتفين ،وتكون الفيت ا هيضات اللون ،بعرض  30ىلى  40ملم) و وي  50 - 40ملم)،
ونسخة الكترونية من ا.
 .11صورة عن رمز القائمة ،ونسخة الكترونية من ا.
ب .يتضمن اليلب تفوتضا اييا هتسمية مفوض للقائمة المتر حة من هين أحد ال،ي التر  ،وتكون موقعاإ من
جميط ال،ي التر

في القائمة على النمومج ال ي يعتمد المجلس ل

الراية ،لتمغيي القائمة أماى لجنة االنتخاب

في الدائرة االنتخاهية وفقاإ ألحكاى القانون ،وتجوز تريير مفوض القائمة بيلب ايي يقدى للجنة االنتخاب في
الدائرة االنتخاهية بحضور جميط المر حين في القائمة.
ج .يعيي رئيس االنتخاب لمفوض القائمة ى عا اإر ايياإ هتسلم لب تر
د .يجوز لمفوض القائمة أن يتقدى بيلب ىاافة مر

القائمة مط المرفقات.

لقائمته أو ا ت،داي مر

بمر

وار االي مدة التر

بحضور جميط المر حين دفعة واحدة أماى رئيس لجنة االنتخاب ،وتحتفظ القائمة هترتي ،ا وا م ا ورمزها.
هي .لرئيس لجنة االنتخاب تيكيي لجان مساندة له لمساعدته في ا تالى ليات التر .
و .يتولى رئيس لجنة االنتخاب وأي لجان أارى ييكل ا لراية ا تالى ليات التر

التحقا مما يلي:

 .1ا تكماي اليلب للوثائا واألوراي الميلواة بموجب القانون والتعليمات التنفي ية الصادرة بمقتضا .
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 .2ميابقة ا م الب التر
 .3اليلب من المر

مط بياقته اليخصية.

تحديد العنوان ال ي يصار ىلى ت،ليره فيه بقرار المجلس بيأن لب التر .

 .4ىدااي ال،يانات الواردة في لب التر

الكترونيا على النلاى المعد ل

الراية.

ز .في حاي حصوي تزاحم أ ماى مقر لجنة االنتخاب في الدائرة االنتخاهية ق،ي هدت اعات الدواى الر مي تتخ
اإلجراتات التالية:
 .1يتم ق،وي الترتيب ال ي يتوافا عليه مفواو القوائم االنتخاهية.
 .2ىما لم يتفا مفواو القوائم على الترتيب الميار ىليه في ال،ند  )1من ه الفقرة يتم ىجرات القرعة هين م بحضور
رئيس االنتخاب.
 .3يلتزى رافة مفواي القوائم ال ين أجرت

القرعة فيما هين م هنتيجت ا.

 .4يتم ىعداد محضر بالقرعة يوقط عليه رئيس االنتخاب ورافة مفواي القوائم الجارتة هين م القرعة.
المادة 7
يتم تحوتي ليات التر
أ .يتم ىر اي ليات التر

للدائرة االنتخاهية والوثائا المرفقة ه ا من رئيس االنتخاب ىلى ال ينة وفقاإ لما يلي:
الواردة ىلى رئيس االنتخاب يوماإ هيوى بموجب کتاب ايي ىلى المجلس.

ب .يعد رئيس االنتخاب ريفاإ ااصاإ يتضمن عدد اليليات وأ مات القوائم والمر حين ال،ي التر
المرفقة بكي لب ووق

والوثائا

وتارتم تقديم اليلب.

ج .ىعداد ريف بأ مات القوائم ورموزها ،وتزوتد ال ينة هنسخة الكترونية ملونة عن عار القائمة ورمزها.
د .تواط ليات التر ي والوثائا المرفقة ه ا في مرلف اا

وتكتب عليه ا م الدائرة االنتخاهية التي قدم

اليليات في ا.
هي .تنلم ىجراتات ا تالى وتسليم اليليات وفا النمومج المعد ل

الراية.

المادة 8
أ .ييكي المجلس لجنة أو أكغر تتولى د ار ة ليات التر ي الواردة ىليه ،وتفصي المجلس ه ا االي يعة أياى
من تارتم ورودها.
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ب .تدون ليات التر

الواردة لل ينة في جي اا

يعد ل

الراية ،وتغ،

رقم الوارد المتسلسي لكي لب في

ه ا السجي.
ج .تتولى اللجنة الم اى والصالحيات التالية:
 .1التحقا والتغ،

من ان رافة األوراي والوثائا الميلواة مرفقة هنمومج لب التر .

 .2التحقا من ا تيفات ليات التر

لليروط الواردة في القانون والتعليمات التنفي ية الصادرة عن ال ينة.

 .3التحقا من عدى ورود ا م أي من ال،ي التر ي امن أي قائمة أارى على مستوى الدوائر االنتخاهية.
 .4التأكد من أ مات القوائم ورموزها وعدى وجود ازدواجية أو تضارب هين ا.
 .5التوصية للمجلس بق،وي اليلب أو رفضه وأ ياب الرفض.
د .تحتفظ اللجنة بجميط األوراي والوثائا الخاصة بيليات التر
حالة ق،وي لب التر

التي ا تلمت ا من ر ات لجان االنتخاب في

أو رفضه.

المادة 9
يرفض لب تر ي أي قائمة انتخاهية أو تر

أي من األ خا

الواردة ا ما هم في ا في أي من الحاالت

التالية:
أ .مخالفة رط من روط التر

للدائرة االنتخاهية وفا أحکاى القانون والتعليمات الصادرة بمقتضا .

ب .عدى توفر أي من اليروط الميلواة للتر .
ج .عدى تقديم أي من الوثائا الغ،وتية وال،يانات الميلواة وفا أحکاى القيانون والتعليمات الصادرة بمقتضا .
د .ث،وت تقديم هيانات أو اق اررات رامبة.
المادة 10
أ .ييار ىلى القائمة االي العملية االنتخاهية با تعماي ا م القائمة ورمزها .
ب .يتم ىعيات األرقاى الن ائية للقوائم المتر حة بعد ق،وي ليات التر

383

الخاصة ه ا.

ج .يحا ا تخداى ا م القائمة مات ا ورمزها في أي دائرة انتخاهية أاري هنات علي اتفاي مس،ا هين القوائم يود
لدى ال ينة االي أياى التر .
د .تكون األولوتة في الرمز وا م القائمة حسب أ ينية تقديم

لب التر ي وتارتخه ووقته لل ينة مط مراعاة

األولوتات الواردة في ه التعليمات .
تزدي ىلى ىراا
هي .تنلر ال ينة في التسميات أو الرموز المتياه ة وتتخ اإلجراتات الالزمة لتفادي الحاالت التي ِّ

عد من ق،يي اإلراا ا تعماي قائمة لتسمية أو رمز تستخدمه ق،ي هدت التر حات.
النااب .وال ُي ِّ

و .في حالة عدى تقديم ا م للقائمة أو رمزها في الموعد المحدد ،تتولى ال ينة تخصيز ا م القائمة أو رمزها
بموافقة الج ة الية التر .
تعديالت المادة:
 -هك ا أصيح

ه المادة بعد ىلرات يارة وتمنط ا تخداى الرمز ال ي تم تسجيله للقائمة ىال بعد صدور جداوي

المتر حين بيكل ا الن ائي ) الواردة في وار الفقرة أ) من ا بموجب التعليمات المعدلة لسنة 2016ى.
المادة 11
أ .تتضمن ورقة االقت ار أ مات القوائم وأرقام ا ورموزها وصور المر حين وترتي ،م الوارد في لب التر

حسب

األحرف ال جائية.
ب .تل ر أ مات القوائم وأرقام ا على ورقة االقت ار حسب أ ينية تقديم لب التر ي وفقاإ لتارتم ووق

تقديم ري

من ا.
المادة 12
أ .ييترط لق،وي ا م أو رمز القائمة ما يلي:
 .1أن يكون ا م أو رمز القائمة غير مخالف للد تور أو القوانين أو النيم الدينية واالجتما ية وأن ال يكون فيه
يتضمن دعوة ىلى الكراهية أو العنف أو التعصب أو التمييز.
مساس بالنلاى العاى أو ا داب وأن ال
ِّ
 .2أن ال يتضمن ا م القائمة أو رمزها ا م خز ،يعي أو أي ا م يمكن أن يغير النعرات اليائنية أو الم ه،ية
أو العرقية أو السيا ية أو يزثر على الوحدة الو نية وأمن الو ن.
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 .3أن ال يكون ا م القائمة أو رمزها مسجالإ مسيقا ألي قائمة أارى أو مسجالإ ال تخدامه ألي ج ة أارى
كاألحزاب السيا ية أو الجمعيات.
 .4عدى ا تخداى ا م المملكة األردنية ال ا مية أو حكومت ا أو مز سات ا العامة في ا م ا أو رمز ها.
 . 5أن ال يتجاوز عدد الكلمات المعتمدة في التسمية ثالث رلمات بما في ا رلمة "قائمة" وال تحتسب حروف الجر
والعيف.
ب .ىما حدث أي االف على ا م أو رمز لقائمة أو أكغر للمجلس دعوة القائمة أو القوائم المتنازعة على ا م أو
رمز إلزالة الخالف والتسوتة فيما هين م.
المادة 13
أ .يفصي المجلس بيلب تر

القائمة بالق،وي أو الرفض رلياإ أو جزئياإ االي يعة أياى من اليوى التالي لتارتم

تسلمه اليلب وت،لغ الرئيس أو من يفواه مفوض القائمة و الب التر ي بقرار المجلس رتاهيا بق،وي اليلب أو
رفضه رامال أو ق،وي أو رفض ا م أو أكغر من المر حين المسجلين في القائمة المرفقة به مط هيان ا ياب الرفض
على العنوان ال ي حدد مفوض القائمة أو المر

للت،ليغ.

ب .يعت،ر مجرد ىر اي الت،ليغ بال،رتد على ه ا العنوان منتجاإ ثار القانونية ،رما يتم نير االصة القرار على
الموقط االلكتروني لل ينة.
ج .لمفواي القائمة ،أو ألي من مر حي ا ،حا اليعن بقرار المجلس هرفض لب تر

القائمة أو أي من

مر حي ا لدى محكمة اال تنناف التي تقط الدائرة االنتخاهية امن ااتصاص ا االي ثالثة أياى من اليوى التالي
لتارتم ت،ليغ قرار المجلس.
المادة 14
أ .تقوى ال ينة بعرض القوائم للدائرة االنتخاهية التي تم ق،وي ليات ا على الموقط االلكتروني لل ينة وفي مررز
المحافلة ومقر لجنة انتخاب الدائرة االنتخاهية.
ب .تقوى ال ينة هنير تل القوائم في صحيفتين محليتين يوميتين.
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المادة 15
أي قائمة أو بق،وي تر

لكي نااب حا اليعن في قرار المجلس بق،وي لب تر

أي من المر حين في القائمة

المرفقة في لب التر  ،ومل لدى محكمة اال تنناف التي تقط الدائرة االنتخاهية امن ااتصاص ا االي ثالثة
أياى من اليوى التالي لتارتم عرض قوائم وأ مات المر حين.
المادة 16
ىما توفي أي من مر حي القائمة أو فقد أياإ من روط التر

أو انسحب من القائمة بعد أن تصي القوائم ن ائية،

وأدى مل ىلى أن يقي عدد مر حي القائمة عن الحد األدنى المنصو
ه

التعليمات ،فييقى قرار الموافقة على لب التر

عليه في الفقرة أ) من المادة  )6من

ناف اإ وال تأثير لوفاة المر

أو فقد ليروط التر

أو

انسحابه على القائمة.
المادة 17
أ .ييترط تقديم لب االنسحاب في الدائرة االنتخاهية ق،ي عيرة أياى من الموعد المحدد لالقت ار وعلى ال ينة أن
تقوى باإلعالن عن االنسحاب على موقع ا اإللكتروني وفي صحيفتين محليتين يوميتين ،وال يعتد بأي انسحاب
ألي قائمة أو أي من مر حي ا بعد انت ات ه المدة.
ب .ال يزثر انسحاب قائمة من القوائم المر حة في الدائرة االنتخاهية على الترقيم المتسلسي للقوائم المتر حة في
الدائرة االنتخاهية.
المادة 18
تلريى التعليمات التنفي ية الخاصة بالتر

للدائرة االنتخاهية المحلية رقم  )8لسنة 2012ى ،والتعليمات التنفي ية

الخاصة بقوائم الدائرة االنتخاهية العامة رقم  )9لسنة 2012ى ).
المادة 19
يعتمد المجلس النمامج الالزمة لتنفي أحکاى ه التعليمات.
مجلس مفواي
ال ينة المستقلة لالنتخاب.
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 . 9التعليمات التنفيذية الخاصة باالقتراع والفرز وجمع األصوات رقم( )10لسنة 2012م
المنشورة على الصفحة( )5505من عدد الجريدة الرسمية رقم ( )5188بتاريخ 2كانون األول 2012م
صادر بموجب الفقرة ب من المادة ( )69من قانون االنتخاب لمجلس النواب وتعديالته رقم ( )25لسنة
2012م
المادة 1
تسمى ه التعليمات التعليمات التنفي ية الخاصة باالقت ار والفرز لسنة 2012ى) وتعمي ه ا من تارتم نيرها في
الجرتدة الر مية .
المادة 2
لرايات ه التعليمات تعتمد التعارتف الواردة في قانون االنتخاب لمجلس النواب رقم  )25لسنة 2012ى وتعديله.
المادة 3
م اى لجنة االقت ار والفرز ومدالي ال،يانات والموظفين المساعدين:
مط مراعاة الم اى والواجيات المنصو

علي ا في قانون االنتخاب لمجلس النواب الناف والتعليمات الصادرة

بمقتضا  ،تكون م اى رئيس وأعضات لجنة االقت ار والفرز ومدالي ال،يانات والموظفين المساعدين على النحو
التالي:
أ .رئيس لجنة االقت ار والفرز ،يتولى:
 .1ىدارة عملية االقت ار والفرز واإل راف علي ا دااي غرفة االقت ار .
 .2توقيط أوراي االقت ار واتم ا .
 .3ىعادة اليياقة اليخصية للمقتر واالحتفاظ هيياقة االنتخاب مز اإر علي ا باال تعماي .
 .4منط النياى بأي عمي دااي غرفة مررز االقت ار من أنه التأثير على حسن ير العملية االنتخاهية وله أن
ييلب من أي خز يقوى ه ل مرادرة االقت ار والفرز وأن ييلب من أفراد األمن ىاراجه ىما رفض .
ب .العضو األوي ،يتولى:
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 .1التحقا من خصية النااب والمرافا ،ىن وجد ،من االي اليياقة اليخصية .
 .2التحقا من تياها بياقة النااب اليخصية مط بياقته االنتخاهية .
 .3التحقا من وجود ا م النااب في جدوي الناا،ين الورقي وقيد ا م النااب بالتأ ير في جي الناا،ين الخا
بالدائرة االنتخاهية .
 .4التأكد من عدى وجود مادة الح،ر أو مادة عازلة على يابة يد النااب اليسرى ،وانصر اليد اليسرى للمرافا
ىن وجد
ج .العضو الغاني ،يتولى:
 .1تسليم ورقتي االقت ار للنااب ،بعد التأكد من وجود اتم الدائرة االنتخاهية المحلية وتوقيط رئيس لجنة االقت ار
والفرز علي ما .
 .2تواي

رتقة االقت ار للنااب ولمرافقه ىن وجد .

د .مداي ال،يانات ،يتولى:
 .1التأكد من وجود ا م النااب في نلاى المعلومات االنتخاهي االلكتروني .
 .2التأ ير الكترونيا أن النااب قد مارس حقه االنتخاهي .
 .3ىدااي نتائ صندوقي االقت ار في نلاى المعلومات االنتخاهي االلكتروني .
هي .الموظف المساعد األوي ،يتولى:
 .1تنليم داوي الناا،ين ىلى غرفة االقت ار والفرز .
 .2اليلب من النااب ىهراز بياقته اليخصية واياقته االنتخاهية .
و .الموظف المساعد الغاني ،يتولى:
 .1مراقية قياى النااب هواط ورقتي االقت ار في الصندوي المخصز لكي من ما .
 .2اإل راف على قياى النااب والمرافا ىن وجد هواط ىصيط يد في الح،ر المخصز ل ل حسب مقتضى
الحاي.
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المادة 4
تنليم التواجد دااي مررز االقت ار والفرز:
أ .يجوز لمفوض القائمة وق،ي عيرة أياى على األقي من يوى االقت ار التقدى للمجلس بيلب لداوي مندوايه لمراكز
االقت ار والفرز ومراق،ت ا وتكون مل على النمومج ال ي يعتمد المجلس ل
ب .يجوز لمر

الراية .

الدائرة االنتخاهية المحلية وق،ي عيرة أياى على األقي من يوى االقت ار التقدى لرئيس لجنة االنتخاب

بيلب لداوي مندوايه لمراكز االقت ار والفرز ومراق،ت ا وتكون مل على النمومج ال ي يعتمد المجلس ل
ج .لكي مر
المر

ل

الراية.

أن يحضر عملية االقت ار والفرز في الدائرة االنتخاهية المحلية وتراق ،ا وتعامي ري قائمة معاملة
الراية.

د .1 .يجوز للمر

في القائمة أن يحضر خصياإ عملية االقت ار والفرز وأن يراق ،ا وال يجوز له أن ينتدب غير

ل ل عدا عن مندوب القائمة .
 .2ال يجوز أن يكون ألي مر

في الدائرة االنتخاهية المحلية أو ألي قائمة أكغر من مندوب واحد في نفس الوق

عند ري صندوي اقت ار أو فرز .
المادة 5
أ .تلتزى لجنة االقت ار والفرز ومدالو ال،يانات والموظفون المساعدون ل ا في اليوى المحدد لالقت ار بما يلي:
 .1الحضور ىلى مررز االقت ار والفرز عند الساعة الساد ة صياحاإ .
 .2التأكد من توفر جميط اللوازى الخاصة باالقت ار والفرز وترتي ،ا وفا األصوي .
 .3يتأكد مداي ال،يانات ان نلاى المعلومات االنتخاهي االلكتروني بالجاهزتة الفنية الالزمة .
المراق،ين المحليين والدوليين واإلعالميين
ب .يدعو رئيس اللجنة الحاارتن المر حين ومندواي م ومندواي القوائم و ُ

المصرح ل م بالداوي ىلى غرفة االقت ار والفرز وتيلع م على الو صندوقي االقت ار و قفال ما .
المعتمدين ُ

ج .ىما لم يحضر أي من الميار ىلي م في الفقرة ب) من ه المادة تيا ر اللجنة ىجراتات عملية االقت ار بمن
حضر وتغ،

مل بالمحضر .
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دُ .ينلم رئيس لجنة االقت ار والفرز وق،ي هدت االقت ار محض اإر لكي صندوي موقعاإ منه ومن عضوي اللجنة وممن
يرغب من المر حين أو مندواي م ومندواي القوائم الحاارتن وفا النمومج ال ي يعتمد المجلس ل

الراية على

أن يتضمن المحضر ما يلي:
 .1المحافلة .
 .2الدائرة االنتخاهية المحلية .
 .3ا م مررز االقت ار والفرز .
 .4رقم الصندوي .
 .5أرقاى أقفاي الصندوي .
 .6الوق

والتارتم .

 .7اإلقرار بخلو الصندوي .
 .8عدد أوراي االقت ار لكي دائرة محلية وعامة) .
المادة 6
ىجراتات االقت ار :
يقوى رئيس لجنة االقت ار والفرز عند الساعة السابعة صياحاإ هدعوة الناا،ين لل،دت بالداوي ىلى غرفة االقت ار
والفرز.
المادة 7
عند داوي النااب غرفة االقت ار تتيط الخيوات واإلجراتات التالية بالتتابط:
أ .التحقا من خصية النااب من االي بياقته اليخصية واياقة االنتخاب وتيابق ما معاإ ،و ما ران

أنغى

ُمننية ،يتم التحقا من خصيت ا من ق،ي امرأة في لجنة االقت ار والفرز).
ب .التحقا من أن ا م النااب مسجي في الجدوي االنتخاهي الخا

بالصندوي دااي غرفة االقت ار والفرز .

ج .التحقا من عدى وجود مادة الح،ر المعتمدة من ال ينة لرايات االنتخابات على ىصيط يابة اليد اليسرى للنااب
ومن عدى وجود مادة عازلة عليه.
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د .تسليم النااب ورقتي االقت ار مختومتين وموقعتين.
هي .التأ ير على الجدوي االنتخاهي الورقي وااللكتروني بأن النااب قد مارس حقه االنتخاهي .
و .يتوجه النااب ىلى المعزي المخصز لالقت ار وتكتب على ورقة االقت ار الخاصة بالدائرة االنتخاهية المحلية
ا م المر
المر

ال ي يرتد االقت ار له ىزات اال م المي،و ل ل

ال ي يرتد االقت ار له .

أميا فيز ر ىزات صورة
المر  ،و ما ران النااب ِّ

ز .يز ر النااب ىزات ا م ورقم ورمز القائمة التي يرتد االقت ار ل ا على ورقة االقت ار الخاصة بالدائرة االنتخاهية
العامة .
بيي ورقتي االقت ار ري واحدة على حد بحيث ال يل ر ا م مر
ح .يقوى النااب ِّ

الدائرة االنتخاهية المحلية أو

القائمة .
ط .يتوجه المقتر ليضط ورقة االقت ار الخاصة بالدائرة االنتخاهية المحلية في الصندوي المخصز ل ا ،وتضط
ورقة االقت ار الخاصة بالدائرة االنتخاهية العامة في الصندوي المخصز ل ا .
المقتر ىلى لجنة االقت ار والفرز وتضط ىصيط يابة يد اليسرى في مادة الح،ر المخصصة ل ل .
ي .يعود ُ
المقتر بياقته اليخصية .
 .يعيد رئيس لجنة االقت ار والفرز ىلى ُ
ي .يحتفظ رئيس لجنة االقت ار والفرز هيياقة االنتخاب مز ار علي ا باال تعماي عن رتا قز الزاوتة السفلية
اليسرى ل

اليياقة ،وايكي ال يزثر على محتوتات ا وايانات ا .

المادة 8
اإلجراتات الخاصة باقت ار األ خا

المعوقين:

أ .تُعيى األولوتة في االقت ار للناا،ين المعوقين .
ب .يمارس األ خا

المعوقون حق م في االقت ار بأنفس م ىما رانوا قادرتن على مل

واإلجراتات المنصو

علي ا في المادة  )7من ه التعليمات .

ج .له خا

وفقاإ ل ات الخيوات

المعوقين غير القادرتن على ممار ة حق م في االنتخاب بأنفس م ممار ة ه ا الحا هوا ية مرافقي م

واحسب ااتيارهم على أن ال يقي عمر المرافا عن  )18نة في يوى االنتخاب ووفقا ألحكاى المادة  )7من ه
التعليمات مط مراعاة اإلجراتات الخاصة التالية:
391

 .1تتحقا لجنة االقت ار والفرز من خصية المرافا باال ال على بياقته اليخصية ومن عدى وجود مادة الح،ر
المخصز لالنتخاب على انصر يد اليسرى وتسجي ا مه في جي اا

هل .

 .2تُسلم ورقتا االقت ار للنااب نفسه أو لمرافقه ىما ران النااب عاج اإز عن ا تالم ما.
 .3يوا للمرافا والنااب المعوي ان المرافا يقوى بكتابة ا م المر

على ورقة االقت ار الخاصة بالدائرة

االنتخاهية المحلية والتأ ير ىزات ا م ورقم ورمز القائمة .
 .4يقوى المرافا بكتابة ا م المر

ال ي ااتار النااب على ورقة االقت ار الخاصة بالدائرة االنتخاهية المحلية

وتز ر ىزات ا م ورقم ورمز القائمة التي ااتارها النااب على ورقة االقت ار الخاصة بالدائرة االنتخاهية العامة .
 .5ييوي المقتر أو المرافا ورقتي االقت ار رالإ على حد وتتج ان ىلى الصندوقين لواط ري ورقة اقت ار في
الصندوي المخصز ل ا .
 .6يعود المقتر ومرافقه ىلى لجنة االقت ار والفرز وتضط المقتر المعوي ىصيط يابة يد اليسرى في مادة الح،ر
المخصز لالنتخاب وتضط المرافا انصر يد اليسرى في نفس مادة الح،ر .
د .ىما حضر لررفة االقت ار والفرز أحد الناا،ين المعوقين من غير القادرتن على االقت ار بأنفس م ولم يكن معه
مرافا لمساعدته ،فعلى رئيس لجنة االقت ار والفرز مساعدته في المعزي وايكي ري في رتابة ا م المر

ال ي

يرتد انتخابه على ورقة االقت ار الخاصة بالدائرة االنتخاهية المحلية ،وتز ر ىزات ا م ورقم ورمز القائمة التي يرغب
االقت ار ل ا على ورقة االقت ار الخاصة بالدائرة االنتخاهية العامة وتسجي ا م رئيس لجنة االقت ار والفرز في السجي
الخا

ه ل بأنه قد قاى بمساعدة النااب في االقت ار .

هي .ال يحا ألي مرافا أن يساعد أكغر من نااب معوي في االقت ار .
المادة 9
الفصي في االعترااات أثنات االقت ار :
أ .تتولى لجنة االقت ار والفرز الفصي في االعترااات التي يقدم ا المر حون أو مندواوهم أو مندواو القوائم
بخصو

تي،يا أحكاى االقت ار وفا أحكاى قانون االنتخاب والتعليمات الصادرة بمقتضا وتكون ق اررات ا ناف ة فور

صدورها .
ب .تقدى االعتيارات الميار ىلي ا في الفقرة أ) من ه المادة على النمومج ال ي يعتمد المجلس على أن تكون
من نسختين ،وتعاد أحدى النسختين لمقدى االعتراض بعد اتخام اللجنة القرار بيأن ا .
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ج .تدون االعترااات والق اررات واإلجراتات التي تم

وفقاإ ألحكاى ه المادة في محضر اا

.

المادة 10
أ .ىما ت،ين للجنة االقت ار والفرز أن خصاإ انتحي خصية غير أو ا مه لرايات االقت ار فيمنط من االقت ار وتحيله
للمدعي العاى المختز مط اليياقتين وفقاإ للنمومج المعتمد ل
رئيس لجنة االقت ار والفرز ِّ

التي تم

في محضر اا

الراية وتدون اإلجراتات

.

ب .يمنط على النااب ا تعماي ال اتف النقاي أو أي و يلة للتصوتر والتسجيي دااي غرفة االقت ار بأي صورة
كان

.

المادة 11
أ .ينت ي االقت ار عند الساعة السابعة مسات .
ب .ىما تم تمديد االقت ار من ق،ي مجلس ال ينة في أي دائرة انتخاهية ،فينت ي االقت ار عند ن اية مدة التمديد على
أن ال تتجاوز الساعتين .
ج .ترلا غرفة االقت ار عند انت ات مدة االقت ار بحيث ال يسم هداوي الناا،ين ىلي ا ىال ىما تزامن عند انت ات مدة
االقت ار وجود ناا،ين في مررز االقت ار والفرز فيتم ا تكماي ىجراتات اقتراع م .
د .مط مراعاة ما ورد في الفقرة ج) من ه المادة على رئيس لجنة االقت ار والفرز اليلب من أفراد األمن العاى
عدى السماح ألي نااب أو أي خز غير مصرح له بالداوي ىلى غرفة االقت ار والفرز .
المادة 12
بعد االنت ات من عملية االقت ار وق،ي ال،دت بعملية فرز األصوات تُنلم لجنة االقت ار والفرز محض اإر لكي صندوي
من صندوقي االقت ار على نسختين وفا النمومج المعتمد من المجلس يتم توقيع ما من رئيس لجنة االقت ار والفرز
وعضوت ا ،وممن يرغب من الحاارتن من المر حين ومندواي م ومندواي القوائم على أن يتضمن المحضر ما
يلي:
أ .المحافلة .
ب .الدائرة االنتخاهية المحلية .
ج .ا م مررز االقت ار والفرز .
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د .رقم الصندوي .
هي .أرقاى أقفاي الصندوي .
و .عدد أوراي االقت ار التي تسلمت ا اللجنة .
ز .عدد الناا،ين ال ين مار وا حا االقت ار وفا السجي الورقي الخا
ح .عدد أوراي االقت ار التي ا تعمل

بالمقترعين .

في االقت ار .

ط .عدد أوراي االقت ار التي لم تُستعمي .
ي .عدد أوراي االقت ار التي أُلري

أو أتلف

و ،ب مل .

المادة 13
ىحصات األصوات وفرزها:
أ  .يتم فرز األصوات في مات الررفة التي تم في ا االقت ار واوجود من يرغب من المر حين ومندواي م ومندواي
القوائم والمراق،ين المحليين والدوليين واإلعالميين المعتمدين .
بُ .يكلف رئيس لجنة االقت ار والفرز أحد الموظفين المساعدين ليقوى هتسجيي األصوات التي حصي علي ا ري

مر

أو قائمة على اللوحة اللاهرة للحضور والمخصصة ل ل .

المادة 14
أ .تقوى لجنة االقت ار والفرز أوالإ بفت الصندوي المخصز للدائرة االنتخاهية العامة و حصات عدد األوراي الموجودة
هدااله وتتحقا من ميابقته مط عدد المقترعين وفا السجي الورقي الخا

بالمقترعين .

ب .يق أر رئيس لجنة االقت ار والفرز أو من يكلفه من أعضائ ا ورقة االقت ار بصوت واا وتعرا ا بصورة
سجي الصوت للقائمة المز ر علي ا في الورقة على اللوحة المخصصة ل ل ىزات ا م القائمة.
وت ِّ
وااحة للحضور ُ

ج .يتم واط أوراي االقت ار التي حصل
اللوحة التي حصل

علي ا ري قائمة على حد وتتم عدها ومقارنت ا مط األرقاى المسجلة على

علي ا ري قائمة .

د .بعد االنت ات من فرز أصوات صندوي الدائرة االنتخاهية العاى تُنلم لجنة االقت ار والفرز محض اإر من امس نسم
وفقاإ للنمومج المعتمد من المجلس ُيوقط عليه رئيس اللجنة وعضوت ا ومن يرغب من الحاارتن من المر حين أو

مندواي م أو مندواي القوائم على أن يتضمن المحضر ما يلي:
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 .1المحافلة .
 .2الدائرة االنتخاهية المحلية .
 .3ا م مررز االقت ار والفرز .
 .4رقم الصندوي .
 .5أرقاى أقفاي الصندوي .
 .6عدد أوراي االقت ار الخاصة بالدائرة االنتخاهية العامة التي تسلمت ا اللجنة .
 .7عدد األوراي الموجودة في الصندوي .
 .8عدد المقترعين في الصندوي بحسب السجي الورقي الخا

بالمقترعين .

 .9عدد أوراي االقت ار غير المحتسية وتيمي:
أ .عدد األوراي من غير أوراي االقت ار المعتمدة ىن وجدت .
ب .عدد أوراي االقت ار غير المختومة بخاتم الدائرة االنتخاهية المحلية أو غير الموقعة من رئيس لجنة االقت ار
والفرز ىن وجدت .
الملراة و ،ب مل .
ج .عدد أوراي االقت ار الفارغة ال،يضات) واليا لة و ُ
 .10أ مات وأرقاى القوائم في الدائرة االنتخاهية العامة وعدد األصوات التي حصل

علي ا ري قائمة .

 .11أ مات المر حين أو مندواي م أو مندواي القوائم وأ مات المراق،ين الموجودين في غرفة االقت ار والفرز .
هي .يقوى مداي ال،يانات بلدااي محضر الفرز المنصو

عليه في الفقرة د) من ه المادة في نلاى المعلومات

االنتخاهي االلكتروني بل راف رئيس لجنة االقت ار والفرز .
و .يقوى رئيس لجنة االقت ار والفرز أو أحد عضوت ا هتغ،ي
من ه المادة على مداي غرفة االقت ار والفرز .
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نسخة من المحضر المنصو

عليه في الفقرة ج)

المادة 15
أ .بعد االنت ات من فرز أصوات الدائرة االنتخاهية العامة وفقاإ ألحكاى المادة  )14من ه التعليمات ،تقوى لجنة
االقت ار والفرز بفت الصندوي المخصز للدائرة االنتخاهية المحلية والحصات عدد األوراي الموجودة هدااله وتتحقا
بالمقترعين .

من ميابقته مط عدد المقترعين وفا السجي الورقي الخا

ب .يق أر رئيس اللجنة أو من يكلفه من أعضائ ا ورقة االقت ار بصوت واا وتعرا ا بصورة وااحة للحضور
وتسجي الصوت للمر
مل المر

المكتوب ا مه أو المز ر ىزات صورته في الورقة على اللوحة المخصصة ل ل ىزات ا م

.

ج .يتم واط أوراي االقت ار التي حصي علي ا ري مر
اللوحة لكي مر

على حد وتتم عدها ومقارنت ا مط الرقم المسجي على

.

د .بعد االنت ات من فرز أصوات صندوي الدائرة االنتخاهية المحلية تُنلم لجنة االقت ار والفرز محض اإر من امس
نسم وفقاإ للنمومج المعتمد من المجلس ُيوقط من رئيس اللجنة وعضوت ا ومن يرغب من الحاارتن من المر حين

أو مندواي م أو مندواي القوائم على أن يتضمن المحضر ما يلي:
 .1المحافلة .
 .2الدائرة االنتخاهية المحلية .
 .3ا م مررز االقت ار والفرز .
 .4رقم الصندوي .
 .5أرقاى أقفاي الصندوي .

 .6عدد أوراي االقت ار الخاصة بالدائرة االنتخاهية المحلية التي تسلمت ا اللجنة .
 .7عدد األوراي الموجودة في الصندوي .
 .8عدد المقترعين في الصندوي بحسب السجي الورقي الخا
 .9عدد أوراي االقت ار غير المحتسية وتيمي:
أ .عدد األوراي من غير أوراي االقت ار المعتمدة ىن وجدت .
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بالمقترعين .

ب .عدد أوراي االقت ار غير المختومة بخاتم الدائرة االنتخاهية المحلية أو غير الموقعة من رئيس لجنة االقت ار
والفرز ىن وجدت .
الملراة و ،ب مل .
ج .عدد أوراي االقت ار الفارغة ال،يضات) واليا لة و ُ
 .10أ مات المر حين في الدائرة االنتخاهية المحلية وعدد األصوات التي حصي علي ا ري مر

.

 .11أ مات المر حين أو مندواي م أو مندواي القوائم وأ مات المراق،ين الموجودين في غرفة االقت ار والفرز .
عليه في الفقرة د) من ه المادة وفي نلاى المعلومات

هي .يقوى مداي ال،يانات بلدااي محضر الفرز المنصو
االنتخاهي االلكتروني بل راف رئيس لجنة االقت ار والفرز .
و .يقوى رئيس لجنة االقت ار والفرز أو أحد عضوت ا هتغ،ي

نسخة من المحضر المنصو

عليه في الفقرة ج)

من ه المادة على مداي غرفة االقت ار والفرز .
المادة 16
ىما ت،ين أثنات فرز صندوقي االقت ار وفقاإ ألحكاى المادتين  )14و  )15من ه التعليمات وجود ورقة اقت ار في
الصندوي غير المخصز ل ا وايكي اا ئ فيتم احتساه ا امن أوراي اقت ار الصندوي المخصز ل ا وتعكس
ه الواقعة في محضري فرز الصندوقين .
المادة 17
أوراي االقت ار اليا لة:
أ .تعت،ر ورقة االقت ار با لة في أي من الحاالت التالية:
 .1ىما ران

غير مختومة بخاتم الدائرة االنتخاهية المحلية أو غير الموقعة من رئيس لجنة االقت ار والفرز .

 .2ىما تضمن
 .3ىما ا تحال

الورقة يارات أو ىاافات تدي على ا م النااب .
قراتة ا م المر

المدون علي ا أو لم يكن باإلمكان تحديد القائمة التي تم التأ ير علي ا .

 .4ىما تم التأ ير في ورقة االقت ار المخصصة للدائرة االنتخاهية العامة على أكغر من قائمة .
ب .ىما ا تمل

ورقة االقت ار على أكغر من ا م رتابة أو تأ ي اإر فيزا اال م األوي .

ج .ىما تكرر ا م المر

الواحد في ورقة االقت ار فيحتسب مرة واحدة .
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المادة 18
ىما ت،ين بعد فرز األصوات في أحد الصناديا أن عدد األوراي المختومة والموقعة من رئيس لجنة االقت ار والفرز
تزتد أو تقي عن عدد المقترعين في مل الصندوي تتيط اإلجراتات التالية:
أ .على لجنة االقت ار والفرز ىعادة ىحصات عدد أوراي االقت ار وعدد المقترعين أكغر من مرة لرايات الميابقة والتأكد
من وجود أو عدى وجود الزتادة أو النقز .
ب .على رئيس لجنة االقت ار والفرز ى عار رئيس االنتخاب فو اإر ه ل وال ي يقوى هدور بل عار الرئيس .
ج .على لجنة االقت ار والفرز اال تمرار في ىجراتات ا .
د .للمجلس ان يكلف لجنة االنتخاب المختصة بالتحقا من مل .
هي .ىما ت،ين للجنة االنتخاب المختصة وجود زتادة أو نقز في أوراي االقت ار بما يتجاوز نسية  )%2من عدد
المقترعين فعلي ا ىعالى رئيس المجلس ه ل  ،وللمجلس أن يقرر ما ي ار منا ياإ في اوت تأثير مل على النتيجة
الن ائية لالنتخاب في الدائرة االنتخاهية .
المادة 19
الفصي في االعترااات المقدمة أثنات عملية الفرز:
أ .تتولى لجنة االقت ار والفرز الفصي في االعترااات التي يقدم ا المر حون أو مندواوهم أو مندواو القوائم أثنات
ىجرات عملية فرز األصوات وتكون ق اررات ا بيأن ا فور صدورها على أن يتم تدوتن ا في محضر اا
ب .تقدى االعترااات المنصو

هل .

علي ا في الفقرة أ) من ه المادة على النمومج ال ي يعتمد المجلس على أن

تكون من نسختين ،وتعاد ىحدى النسختين لمقدى االعتراض بعد اتخام اللجنة القرار بيأن ا .
المادة 20
ىجراتات تسليم المحاار ىلى لجان االنتخاب:
أ .بعد انت ات عملية فرز صندوقي االقت ار وتنليم محاار الفرز تقوى لجنة االقت ار والفرز بما يلي:
 .1واط النسخة األولى من محضري فرز الصندوقين في مرلفين يتم ىغالق ما أحدهما اا
االنتخاهية المحلية وا ار اا

بصندوي الدائرة االنتخاهية العامة .
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بصندوي الدائرة

 .2رزى ما تيقى من محاار االقت ار والفرز والمحاار الخاصة و جالت المقترعين وجداوي الناا،ين وأوراي
االقت ار التي ا تعمل
رزمة في المرلف الخا

والتي لم تستعمي والتي تم اعتيارها با لة أو ملراة المتعلقة ه ين الصندوقين وواط ري
ها.

ب .يتولى رئيس لجنة االقت ار والفرز في الحاي تسليم المرلفات المنصو

علي ا في الفقرة أ) من ه المادة

لرئيس االنتخاب المختز .
ج .تتم ىجراتات تسليم وا تالى المرلفات الميار ىلي ا في ه المادة بموجب محاار ااصة .
المادة 21
أ .تقوى لجنة االنتخاب بجمط األصوات التي نال ا مر حو الدائرة االنتخاهية المحلية من رافة محاار فرز لجان
النتائ وعلى رئيس لجنة االنتخاب ىعالن النتائ األولية

االقت ار والفرز وتنلم محض اإر على امس نسم ه

للفائز أو الفائزتن بمقاعد الدائرة االنتخاهية المحلية وتر ي نسخة من المحضر لل ينة ومن جميط ق اررات اللجنة
والمرلفات واألوراي بالعملية االنتخاهية في تل الدائرة .
ب .تقوى لجنة االنتخاب بجمط األصوات التي نالت ا القوائم االنتخاهية من رافة محاار فرز لجان االقت ار والفرز
الخاصة بصناديا الدائرة االنتخاهية العامة وتنلم محض اإر على امس نسم هنتائ ه القوائم في الدائرة االنتخاهية
المحلية ،وتر ي رئيس لجنة االنتخاب لل ينة نسخة من المحضر ومن جميط ق اررات اللجنة والمرلفات واألوراي
المتعلقة بالعملية االنتخاهية للدائرة االنتخاهية العامة .
ج .تتم ىجراتات تسليم وا تالى المرلفات الميار ىلي ا في ه المادة بموجب محاار ااصة .
المادة 22
يتولى اابط االرتياط اإلداري في مررز االقت ار والفرز المحافلة على المواد التالية وجمع ا وتامين نقل ا ىلى مقر
لجنة االنتخاب المختصة .
 صناديا االقت ار الفارغة . المعزي . -الح،ر الخا

.

 أي مواد ولوازى أارى ااصة باالقت ار والفرز .399

المادة 23
يعتمد المجلس النمامج الالزمة لتنفي ه التعليمات .
مجلس مفوضي الهيئة
المستقلة لالنتخاب.
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 . 10التعليمات التنفيذية الخاصة باالقتراع والفرز وجمع األصوات رقم ( )9لسنة 2016م
المنشورة على الصفحة ( )4002من عدد الجريدة الرسمية رقم ( )5410بتاريخ  17تموز 2016م
صادر بموجب المادة( ،)28المادة ( ،)38المادة ( ،)39المادة ( ،)40المادة ( ،)43المادة ( )67من قانون
االنتخاب لمجلس النواب وتعديالته رقم( )6لسنة 2016م
المادة 1
تسمى ه التعليمات

التعليمات التنفي ية الخاصة باالقت ار والفرز وجمط األصوات لسنة 2016ى) وتعمي ه ا

من تارتم نيرها في الجرتدة الر مية.
المادة 2
أ .لرايات ه

التعليمات تعتمد التعارتف الواردة في قانون االنتخاب لمجلس النواب رقم  )6لسنة 2016ى،

وتعديله.
ب .يقصد هورقة االقت ار أينما وردت في ه التعليمات بأن ا :النمومج ال ي يعتمد مجلس المفواين علي کي
کتيب يحتوي علي مجموعة من أوراي االقت ار تساوي عدد القوائم المتر حة في الدائرة االنتخاهية وفا مواصفات
محددة من المجلس.
المادة 3
مط مراعاة الم اى والواجيات المنصو

علي ا في قانون االنتخاب لمجلس النواب الناف والتعليمات الصادرة

بمقتضا  ،تكون م اى رئيس وأعضات لجنة االقت ار والفرز ومدالي ال،يانات والموظفين المساعدين على النحو
التالي:
أ .رئيس لجنة االقت ار والفرز ،يتولى:
 .1ىدارة عملية االقت ار والفرز واإل راف علي ا دااي غرفة االقت ار والفرز.
 .2ا ال الحضور على الو صندوي االقت ار واقفاله.
 .3توقيط أوراي االقت ار واتم ا.
 .4ىعادة اليياقة اليخصية للمقتر .
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 .5ىعالن نتيجة فرز صندوي االقت ار فور االنت ات من عملية الفرز.
 .6منط النياى بأي عمي دااي غرفة االقت ار من أنه التأثير على حسن ير العملية االنتخاهية وله أن ييلب من
أي خز يقوى ه ل مرادرة غرفة االقت ار والفرز وأن ييلب من أفراد األمن ىاراجه ىما رفض .
ب .العضو األوي ،يتولى:
 .1التحقا من خصية النااب والمرافا ،ىن وجد ،من االي اليياقة اليخصية واالتنسيا مط مداي ال،يانات.
 .2التأ ير على ا م النااب في جدوي الناا،ين الورقي الخا

بالدائرة االنتخاهية.

 .3أي م اى أارى يكلفه ه ا رئيس اللجنة.
ج .العضو الغاني ،يتولي:
 .1التأكد من وجود اتم الدائرة االنتخاهية وتوقيط رئيس لجنة االقت ار والفرز على ورقة االقت ار وتسليم ا للنااب.
 .2تواي

رتقة االقت ار للنااب ولمرافقه ىن وجد.

 .3أي م اى أارى يكلفه ه ا رئيس اللجنة.
د .مداي ال،يانات ،يتولي:
 .1التأكد من وجود ا م النااب في نلاى المعلومات االنتخاهي اإللكتروني.
 .2التأ ير الكترونياإ أن النااب قد مارس حقه االنتخاهي.
 .3ىدااي نتائ فرز صندوي االقت ار في نلاى المعلومات االنتخاهي اإللكتروني.
 .4أي م اى أارى يكلفه ه ا رئيس اللجنة.
هي .الموظف المساعد األوي ،وتتولى:
 .1تنليم داوي الناا،ين ىلى غرفة االقت ار والفرز.
 .2اليلب من النااب والمرافا ان وجد) ىهراز اليياقة اليخصية.
 .3التأكد من عدى وجود مادة الح،ر االنتخاهي أو أي مادة عازلة على ىصيط يابة اليد اليسرى للمقتر و يابة
اليد اليمنى للمرافا ىن وجد.
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 .4أي م اى أارى يكلفه ه ا رئيس اللجنة.
و .الموظف المساعد الغاني ،يتولى:
.1التأكد من قياى المقتر هواط ورقة االقت ار في صندوي االقت ار .
 .2اإل راف على قياى المقتر والمرافا ىن وجد) هواط أصابط يد في الح،ر االنتخاهي ل ل حسب مقتضى
الحاي.
 .3مراقية المعزي الموجود دااي غرفة االقت ار والتأكد من الو من أي أوراي.
 .4أي م اى أارى يكلفه ه ا رئيس اللجنة.
المادة 4
يعين في کي مرکز اقت ار وفرز عدد من العاملين يمارس کي من م الم اى والصالحيات المنا ة به على النحو
التالي:
أ .مدير مررز االقت ار والفرز وتتولى الم اى والصالحيات التالية:
 .1ىدارة زون مررز االقت ار والفرز ىدارتاإ وفنياإ بما ال يتعارض مط صالحية رئيس لجنة االقت ار والفرز.
 .2التواصي مط مكتب الدائرة االنتخاهية وغرف العمليات.
 .3اإل راف علي تج يز مرکز وغرف االقت ار والفرز ق،ي يوى االقت ار مط اياط االرتياط اإلدارتين والفنيين.
 . 4ا تالى المستلزمات الخاصة بعملية االقت ار والفرز من ر ات لجان االقت ار والفرز ق،ي يوى االقت ار وحفل ا
في المررز وتسليم ا ل م صياح يوى االقت ار .
 .5اإل راف على عملية تسليم المواد غير الحسا ة من لجان االقت ار والفرز بعد انت ات عملية االقت ار والفرز ىلى
اياط االرتياط اإلدارتين.
 .6تمرتر نسب االقت ار في المواعيد المحددة من المررز ىلى غرفة العمليات في الدائرة االنتخاهية.
 .7التنسيا مط األج زة األمنية فيما يتعلا بأمن مررز االقت ار والفرز.
 .8اإل راف على عمي المتيوعين وتعرتف م هدورهم يوى االقت ار وتوزتع م على اياط االرتياط اإلدارتين.
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 .9تنليم دايوي اال خا

المصرح ل م ىلى المررز بما يكفي أمن و المة العملية االنتخاهية.

 .10تنليم محضر تجميط نتائ فرز صناديا االقت ار علي مستوي مرکز االقت ار والفرز.
 .11ا تالى نسم محاار اإلحالة للمدعي العاى واالعترااات من اابط االرتياط اإلداري وتسليم ا أصولياإ
لرئيس لجنة االنتخاب.
 .12أي م اى أارى يكلفه ه ا رئيس لجنة االنتخاب.
ب .اابط االرتياط اإلداري وتتولى الم اى والصالحيات التالية:
 .1تج يز غرفة االقت ار والفرز باألثاث الالزى للعملية االنتخاهية ق،ي يوى االقت ار .
 .2تج يز اللوحات اإلر ادية في مررز االقت ار والفرز ق،ي يوى االقت ار .
 .3التأكد من الو مررز وغرف االقت ار والفرز من أي ر ومات أو تلميحات تزثر على ىرادة النااب ق،ي يوى
االقت ار .
 .4تنليم داوي اال خا

المصرح ل م ىلى غرف االقت ار والفرز.

 .5التواصي مط مدير مررز االقت ار ور ات لجان االقت ار والفرز بخصو

أي مالحلة تتعلا بالعملية االنتخاهية

دااي غرفة االقت ار .
 .6ا تالى المواد غير الحسا ة الخاصة بعملية االقت ار والفرز من ر ات لجان االقت ار والفرز بعد انت ات يوى
االقت ار ومرافقة اللجان بالتنسيا مط مدير المررز.
 .7تجميط نسم اإلحالة للمدعي العاى واالعترااات المقدمة أماى لجان االقت ار والفرز وتسليم ا لمدير المررز.
 .8أي م اى أارى يكلفه ه ا رئيس مدير المررز.
ج .اابط االرتياط الفني وتتولى الم اى والصالحيات التالية:
 .1التحقا ق،ي يوى االقت ار من توفر التج يزات الالزمة إلجرات االقت ار وصالحيات ا من حيث األج زة الحا واية
ومستلزمات ا ،الك راات ،الييكة ،هدائي الراط االلكتروني) ،والنياى بعمي اإلعدادات الالزمة ل،دائي الراط علي أج زة
الحا وب.
 .2فحز نقاط الراط االلكتروني واألج زة واليا ات اإلاافية بيكي دوري.
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 .3التج يز المس،ا للتجارب واإل راف على عمي مدالي ال،يانات ق،ي يوى االقت ار .
 .4الت،ليغ عن أي حالة غياب أو تأار أو عدى رفاتة مدالي ال،يانات في مررز االقت ار والفرز.
 .5ت،ليغ مكتب الدائرة االنتخاهية بعد ىعالى مدير المررز عن أي عيي يحدث للراط االلكتروني ومتابعة حله.
 .6التواصي والتنسيا مط مدير مررز االقت ار لتأمين الدعم اللوجستي الالزى لتنفي العمي وأي أمر من أنه ادمة
العملية االنتخاهية و المت ا.
 .7النياى بعمي مداي ال،يانات في حاي مرادرته ألي ظرف يوى االقت ار .
 .8التأكد من ىدااي جميط محاار الفرز االلكترونية من ق،ي مدالي ال،يانات بعد انت ات عملية الفرز.
 .9مساعدة مدير المرکز في تنليم محضر تجميط نتائ فرز صناديا االقت ار علي مستوي مرکز االقت ار والفرز.
 .10اإل راف على ترريب وتج يز الكاميرات الخاصة بعملية الفرز عند هدت عملية الفرز بالتنسيا مط مداي
ال،يانات.
 .11أي م اى أارى يکلفه ه ا رئيس مدير المرکز.
المادة 5
أ .يجوز للمر

أو لمفوض القائمة وق،ي امسة عير يوماإ على األقي من يوى االقت ار التقدى لرئيس لجنة االنتخاب

أو للمكاتب الفر ية التابعة للدائرة االنتخاهية بيلب لداوي مندواي م لمراكز االقت ار والفرز ومراق،ت ا وتكون مل
على النمومج ال ي يعتمد المجلس ل
ب .1 .يجوز لكي مر

الراية.

أو لمفوض القائمة أن يحضر عملية االقت ار والفرز في الدائرة االنتخاهية وتراق ،ا.

 .2ال يجوز أن يكون ألي مر

أو لمفوض القائمة في الدائرة االنتخاهية أكغر من مندوب واحد في مات الوق

عند ري صندوي اقت ار وفرز.
ج .يتولى رئيس لجنة االقت ار والفرز تنليم التواجد دااي غرفة االقت ار والفرز ،وله ل

الراية تنليم تواجد

مفواي القوائم أو المر حين أو مندواي م واما ال يزثر على حسن ير العملية االنتخاهية واما يتالتى و عة غرفة
االقت ار والفرز.
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المادة 6
المحدد لالقت ار بما يلي:
أ .تلتزى لجنة االقت ار والفرز ومدالو ال،يانات والموظفون المساعدون ل ا في اليوى ُ
 .1الحضور ىلى مررز االقت ار والفرز عند الساعة الساد ة صياحاإ.
 .2التأكد من توفر جميط اللوازى الخاصة باالقت ار والفرز وترتي ،ا وفا األصوي.
 .3التأكد من أن نلاى المعلومات االنتخاهي اإللكتروني يعمي بالجاهزتة الفنية الالزمة.
ب .مط مراعاة ما ورد في الفقرة ج) من المادة  )5من ه التعليمات يدعو رئيس اللجنة الحاارتن من مفواي
المصرح ل م بالداوي ىلى غرفة
المراق،ين المحليين والدوليين واإلعالميين المعتمدين ُ
القوائم والمر حين ومندواي م و ُ
االقت ار والفرز ،وتيلع م على الو صندوي االقت ار واقفاله.
ج .ىما لم يحضر أي من الميار ىلي م في الفقرة ب) من ه المادة تيا ر اللجنة ىجراتات عملية االقت ار بمن
حضر وتغ،

مل بالمحضر.

د .ينلم رئيس لجنة االقت ار والفرز وق،ي هدت االقت ار محض اإر لخلو الصندوي وادت االقت ار موقعا منه ومن عضوي
اللجنة وممن يرغب من المر حين أو مندواي م أو من مفواي القوائم الحاارتن وفا النمومج ال ي يعتمد
المجلس ل

الراية على أن يتضمن المحضر ما يلي:

 .1ا م المحافلة.
 .2ا م الدائرة االنتخاهية.
 .3ا م مرکز االقت ار والفرز.
 .4رقم الصندوي.
 .5أرقاى أقفاي الصندوي.
 .6الوق

والتارتم.

 .7اإلقرار بخلو الصندوي.
 .8عدد أوراي االقت ار التي تسلمت ا اللجنة.
 .9عدد الناا،ين المسجلين في جدوي الناا،ين الخا

بررف االقت ار .
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 .10جنس الصندوي مکور  /ىناث).
المادة 7
يقوى رئيس لجنة االقت ار والفرز عند الساعة السابعة صياحاإ هدعوة الناا،ين لل،دت بالداوي ىلى غرفة االقت ار
والفرز.
المادة 8
عند داوي النااب غرفة االقت ار يتم االلتزاى بالخيوات واإلجراتات التالية بالتتابط:
أ .التحقا من خصية النااب من االي بياقته اليخصية واالتنسيا مط مداي ال،يانات و ما ران

أنغى ُمننية

يتم التحقا من خصيت ا من ق،ي أنغى من لجنة االقت ار والفرز و ما تع ر مل فيتم اال تعانة بالير ة النسائية).
ب .التحقا من أن ا م النااب مسجي في الجدوي االنتخاهي الورقي الخا

بالصندوي دااي غرفة االقت ار

والفرز.
ج  .التحقا من عدى وجود مادة الح،ر االنتخاهي المعتمد من ال ينة لرايات االنتخابات على ىصيط يابة اليد
اليسرى للنااب ومن عدى وجود مادة عازلة عليه.
د .تسليم النااب ورقة االقت ار مختومة وموقعة.
هي .التأ ير على الجدوي االنتخاهي الورقي واإللكتروني بأن النااب قد مارس حقه االنتخاهي.
و .يقوى المقتر :
 .1بالتأ ير في المكان المخصز ال م أو رقم أو رمز قائمة واحدة من القوائم المر حة في الدائرة االنتخاهية.
 .2بالتأ ير في المكان المخصز ال م أو اکغر من أ مات المر حين من القائمة التي أ ر علي ا فقط.
ز .يقوى المقتر هواط ورقة االقت ار في الصندوي على مرأى من اللجنة والحاارتن.
المقتر هواط ىصيط يابة يد اليسرى في مادة الح،ر المخصصة ل ل  ،و ما تع ر مل يقوى رئيس لجنة
ح .يقوى ُ
االقت ار هواط مادة الح،ر في أي مكان بارز ي،ين بأن النااب قد مارس حقه في االقت ار .
ط .يعيد رئيس لجنة االقت ار والفرز ىلى المقتر بياقته اليخصية.
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ي .ىما أتلف

ورقة االقت ار ق،ي داوي الصندوي ألي ،ب من األ ياب التي تقدرها لجنة االقت ار والفرز ،تقوى

اللجنة بلعيات النااب ورقة اقت ار أارى ليمارس حقه باالقت ار  ،وتحتفظ رئيس اللجنة بالورقة التالفة بعد أن يقوى
بالتأ ير على الخاتم والتوقيط بل ارة .
المادة 9
أ .تعيى األولوتة في االقت ار للناا،ين المعوقين.
ب .يمارس األ خا

المعوقون حق م في االقت ار بأنفس م ىما رانوا قادرتن على مل

واإلجراتات المنصو

علي ا في المادة  )8من ه التعليمات.

ج .له خا

وفقا ل ات الخيوات

المعوقين وغير القادرتن على ممار ة حق م في االنتخاب بأنفس م ممار ة ه ا الحا هوا ية

مرافقي م واحسب ااتيارهم ممن يحا ل م االنتخاب ووفقا ألحكاى المادة  )8من ه التعليمات مط مراعاة اإلجراتات
الخاصة التالية:
 .1تتحقا لجنة االقت ار والفرز من خصية المرافا باال ال على بياقته اليخصية ومن عدى وجود مادة الح،ر
االنتخاهي على يابة يد اليمنى ،وتسجي ا مه في الخانة المخصصة ال م المرافا.
 .2تسلم ورقة االقت ار للنااب نفسه أو لمرافقه ىما ران النااب عاج اإز عن ا تالم ا.
 .3يوا للنااب والمرافا رتقة التأ ير على ورقة االقت ار .
 .4يقوى النااب أو المرافا بالتأ ير على ا م أو رقم أو رمز قائمة واحدة من القوائم المر حة في الدائرة االنتخاهية
واالتأ ير في المكان المخصز ال م أو أكغر من أ مات المر حين من القائمة التي أ ر علي ا فقط.
 .5يقوى المقتر أو المرافا هواط ورقة االقت ار في الصندوي على مرأى من اللجنة والحاارتن.
 .6يضط المقتر ىصيط يابة يد اليسرى في مادة الح،ر االنتخاهي لالنتخاب وتضط المرافا يابة يد اليمنى في
مات مادة الح،ر ،و ما تع ر مل يقوى رئيس لجنة االقت ار هواط مادة الح،ر في أي مكان بارز ي،ين بأن النااب
قد مارس حقه في االقت ار .
ُ .7يعيد رئيس لجنة االقت ار والفرز ىلى المقتر والمرافا اليياقة اليخصية.
د .ىما حضر لررفة االقت ار والفرز أحد الناا،ين المعوقين أو من غير القادرتن على االقت ار بأنفس م ولم يكن معه
مرافا لمساعدته ،فعلى رئيس لجنة االقت ار والفرز مساعدته في المعزي وايكي ري في التأ ير على ا م أو رقم
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أو رمز قائمة واحدة من القوائم المر حة في الدائرة االنتخاهية واالتأ ير في المكان المخصز ال م أو أکغر من
أ مات المر حين من القائمة التي أ ر علي ا واحسب ىرادة النااب ،وتسجي ا م رئيس لجنة االقت ار والفرز في
الخانة المخصصة ال م المرافا بانه قد قاى بمساعدة النااب في االقت ار  ،وال يضط رئيس اللجنة ىصيعه في الح،ر
االنتخاهي الخا

.

هي .ال يحا للمرافا أن يساعد أكغر من نااب معوي واحد في االقت ار .
المادة 10
يمارس العاملون في مراكز االقت ار والفرز المسجلون في الدائرة االنتخاهية التي يعملون ه ا حق م في االقت ار على
النحو التالي:
أ .تدرج أ مات العاملين في غرفة االقت ار والفرز في المررز ال ي يعملون به في جداوي الناا،ين التابط لررفة اقت ار
أارى في مات المررز.
ب .يقوى العاملون في ري غرفة بممار ة حق م باالقت ار في األوقات التي يحددها رئيس لجنة االقت ار والفرز.
ج .يمارس رئيس لجنة االقت ار والفرز حقه في االقت ار بصورة ال تزدي ىلى اإلاالي بسير العملية االنتخاهية ،واما
ال يزثر لياإ على حا الناا،ين في ممار ة حق م في االقت ار .
د .يمارس مدير المرکز واياط االرتياط اإلدارتون والفنيون حق م في االقت ار في مات المررز ال ي يعملون به.
هي .ىما ران مررز االقت ار والفرز يتكون من غرفة اقت ار واحدة أو ران المررز يتكون من غرفتين ىحداهما مکور
وا ار ىناث فيمارس العاملون في المرکز حق م في االقت ار في مات غرفة االقت ار والفرز المسجلين في ا.
المادة 11
أ .تتولى لجنة االقت ار والفرز الفصي في االعترااات التي يقدم ا مفواو القوائم أو المر حون أو مندواوهم
بخصو

تي،يا أحكاى االقت ار وفا أحكاى قانون االنتخاب والتعليمات الصادرة بمقتضا  ،وتكون ق اررات ا ناف ة

فور صدورها بأغل،ية أصوات أعضائ ا.
ب .تقدى االعترااات الميار ىلي ا في الفقرة أ) من ه المادة على النمومج ال ي يعتمد المجلس على أن تكون
من ثالث نسم ،وتعاد ىحدى النسم لمقدى االعتراض بعد اتخام اللجنة القرار بيأن ا.
ج .تدون االعترااات والق اررات واإلجراتات التي تم

وفقاإ ألحكاى ه المادة في جي اا
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ُيعد ل

الراية.

المادة 12
أ .ىما ت،ين للجنة االقت ار والفرز أن خصاإ ارتكب أياإ من الجرائم المنصو

علي ا في المادتين  )59و )57

من القانون لرايات االقت ار فيمنط من االقت ار وتحيله رئيس لجنة االقت ار والفرز للمدعي العاى المختز مط اليياقة
اليخصية المض،و ة وأي مض،و ات أارى وفقاإ للنمومج المعتمد ل
جي اا

ُيعد ل

الراية وتدون اإلجراتات التي تم

في

الراية.

ب .يمنط على النااب ا تعماي ال اتف النقاي أو أي و يلة للتصوتر والتسجيي دااي غرفة االقت ار بأي صورة
كان .
المادة 13
أ .ينت ي االقت ار عند الساعة السابعة مسات.
ب .ىما تم تمديد االقت ار من ق،ي المجلس في أي دائرة انتخاهية ،فينت ي االقت ار عند ن اية مدة التمديد على أن ال
تتجاوز الساعتين.
ج .تُرلا غرفة االقت ار والفرز عند انت ات مدة االقت ار بحيث ال يسم هداوي الناا،ين ىلي ا ىال ىما تزامن عند
انت ات مدة االقت ار وجود ناا،ين دااي حرى مررز االقت ار والفرز فيتم ا تكماي ىجراتات اقتراع م.
د  .مط مراعاة ما ورد في الفقرة ج) من ه المادة على رئيس لجنة االقت ار والفرز اليلب من أفراد األمن العاى
بعدى السماح ألي نااب أو أي خز غير مصرح له بالداوي ىلى غرفة االقت ار والفرز.
المادة 14
عند امتالت صندوي االقت ار أثنات ير العملية االنتخاهية يقوى رئيس لجنة االقت ار والفرز بما يلي:
أ .اليلب من اابط االرتياط االداري تزوتد بصندوي اقت ار فارغ ىاافي.
ب .ىعالى المتواجدين في غرفة االقت ار والفرز بامتالت صندوي االقت ار وتغ ،مل في المحضر المخصز حسب
األصوي.
ج .يحتفظ بالصندوي الممتلىت دااي غرفة االقت ار مات ا في مكان ومن وظاهر للمتواجدين في غرفة االقت ار
والفرز.
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د .تعامي صناديا االقت ار في الررفة الواحدة عند انت ات االقت ار ور ل عند ىجرات عملية الفرز معاملة الصندوي
الواحد وامن محضر انت ات اقت ار واحد ومحضر نتائ فرز واحد بعد أن يتم ترميزها أبجديا.
هي .ىما تيل،
المنصو

عملية االقت ار وجود صندوي اقت ار وار فيي،ا رئيس لجنة االقت ار والفرز مات اإلجراتات

علي ا في ه المادة.

المادة 15
أ .بعد االنت ات من عملية االقت ار وق،ي ال،دت بعملية فرز األصوات تقوى لجنة االقت ار والفرز بلحصات األوراي غير
المستخدمة واألوراي التالفة ورزم ا في ريس أمن ،وواع ا في الحقيية المخصصة.
ب .تنلم لجنة االقت ار والفرز محضر انت ات االقت ار على نسختين وفا النمومج المعتمد من المجلس يتم توقيع ما
من رئيس لجنة االقت ار والفرز وعضوت ا ،وممن يرغب من الحاارتن من مفواي القوائم أو أي من المر حين
أو مندواي م على أن يتضمن المحضر ما يلي:
أ .ا م المحافلة.
ب .ا م الدائرة االنتخاهية.
ج .ا م مررز االقت ار والفرز.
د  .رقم الصندوي.
هي .ارقاى أقفاي الصندوي.
و .جنس الصندوي مکور /ىناث).
ز .عدد أوراي االقت ار التي تسلمت ا اللجنة.
ح .عدد الناا،ين ال ين مار وا حا االقت ار وفا السجي الورقي الخا
ط .عدد أوراي االقت ار التي ا تعمل

في االقت ار .

ي .عدد أوراي االقت ار التي لم تُستعمي.
 .عدد أوراي االقت ار التي ألري

أو أتلف

و ،ب مل .
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بالمقترعين.

المادة 16
لرايات هدت عملية فرز األصوات ،يقوى رئيس لجنة االقت ار والفرز بلجراتات فت صندوي االقت ار على النحو
التالي:
أ .عرض الصندوي المرلا  /الصناديا ترات،ياإ في حاي ران هنال أكغر من صندوي اقت ار في مكان واا يتي
للمراق،ين ومندواي مفواي القوائم والمر حين من متابعة عملية الفرز.
ب .التحقا بصوت مرتفط من هيانات الصندوي المرلا  /الصناديا من حيث ا م الدائرة االنتخاهية ورقم الصندوي
وأرقاى األقفاي ومقارنت ا ه،يانات الصندوي والمحددة بمحضر انت ات االقت ار .
ج .السماح ألي مراقب أو مندوب قائمة أو مر

التحقا من أرقاى األقفاي ق،ي فتح ا.

د .قز األقفاي ال،ال تكية الموجودة على جان،ي صندوي االقت ار  /الصناديا المستعملة ترات،ياإ ،مط اإلبقات على
القفي المخصز للفتحة العلوتة هدون قز.
هي .هيان وتحديد وق

وتارتم فت الصندوي /الصناديا.

و .ىفراغ محتوتات الصندوي /الصناديا على الياولة وعرض محتوتات ا على الحضور المتواجدين في غرفة
االقت ار والفرز.
المادة 17
ألغراض زتادة دقة عملية الفرز و فافيت ا يلتحا هلجنة االقت ار والفرز موظفان اثنان يقومان بمساعدة اللجنة،
وتتوليان الم اى التالية:
أ .المساعدة في عملية تفرتغ واحصات وعد أوراي االقت ار الموجودة في الصناديا.
ب .المساعدة في قراتة أوراي االقت ار .
ج .المساعدة في تسجيي األصوات التي حصل

علي ا القوائم والمر حون على اللوح المخصز ل ل .

د .المساعدة في رزى االوراي والمحاار بعد انت ات عملية الفرز.
هي .أي م اى يكلف ما ه ا رئيس لجنة االقت ار والفرز.
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المادة 18
أ .يتم ترريب وتغ،ي

الكاميرات الخاصة بعملية الفرز من مداي ال،يانات واالتنسيا مط اابط االرتياط الفني،

والتأكد من تيريي الكامي ار وواوح الصورة على اليا ة المخصصة ل ل .
ب .يتم فرز األصوات في مات الررفة التي تم في ا االقت ار واوجود من يرغب من المصرح ل م من مفواي القوائم
أو أي من المر حين أو مندواي م أو المراق،ين المحليين والدوليين أو االعالميين المعتمدين ،مط مراعاة اعة
الررفة وعدد المقاعد المتوفرة والمخصصة ل م ،واما يضمن حسن ير العملية االنتخاهية.
المادة 19
أ .تقوى لجنة االقت ار والفرز بفت صندوي /صناديا االقت ار و حصات عدد األوراي الموجودة هدااله وتتحقا من
ميابقته مط عدد المقترعين وفا جدوي الناا،ين الورقي المز ر عليه.
ب .1 .يق أر رئيس لجنة االقت ار والفرز أو من يكلفه من العاملين ورقة االقت ار بصوت واا وتعرا ا با تخداى
الكاميرات المخصصة ل ل

للحضور وتسجي الصوت للقائمة المز ر علي ا وللمر

أو المر حين المكتواة

ا ما هم أو المز ر ىزات صورهم في الورقة ل ات القائمة على اللوحة المخصصة ل ل ىزات ا م تل القائمة ومل
المر

أو المر حين. .

 .2ىما تع ر ا تخداى الكاميرات ألي ،ب من األ ياب ،فتق أر ورقة االقت ار بصوت عاي ،وتعرض أماى الحضور
لال ال علي ا.
ج .يكلف رئيس لجنة االقت ار والفرز أحد العاملين ليقوى هتسجيي األصوات التي حصل
مر

علي ا ري قائمة وري

على اللوحة اللاهرة للحضور والمخصصة ل ل .

د .يتم واط أوراي االقت ار التي حصل
اللوحة التي حصل

علي ا ري قائمة على حدى ليتم عدها ومقارنت ا مط األرقاى المسجلة على

علي ا ري قائمة.

هي .بعد االنت ات من فرز األصوات تُنلم لجنة االقت ار والفرز محض اإر من امس نسم وفقاإ للنمومج المعتمد من
المجلس يوقط عليه رئيس اللجنة وعضواها ومن يرغب من الحاارتن من مفواي القوائم أو أي من المر حين
أو مندواي م على أن يتضمن المحضر ما يلي:
 .1ا م المحافلة.
 .2ا م الدائرة االنتخاهية.
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 .3ا م مررز االقت ار والفرز.
 .4رقم الصندوي.
 .5جنس الصندوي مکور/انات).
 .6أرقاى أقفاي الصندوي.
 .7عدد أوراي االقت ار التي تسلمت ا اللجنة.
 .8عدد األوراي الموجودة في الصندوي.
 .9عدد المقترعين في الصندوي بحسب جدوي الناا،ين الورقي الخا

بالمقترعين.

 .10عدد أوراي االقت ار ال،يضات) واليا لة و ،ب مل .
 .11عدد األصوات التي حصل

علي ا ري قائمة.

 .12أ مات المر حين امن القوائم وعدد األصوات التي حصي علي ا ري مر .
 .12أ مات مفواي القوائم أو أي من المر حين أو مندواي م وأ مات المراق،ين الراغ،ين بالتوقيط المتواجدين في
غرفة االقت ار والفرز.
عليه في الفقرة هي) من ه المادة في نلاى المعلومات

و .يقوى مداي ال،يانات بلدااي محضر الفرز المنصو
االنتخاهي االلكتروني بل راف رئيس لجنة االقت ار والفرز.
ز .يقوى رئيس لجنة االقت ار والفرز أو أحد عضوت ا هتغ،ي

نسخة من المحضر المنصو

عليه في الفقرة هي)

من ه المادة على مداي غرفة االقت ار والفرز ،وتسليم مدير المررز نسخة منه.
المادة 20
أ .تعت،ر ورقة االقت ار با لة في أي من الحاالت التالية:
 .1ىما ران
 .2ىما تضمن

غير مختومة بخاتم الدائرة االنتخاهية أو غير موقعة من رئيس لجنة االقت ار والفرز.
الورقة يارات معينة أو ىاافات تدي على ا م المقتر .

 .3ىما لم يكن باإلمكان تحديد القائمة أو المر حين ال ين تم التأ ير علي م.
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 .4ىما تم التأ ير في ورقة االقت ار على أكغر من قائمة.
ب .ال تعت،ر ورقة االقت ار با لة ىما تم التأ ير على قائمة دون التأ ير على أ مات أي مر حين في ا أو تم
التا ير على أي من أ مات المر حين في ا دون التا ير على ا م القائمة.
المادة 21
ىما ت،ين بعد فرز األصوات أن عدد األوراي المختومة والموقعة من رئيس لجنة االقت ار والفرز تزتد أو تقي عن
عدد المقترعين في مل الصندوي تتيط اإلجراتات التالية:
أ .على لجنة االقت ار والفرز ىعادة ىحصات عدد أوراي االقت ار وعدد المقترعين لرايات الميابقة والتأكد من وجود
أو عدى وجود الزتادة أو النقز.
ب .على رئيس لجنة االقت ار والفرز ى عار رئيس االنتخاب بالزتادة أو النقصان وال ي يقوى هدور بل عار الرئيس.
ج .على لجنة االقت ار والفرز اال تمرار في ىجراتات ا.
د .للمجلس أن يكلف لجنة االنتخاب بالتحقا حوي مل .
هي .ىما ت،ين للجنة االنتخاب وجود زتادة أو نقز في أوراي االقت ار بما يتجاوز نسية  )%3من عدد المقترعين
فعلي ا ىعالى الرئيس ه ل  ،وللمجلس أن يقرر ما ي ار منا ياإ في اوت تأثير مل على النتيجة الن ائية لالنتخاب
في الدائرة االنتخاهية.
المادة 22
أ .تتولى لجنة االقت ار والفرز الفصي في االعترااات التي يقدم ا مفواو القوائم أو أي من المر حين أو مندواي م
أثنات ىجرات عملية فرز األصوات وتكون ق اررات ا بيأن ا ناف ة فور صدورها بأغل،ية أصوات أعضائ ا على أن يتم
تدوتن ا في جي اا

هل .

ب .تقدى االعترااات المنصو

علي ا في الفقرة أ) من ه المادة على النمومج ال ي يعتمد المجلس على أن

تكون من ثالث نسم ،وتعاد ىحدى النسم لمقدى االعتراض بعد اتخام اللجنة القرار بيأن ا.
المادة 23
أ .بعد انت ات عملية الفرز وتنليم محاار الفرز تقوى لجنة االقت ار والفرز بما يلي:
 .1واط النسخة األولى من محضر فرز الصندوي في مرلف يتم ىغالقه وتسلم للجنة االنتخاب.
415

 .2تسليم النسخة الغانية من محضر فرز الصندوي لمدير المررز ومل لرايات تجميط نتائ فرز صناديا االقت ار
على مستوى المررز.
 .3تغ،ي

النسخة الغالغة من محضر فرز الصندوي على مداي غرفة االقت ار والفرز.

 .4رزى ما تيقى من محاار االقت ار والفرز والمحاار الخاصة وجداوي الناا،ين وأوراي االقت ار التي ا تعمل
والتي لم تستعمي والتي تم اعتيارها با لة أو ملراة المتعلقة بصندوي االقت ار وواع ا في المرلف الخا

ه ا،

وواع ا دااي الحقيية المخصصة ل ل .
ب .يتولى رئيس لجنة االقت ار والفرز في الحاي تسليم ما ورد في ال،ندين  )1و  )4من الفقرة أ) من ه المادة
لرئيس االنتخاب أو من يفواه من أعضات لجنة االنتخاب.
ج .تتم ىجراتات تسليم وا تالى المرلفات الميار ىلي ا في ه المادة بموجب محاار ااصة.
المادة 24
بعد أن يقوى ر ات لجان االقت ار والفرز في مررز االقت ار والفرز هتسليم النسخة المخصصة من محضر فرز
صندوي االقت ار في کي غرفة اقت ار لمدير المرکز يتولي کي من مدير المرکز واابط االرتياط الفني تجميط نتائ
فرز صناديا االقت ار ل ل المرکز على الكيف المعد ل

الراية وعلى أن يتضمن ما يلي:

أ .مجمو األصوات التي حصل علي ا ري قائمة من القوائم المتر حة على مستوى صناديا االقت ار ل ل المررز.
ب .مجمو األصوات التي حصي علي ا ري مر
ج .تغ،ي

نسخة من کيف التجميط الخا

من مر حي القوائم على مستوى صناديا االقت ار ل ل المررز.

بمرکز االقت ار والفرز علي مداي مرکز االقت ار .

د .يقوى مدير المررز هواط نسخة من ريف التجميط في مرلف اا

مط محاار فرز صناديا االقت ار في

مل المررز ،وتقوى هتسليمه للجنة االنتخاب.
المادة 25
أ .تقوى لجنة االنتخاب بجمط األصوات التي نالت ا القوائم المر حة ومر حو القوائم االنتخاهية من االي محاار
فرز صناديا االقت ار والفرز ميفوعة بكيف تجميط النتائ المرفو له من مدير المررز ،وتنلم محض اإر على
امس نسم ه

النتائ  ،وتر ي نسخة من المحضر لل ينة ومن جميط ق اررات اللجنة والمرلفات واالوراي المتعلقة

بالعملية االنتخاهية في تل الدائرة.
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ب .تتم ىجراتات تسليم وا تالى المرلفات الميار ىلي ا في ه المادة بموجب محاار ااصة.
المادة 26
يتولى اابط االرتياط اإلداري في مررز االقت ار والفرز وال راف مدير المررز المحافلة على المواد التالية وجمع ا
وتأمين نقل ا بالتنسيا مط لجنة االنتخاب ىلى مقر لجنة االنتخاب:
 صناديا االقت ار الفارغة. المعازي. -الح،ر االنتخاهي الخا

.

 المواد واللوازى غير الحسا ة الخاصة باالقت ار والفرز.المادة 27
يتم توزتط المقاعد المخصصة في الدائرة االنتخاهية وفقاإ للمادة  )46من القانون وااعتماد رتقة الياقي األعلى،
على النحو التالي:
أ .يتم تحوتي عدد األصوات التي حصل

علي ا ري قائمة ىلى نسية منوتة من مجمو عدد المقترعين في الدائرة

االنتخاهية ىلى عدد المقاعد المخصصة لتل الدائرة.
ب .يتم ارب النسية المنوتة التي حصل

علي ا ري قائمة في الدائرة االنتخاهية بعدد المقاعد المخصصة للدائرة

االنتخاهية الحتساب العدد الكسري ال ي يعتمد لتحديد عدد المقاعد التي تحصي علي ا ري قائمة.
ج .يكون العدد الصحي من العدد الكسري الميار ىليه في الفقرة ب) من ه المادة ،هو العدد الم،دئي للمقاعد
التي حصل

علي ا ري قائمة وتوز للمر حين ال ين حصلوا على أعلى األصوات في القائمة من غير المر حين

اليييان واليررس أو المسيحيين.
د .ىما لم يستكمي توزتط المقاعد الخاصة بالدائرة االنتخاهية يتم التوصي للعدد الن ائي للمقاعد المخصصة لتل
الدائرة بلاافة مقعد للقائمة مات الياقي األعلى ،ثم للقائمة مات الياقي األعلى ال ي يليه وهك ا حتى يستكمي توزتط
المقاعد المخصصة للدائرة االنتخاهية.
هي .ىما تساوت نسية األصوات هين قائمتين أو أكغر فيتم اللجوت ىلى عدد األصوات التي حصل

علي ا ري قائمة،

و ما تساوت القائمتان بالعدد الميلا ،أو تساوت هين مر حين اثنين أو أكغر ،يتم الفصي في المواو بلجرات
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القرعة هين القائمتين أو المر حين أو القوائم مات الكسور أو اإلعداد المتساوتة بحضور مفواي تل القوائم أو
المر حين ،وتنلم محضر ه ل يوقعه الرئيس ومفواو القوائم والمر حون أو مندواوهم ىن وجدوا.
المادة 28
يحدد الفائزون بالمقاعد المخصصة لليررس واليييان أو المسيحيين على أ اس أعلى األصوات التي حصي
علي ا المر حون في الدائرة االنتخاهية.
المادة 29
أ .تحدد الفائزة بالمقعد المخصز للنسات في ري محافلة على أ اس أعلى األصوات التي نالت ا المر حة من
مجمو أصوات المقترعين في دائرت ا االنتخاهية.
ب .ىما ران المحافلة مقسمة ىلى أكغر من دائرة انتخاهية تحدد الفائزة بالمقعد على أ اس أعلى نسية عدد أصوات
نالت ا أي من المر حات في دائرت ا من هين دوائر تل المحافلة.
المادة 30
تلرى التعليم ييات التنفي ية الخاصة باالقت ار والفرز وجمط األصوات رقم  )10لسنة 2012ى.
المادة 31
يعتمد المجلس النمامج الالزمة لتنفي ه التعليمات.
مجلس مفوضي
الهيئة المستقلة لالنتخاب.
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ملحق رقم ()4
قانون الهيئة المستقلة لالنتخاب رقم(  )11لسنة 2012م وتعديالته
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قانون الهيئة المستقلة لالنتخاب رقم(  )11لسنة 2012م وتعديالته
المنشور على الصفحة(  )1588من عدد الجريدة الرسمية رقم ( )5152بتاريخ  9نيسان2012م.
المادة 1
 تم اال تعااة عن يارة المحامي العاى المدني) حيغما وردت بعيارة ىدارة قضايا الدولة) أو يارة الوکييالعاى) حسب الحاي بموجب المادة  )20من قانون ادارة قضايا الدولة رقم  28لسنة . 2017
يكون للكلمات والعيارات التالية حيغما وردت في ه ا القانون المعاني المخصصة ل ا أدنا ما لم تدي القرتنة على
غير مل :
ال ينة :

ال ينة المستقلة لالنتخاب المنيأة بمقتضى أحكاى ه ا القانون.

المجلس :

مجلس مفواي ال ينة.

الرئيس :

رئيس المجلس.

المفوض :

الرئيس أو أي من أعضات المجلس.

األمين العاى:

األمين العاى لل ينة.

القانون :

قانون االنتخاب لمجلس النواب وقانون ال،لديات واي قانون اار ينلم اي عملية انتخاهية عامة.

النااب :

كي اردني له الحا في االنتخاب وفا احكاى القانون .

المر

:

النااب ال ي تم ق،وي لب تر حه لالنتخابات وفا احكاى القانون .

التعليمات التنفي ية:

التعليمات التي يصدرها المجلس بمقتضى أحكاى ه ا القانون وأي انلمة صادرة بمقتضا

وتتم نيرها في الجرتدة الر مية.
تعديالت المادة :
 -هك ا اصيح

ه المادة بعد تعديل ا بموجب القانون المعدي رقم  )46لسنة 2015ى حيث ران

السابقة رما يلي :
قانون االنتخاب:

قانون االنتخاب لمجلس النواب.
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التعارتف

النااب:

ري أردني له الحا في انتخاب أعضات مجلس النواب وفا أحكاى قانون االنتخاب.

المر :

ري أردني تم ق،وي لب تر يحه لالنتخابات النياهية وفا أحكاى قانون االنتخاب.

التعارتف السابقة رما يلي :
قانون االنتخاب :
النااب :
المر

:

قانون االنتخاب لمجلس النواب.
ري أردني له الحا في انتخاب أعضات مجلس النواب وفا أحكاى قانون االنتخاب.
ري أردني تم ق،وي لب تر يحه لالنتخابات النياهية وفا أحكاى قانون االنتخاب.

المادة 3
أ .تنيأ في المملكة هينة مستقلة تسمى ال ينة المستقلة لالنتخاب) تتمتط بيخصية اعتيارتة واا تقالي مالي
و داري ،ول ا ه

الصفة تمل األمواي المنقولة وغير المنقولة والنياى بجميط التصرفات القانونية الالزمة لتحقيا

أهداف ا ،ول ا حا التقااي وتنوب عن ا في اإلجراتات القضائية الوريي العاى أو أي محاى تورله ل

الراية.

ب .يكون مقر ال ينة في العاصمة ،ول ا فت فرو أو مكاتب في محافلات المملكة.
المادة 4
أ.تتولى ال ينة :
 .1ادارة االنتخابات النياهية وال،لدية واي انتخابات عامة وفقا الحكاى القانون .
 .2ادارة اي انتخابات اارى او اال راف علي ا يكلف ا ه ا مجلس الوزرات هنات على لب الج ة المخولة قانونا
باجرات تل االنتخابات.
ب .على ال ينة اتخام الق اررات واإلجراتات الالزمة لتمكين ا من أدات م ام ا هنزاهة و فافية وحياد.
تعديالت المادة :
 -هك ا اصيح

ه المادة بعد تعديل ا بموجب القانون المعدي رقم  46لسنة  2015حيث ران نز الفقرة أ)

كما يلي :
أ .تيرف ال ينة على العملية االنتخاهية النياهية وتديرها في ري مراحل ا ،رما تيرف على أي انتخابات أارى
يقررها مجلس الوزرات وفا أحكاى التيرتعات الناف ة.
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المادة 5
أ .تلتزى الو ازرات والدوائر الحكومية والمز سات الر مية والعامة هتقديم جميط أنوا الدعم والمساعدة التي تيل ،ا
ال ينة لتمكين ا من النياى بالم اى والمسزوليات المنا ة ه ا وفا أحكاى ه ا القانون والتيرتعات الناف ة األارى بما
في مل تزوتدها بأي معلومات ووثائا تراها الزمة.
ب .تعتمد ال ينة بالتنسيا مط و ازرة الداالية اية أمنية لضمان حسن ير العملية االنتخاهية والمقار االنتخاهية
ومراكز االقت ار والفرز والمحافلة على أمن و المة الناا،ين والمر حين والمراق،ين وجميط القائمين علي ا.
المادة 6
أ .يكون لل ينة مجلس مفواين مزلف من رئيس واراعة اعضات يعينون بلرادة ملكية لمدة

نوات غير قاهلة

للتجديد.
ب .1.لرايات الفقرة أ) من ه المادة ،ترفط ىلى المل قائمة باأل مات المقترحة للتعيين في المجلس يتم ىعدادها
من لجنة هرئا ة رئيس الوزرات وعضوتة ري من رئيس مجلس األ يان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس
القضائي.
 .2في حالة رور منصب رئيس مجلس النواب ،يحي محله وار رئيس لمجلس النواب ،و ما تع ر مل فيحي
محله وار نائب لرئيس مجلس النواب.
ج .ينتخب المجلس من هين أعضائه نائياإ للرئيس يقوى مقامه عند غيابه.
المادة 7
أ .يتقااى الرئيس الراتب والعالوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكاى التيرتعات الناف ة.
ب .يتقااى عضو المجلس الراتب والعالوات المقررة لنائب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكاى التيرتعات
الناف ة.
المادة 8
يعين لل ينة أمين عاى بقرار من المجلس وتن ى ادماته باليرتقة نفس ا ،وتحدد راتيه و ائر حقوقه المالية في قرار
تعيينه ،على أن يقترن قرار التعيين باإلرادة الملكية.
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المادة 9
أ .ييترط في المفوض او األمين العاى ما يلي:
 .1أن يكون أردني الجنسية من مدة ال تقي عن عير نوات ومتمتعاإ باألهلية المدنية الكاملة.
 .2أن يكون حاصالإ على الي ادة الجامعية األولى على األقي.
 .3أن ال يكون عضواإ في مجلس األمة.
 .4أن ال يقي عمر عن أراعين نة.
 .5ان يكون من موي الكفاتة والدراية.
 .6ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة ومعروفاإ هنزاهته.
 .7أن ال يكون محكوماإ بأي جرى لفعي مخي باألاالي وا داب العامة أو اليرف أو األمانة أو بأي جناية م ما
كان

رد ىليه اعتيار أو مله عفو.
ولو ِّ

 .8أن ال يكون منتسياإ ألي حزب يا ي.
ب .على المفوض واألمين العاى التفرغ ألعماي ال ينة وأنييت ا وأن ال يكون أي من ما موظفاإ في القيا العاى
أو الخا

او تاج اإر أو عضواإ في هينة مديري أو مجلس ىدارة أي ررة او رئيساإ أو عضواإ في مجلس أي مز سة

عامة أو ااصة ،وأن ال يقوى بأي عمي مقاهي أجر لصال أي ج ة م ما ران

صفت ا.

ج .يقسم المفوض أماى المل عند التعيين وق،ي ميا رته عمله اليمين التالية :أقسم باهلل العليم أن أكون مخلصاإ
للمل والو ن وأن أحافظ على الد تور واحترى القوانين وأن أ دي الواجيات المورولة ىلي بكي أمانة ونزاهة وحياد).
د .يقسم األمين العاى اليمين المنصو

عليه في الفقرة ج) من ه المادة أماى المجلس.

تعديالت المادة :
 -هك ا اصيح

ه المادة بعد الرات ال،ند  )2من ا واعادة ترقيم ال،نود التي تلي ا بموجب القانون المعدي رقم

 )18لسنة  2016حيث ران نز ال،ند  )2الملرى رما يلي :
 .2أن ال يحمي جنسية دولة أارى.
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المادة 10
أ .تنت ي ادمة المفوض باال تقالة على ان يسري مفعول ا بعد صدور اإلرادة الملكية بق،ول ا.
ب .ال يجوز ىن ات ادمة المفوض ىال بلرادة ملكية هنات على توصية من ثالثة مفواين وارتن ومل في أي من
الحاالت التالية-:
 .1الكياب عن حضور جلسات المجلس ثالث مرات متتالية دون ع ر يق،له المجلس.
 .2فقدان أي من روط العضوتة المنصو

علي ا في الفقرة أ) من المادة  )9من ه ا القانون أو مخالفة أحكاى

الفقرة ب) من تل المادة.
 .3التر

ألي انتخابات م ما ران

،يعت ا.

 .4صدور ىمن من المجلس القضائي بمالحقة المفوض وفا أحكاى الفقرة ب) من المادة  )11من ه ا القانون
ما لم تكن الجرتمة مواو المالحقة جنحة غير مقصودة أو مخالفة.
 .5العجز الصحي ال ي يحوي دون ممار ة المفوض لم امه.
ج .على الرغم مما ورد في الفقرة أ) من المادة  )6من ه ا القانون يعين مفوض هديي للمفوض ال ي انت
عضوتته لما تيقى من مدة لفه االي مدة ال تزتد على
عن ثالث نوات فيجوز تجديدها لمدة

رتن من تارتم رور عضوتته واما قل

المدة المتينية

نوات.

تعديالت المادة :
 -هك ا اصيح

ه المادة بعد تعديل ا بموجب القانون المعدي رقم  )46لسنة 2015ى .

المادة 11
أ .ال يالحا المفوض عن أي كوى جزائية االي مدة عمله في ال ينة أو عن أي كوى جزائية متعلقة بالم اى
واألعماي المنا ة به وفا أحكاى التيرتعات الناف ة أو بس ،،ا أو ناجمة عن ا ىال بلمن من المجلس القضائي.
ب .للمجلس القضائي ،واعد ما أقواي الميتكي والمفوض الميتكى عليه وميالعة النائب العاى واال ال على
أي هينة ،ان يقرر حفظ اليكوى أو أن يأمن بمالحقة المفوض واتخام اإلجراتات الجزائية الالزمة بحقه وفا احكاى
التيرتعات الناف ة.
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ج .في حالة التليس بالجرتمة ،يجوز النيض على المفوض أو توقيفه على أن يتم ىعالى رئيس المجلس القضائي
فو اإر ه ل  ،وتصدر المجلس القضائي قرار بمقتضى أحكاى الفقرة ب) من ه المادة االي مدة ال تتجاوز أراعا
وعيرتن اعة من تارتم النيض على المفوض أو توقيفه.
د .ىما قرر المجلس القضائي حفظ اليكوى المتعلقة بالم اى واالعماي المنا ة بالمفوض فال يجوز مالحقته عن
تل اليكوى بعد انت ات عمله في ال ينة.
المادة 12
يمارس المجلس الم اى والصالحيات التالية:
أ .ر م السيا ة العامة لل ينة.
ب .تحديد تارتم االقت ار بعد ىصدار المل أمر بلجرات االنتخابات لمجلس النواب.
ج .ىقرار الجدوي الزمني والخيط وال،رام الالزمة لتنفي العملية االنتخاهية هنزاهة و فافية وحياد.
د .اتخام اإلجراتات الالزمة لتسجيي الناا،ين والمر حين وفا أحكاى القانون بما في مل ىجراتات تدقيا جالت
الناا،ين وتحديغ ا وتنليم االعترااات بيأن ا.
هي .نير جداوي الناا،ين وأ مات المر حين على الموقط االلكتروني لل ينة واي و يلة نير أارى يحددها القانون.
و .واط قواعد الحمالت والدعاية االنتخاهية واجراتات ا ومراق،ت ا بمقتضى تعليمات تنفي ية.
ز .تو ية الناا،ين بأهمية المياررة في الحياة السيا ية بما في مل العمليات االنتخاهية.
ح .تعيين ر ات وأعضات اي لجان الزمة لتنفي العملية االنتخاهية وفا ما يقتضيه القانون .
ط .اعتماد مواصفات ري من صندوي االقت ار وأوراي االقت ار واالاتاى الر مية للجنة االقت ار .
ي .واط أ س اعتماد مندواي المر حين في مراكز االقت ار والفرز.
 .اعتماد ممغلي مز سات المجتمط المدني واإلعالميين واي مراق،ين محليين ودوليين لال ال على ير العملية
االنتخاهية ومراق،ت ا بمقتضى تعليمات تنفي ية.
ي .تمديد مدة االقت ار وفا أحكاى القانون .
ى .واط تعليمات تنفي ية لنير النتائ االولية وتنليم االعترااات بيان ا وفا احكاى القانون .
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ن .ىعالن النتائ الن ائية لالنتخابات.
س .ىصدار تقرتر ن ائي تفصيلي عن ري عملية انتخاهية بجميط مراحل ا ورفعه الى المل  ،على أن يتم نير في
الجرتدة الر مية.
 .ىقرار التقرتر السنوي عن نياط ال ينة وأعمال ا و ر اي نسخة منه ىلى ري من مجلس الوزرات ومجلس األمة.
ف .الموافقة على العقود واالتفاقيات التي تكون ال ينة رفاإ في ا.
 .تيكيي لجان مزقتة لم اى محددة لمساعدته على النياى بم امه وصالحياته.
ي .اقتراح ميروعات التيرتعات الالزمة لعمي ال ينة.
ر .أي م اى او صالحيات ورد النز علي ا في ه ا القانون او أي تيرتط وار.
تعديالت المادة :
 -هك ا اصيح

ه المادة بعد تعديل ا بموجب القانون المعدي رى  46لسنة . 2015

المادة 13
أ .يجتمط المجلس هدعوة من رئيسه او ثلغي أعضات ال ينة مرة ري

ر ورلما دع

الحاجة ،وتكون اجتماعه

قانونياإ بحضور اغل،ية اعضائه .
ب .يتخ المجلس ق ارراته بأغل،ية ثالثة أصوات على األقي ،وال يجوز ألي عضو االمتنا عن التصوت  ،وعلى
العضو المخالف تسجيي مخالفته ايياإ في محضر االجتما والتوقيط علي ا.
ج .تحدد ىجراتات اجتماعات المجلس وتنليم ا بموجب تعليمات تنفي ية.
تعديالت المادة :
 -هك ا اصيح

ه المادة بعد تعديل ا بموجب القانون المعدي رى  46لسنة . 2015

المادة 14
أ .يمارس الرئيس الم اى والصالحيات التالية:
 .1تنفي ق اررات المجلس.
426

 .2اإل راف العاى على الج از التنفي ي لل ينة.
 .3تمغيي ال ينة أماى الج ات الر مية والقضائية والخاصة.
 .4التوقيط على العقود واالتفاقيات التي يوافا علي ا المجلس.
 .5التنسيا مط الج ات الر مية والخاصة واأل راف مات العالقة بعمي ال ينة.
 .6أي م اى أارى يكلفه ه ا المجلس.
ب .للرئيس تفوتض أي من صالحياته المنصو

علي ا في ه ا القانون واألنلمة والتعليمات الصادرة بمقتضا

ىلى أي من المفواين على أن يكون التفوتض محدداإ وايياإ.
المادة 15
أ .يمارس األمين العاى الم اى والصالحيات التالية:
 .1ىدارة الج از التنفي ي لل ينة وفا األنلمة والتعليمات الصادرة ل

الراية.

 .2ىعداد ال يكي التنليمي للج از التنفي ي في ال ينة وجدوي تيكيالت الوظائف في ا والوصف الوظيفي ل ا.
 .3ىعداد ميرو الموازنة السنوتة لل ينة.
 .4ىعداد التقرتر السنوي عن نياط ال ينة.
 .5أي صالحيات أارى مخولة ىليه بمقتضى أحكاى ه ا القانون واألنلمة والتعليمات الصادرة بمقتضا .
ب .لهمين العاى تفوتض أي من صالحياته المنصو

علي ا في ه ا القانون واألنلمة والتعليمات الصادرة

بمقتضا ىلى أي مدير في ال ينة على أن يكون التفوتض محدداإ وايياإ.
تعديالت المادة :
 -هك ا اصيح

ه المادة بعد تعديل ا بموجب القانون المعدي رى  46لسنة . 2015

المادة 16
أ .يكون لل ينة ج از تنفي ي يتولى الوظائف الدائمة في ا وتتم تعيين الموظفين والمستخدمين في ا بمقتضى احكاى
نلاى الخدمة المدنية .
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ب .على الو ازرات والدوائر الحكومية والمز سات الر مية والعامة تكليف الموظفين العاملين في ا للعمي لدى ال ينة
هدواى رلي أو جزئي وفا ما تيليه ال ينة لتمكين ا من النياى بم ام ا.
ج .تنتقي الى ال ينة المسزولية االدارتة للموظفين المكلفين وفا أحكاى الفقرة ب) من ه المادة االي مدة التكليف.
تعديالت المادة :
 -هك ا اصيح

ه المادة بعد تعديل ا بموجب القانون المعدي رى  46لسنة . 2015

المادة 17
يحلر على العامي في ال ينة-:
أ .ما يحلر على الموظف العاى بمقتضى أحكاى نلاى الخدمة المدنية.
ب .التر

ألي انتخابات تتولى ال ينة اإل راف علي ا أو ىدارت ا.

ج .المياررة بيرتقة ميا رة أو غير ميا رة في الدعاية االنتخاهية ألي مر .
المادة 18
أ .على المفوض أو األمين العاى أو أي عامي في ال ينة أن يفص للمجلس ايياإ عن أي عالقة هينه واين أي
مر

لالنتخابات التي تيرف علي ا ال ينة أو تديرها في أي من الحاالت التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات

تنفي ية.
ب .لرايات الفقرة أ) من ه المادة ،يضط المجلس تعليمات قواعد السلو واالفصاح التي يتعين على المفوض
واالمين العاى والعامي في ال ينة االلتزاى ه ا.
المادة 19
لل ينة ىهدات الرأي في أي اقتراح بميرو قانون أو نلاى مي عالقة بأي عملية انتخاهية وتقديمه الى مجلس الوزرات.
المادة 20
ملراة

428

تعديالت المادة :
 -الري

ه المادة بموجب القانون المعدي رقم  )46لسنة 2015ى حيث ران نص ا الساها رما يلي:

المادة 20
ىما أ رف

ال ينة على أي انتخابات غير نياهية عمالإ بأحكاى الفقرة  )2من المادة  )67من الد تور ،تراعى

أحكاى التيرتعات مات العالقة هتل االنتخابات.
المادة 21
أ .يكون لل ينة موازنة مستقلة يقرها المجلس وترفط الى رئيس الوزرات الدراج ا في فصي مستقي في قانون موازنات
الوحدات الحكومية  ،وترصد في ا المخصصات الالزمة ال تدامة عمي ال ينة وتمكين ا من النياى بم ام ا.
ب .على الرغم مما ورد في الفقرة أ) من ه المادة  ،يتم تحديد مخصصات لكي عملية انتخاهية ترفط الى رئيس
الوزرات.
تعديالت المادة :
 -هك ا اصيح

ه المادة بعد الرات نص ا الساها واال تعااة عنه بالنز الحالي بموجب القانون المعدي رقم

 )46لسنة 2015ى حيث ران نص ا السياي رما يلي :
أ .يكون لل ينة موازنة مستقلة يقرها المجلس وترفط الى رئيس الوزرات التخام ما يلزى من ىجراتات و دراج ا امن
ميرو قانون موازنات الوحدات الحكومية.
ب .يرصد في ري موازنة نوتة لل ينة المخصصات الالزمة لتمكين ا من ىدارة العملية االنتخاهية النياهية واإل راف
علي ا.
المادة 22
دون اإلاالي بأي عقواة ا د ورد النز علي ا في أي قانون وار ،يعاقب ري من يخالف أحكاى المادة  )5أو
الفقرة ب) من المادة  )16أو المادة  )17أو المادة  )18من ه ا القانون بالحيس مدة ال تزتد على تة ا ر
او بررامة ال تقي عن مائة دينار وال تزتد على امسمائة دينار او بكلتا هاتين العقواتين.
المادة 23
تكون ق اررات ال ينة بيأن العملية االنتخاهية قاهلة لليعن أماى المحكمة المختصة وفا أحكاى الد تور والقانون.
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تعديالت المادة :
 -هك ا اصيح

ه المادة بعد تعديل ا بموجب القانون المعدي رقم  )46لسنة 2015ى.

المادة 24
تتمتط ال ينة باإلعفاتات والتس يالت المقررة للو ازرات والدوائر الحكومية.
المادة 25
أ .تخضط ال ينة لرقابة ديوان المحا ية.
ب .يخضط المفواون واالمين العاى ألحكاى قانون الكسب غير الميرو الساري المفعوي.
تعديالت المادة :
 -هك ا اصيح

ه المادة بعد تعديل ا بموجب القانون المعدي رقم  46لسنة .2015

المادة 26
يصدر مجلس الوزرات أنلمة زون اللوازى واأل راي واألمور المالية واإلدارتة في ال ينة.
تعديالت المادة :
 -هك ا اصيح

ه المادة بعد تعديل ا بموجب القانون المعدي رقم  46لسنة .2015

المادة 27
يصدر المجلس التعليمات التنفي ية الالزمة لتنفي أحكاى ه ا القانون وأي أنلمة صادرة بمقتضا  ،على أن يسري
مفعوي ه التعليمات من تارتم نيرها في الجرتدة الر مية.
المادة 28
رئيس الوزرات والوزرات مكلفون هتنفي أحكاى ه ا القانون.
2012/4/4ى.
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 .1قانون الجمعيات العثماني لسنة 1909م
{الفصي األوي}
المادة 1
الجمعية هي مجمو مزلف من عدة أ خا

لتوحيد معلومات م أو مساعي م بصورة دائمة ولررض ال يقصد به

اقتساى الرا .
المادة 2
ىن تأليف الجمعية ال يحتاج ىلى الراصة في أوي األمر ولكنه يلزى في ري حاي بمقتضى المادة الساد ة ىعالى
الحكومة ه ا بعد تأ يس ا.
المادة 3
ال يجوز تأليف جمعيات مستندة على أ اس غير ميرو مخالف ألحكاى القوانين وا داب العمومية أو على قصد
اإلاالي هراحة الملكية واكماي ملكية الدولة أو تريير كي الحكومة الحاارة أو التفرتا يا ة هين العناصر
العغمانية المختلفة وترفض ىعيات العلم وا،ر ل ا وتحي بمر وى يصدر في مجلس الوزرات.
المادة 4
من الممنو تأليف جمعيات يا ية أ ا ا أو عنوان ا القومية والجنسية.
المادة 5
ىن عضو الجمعية ييترط فيه أن ال يكون نة دون العيرتن وأن ال يكون محكوما عليه بجناية أو محروما من
الحقوي المدنية.
المادة 6
يمنط منعا قيعيا تأليف الجمعيات السرتة ف،نات عليه يجب حاال عند تأليف الجمعية أن يعيي مز سوها ىلى
نلارة الداالية ىما ران مررزها في دار السعادة و لى أك،ر مأموري الملكية في المحي ىما ران مررزها في الخارج
هيانا ممضيا ومختوما من م يحتوى على عنوان الجمعية وايان مقصدها ومررز ىدارت ا وأ مات المكلفين بأمور
اإلدارة وصفت م ومقام م وتعيى ل م مقاهلة ل ل علم وا،ر وتراط ه ا ال،نان نسختان من نلاى الجمعية األ ا ي
مصادي علي ما بخاتم الجمعية الر مي.
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واعد أا العلم والخ،ر تعلن الكينية من ق،ي المز سين وتتحتم على الجمعيات أن تعلم ق،ي المز سين .وتتحتم
على الجمعيات أن تعلم الحكومة في الحاي بما يقط من التعديي والت،ديي في نلام ا اال ا ي أو في هينة ىدارت ا
ومقام ا .وه ا التعديي والت،ديي ىنما ينف
وتنيري أن يرقم في دفتر مخصو

وأي وق

حكمه على

خز ثالث من يوى ىعالى الحكومة به.

ل،ته الحكومة العدلية أو الحكومة الملكية ينيري ىهراز ل ا.

المادة 7
ييترط أن يوجد في مررز ري جمعية هينة ىدارتة تزلف من خصين على األقي و ن ران ل ا عب فيكون أيضا
لكي عية هينة ىدارتة مراو ة بال ينة المررزتة وتيترط على ه ال ينات أوال أن تمس ثالثة دفاتر تسير في
األوي من ا هوتة أعضات الجمعية وتارتم داول م وفي الغاني مقررات ال ينة اإلدارتة ومخاهرات ا وت،ليرات ا وفي
الغالث ما يعود للجمعية من الواردات ومفردات المصارفات ونوع ا ومقدارها وأن ت،رز ه الدفاتر ىلى الحكومة
العدلية والملكية في أي وق

ل،ت ا.

المادة 8
كي جمعية أعي

هيانا وفقا للمادة  )6يمكن ا أن تتقدى ىلى المحاكم بالوا ية بصفة مد أو مدعى عليه على

ما يأتي في المادة  9وأن تدير وتتصرف فيما عدا اإلعانات التي تقط من ق،ي الدولة لدى اإليجاب.
أوال :بالحصز النقدية التي تعيى من األعضات بيرط أن ال تتجاوز الحصة أراعة وعيرتن مهيا في السنة.
ثانيا :بالمحي ،المخصز ،إلدارة الجمعية واجتما أعضائ ا.
ثالغا :باألمواي غير المنقولة الالزمة إلجرات الررض المقصود ومل وفقا لنلام ا الخا

 .وتمتنط على

الجمعيات أن تتصرف فيما وى مل من األمواي غير المنقولة.
المادة 9
ىن المراجعات والمياليات التي ترفط با م الجمعيات ألجي المصال العائدة للجمعية ىلى المأمورتن والمحاكم
والمجالس الر مية ال يمكن أن تجري ىالهوا ية ا تدعات مي تمره يمضيه وتختمه المدير أو الكاتب العمومي
بلمضائه واتمه ال اتي وهوتة مغي هزالت األ خا

العاملين با م الجمعية يصرح ه ا في نلاى الجمعية األ ا ي.

المادة 10
يمكن لعضو الجمعية أن ينفصي عن ا أي وق

أراد ولو رط في نلام ا األ ا ي عكس مل ولكن بعد أن

يزدي الحصة النقدية العائدة ىلى السنة الحالية وقد حي أجل ا.
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المادة 11
كي نو من األ لحة النارتة والجارحة يمتنط على الجمعيات ىدااله وحفله في أماكن اجتماع ا غير أنه يمكن
أن يوجد بمعرفة الضابية في المنتديات التي تخصز لتعلم الصيد ولعب السيف ما تحتاجه من األ لحة واقدر
احتياج ا.
المادة 12
ىن الجمعيات التي ال تعلن أمرها وتن،ىت الحكومة بلعيائ ا ال،يان وفقاإ للمادتين  2و )6فكما أنه بعد منع ا من
ق،ي الحكومة يجازي مز سوها وهينة ىدارت ا وصاحب محي اجتماع ا أو مستأجر بالجزات النقدي من امسة مهيات
ىلى امسة وعيرتن مهيا فك ا ىما ران

ه الجمعية قد تألف

لررض من األغراض المضرة والممنوعة الم،ينة

في المادة  3أو في قانون الجزات يحكم أيضاإ على حدة بالجزات المعين في القانون الم رور.
المادة 13
من االف أحكاى المواد  4و 5و 7و )9وما ال نعلا له باإلايار واإلعالن من أحكاى المادة  )6يجازى بالجزات
النقدي من مه،ين ىلى عيرة مهيات وعند التكرار يعاقب بضعفي ه ا القدر ،ومن أبقى االفا ل ا القانون جمعية
منع

بمقتضى المادة  )12أو جدد تأ يس ا و دارت ا يعاقب بالجزات النقدي من عيرة مهيات ىلى  )50مهياإ

واالحيس من

رتن ىلى نة وتعاقب ه ا الجزات من جعي محال له مجتمعا ألعضات جمعية ممنوعة.

المادة 14
ىن األمواي العائدة لجمعية منعت ا الحكومة أو فسخ

هراات أعضائ ا وااتيارهم أو بحكم نلام ا الداالي ىما

وجد بيأن ا نز في نلاى تل الجمعية األ ا ي عمي به ىالعمي بموجب القرار ال ي يعيى من هينة الجمعية
العمومية.
ىن الجمعية التي منع

ىما ران

من الجمعيات المز سة لررض من األغراض المضرة والممنوعة الساها مررها

في المادة  3تأا الحكومة أموال ا وتضيي ا.
المادة 15
ىن المنتديات كلوب) أيضاإ هي من ق،يي الجمعيات المحكى عن ا في ه ا الفصي.
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المادة 16
ىن الجمعيات الموجودة ا ن تحتم علي ا في مدة

رتن اعتيا ار من تارتم نير ه ا القانون أن تعيي ال،يان وتوفي

رط اإلعالن وفقا للمادتين  2و )6وأن توفا العمي على أحكاى ائر المواد.
{الفصي الغاني }
المادة 17
ىن عد الجمعية اادمة للمنافط العامة يتوقف على مصادقة الدولة بقرار من ورى الدولة وتمكن لمغي ه الجمعية
أن تجري جميط المعامالت الحقوقية غير الممنوعة هنلام ا األ ا ي .واأل م والتحاوتي التي تتملك ا الجمعية
ينيري في ري حاي أن يرقم وتحوي با م ا ما ران من ا عائدا لحامله .أما األمواي الموهوب أو الموصى به ماالإ
غير منقوي ولم يكن ىال هراصة مخصوصة من الحكومة .و ما ران الموهوب أو الموصى به ماالإ غير منقوي ولم
يكن ىليه حاجة للنياى هوظيفة الجمعية فييا وتصرح في القرار ال ي يعيى بق،وله بالمدة التي يجب أن ييا في ا.
أما هدي الماي ال ي ييا فيسلم ىلى صندوي الجمعية.
المادة 18
للضابية أن تفتم الجمعيات والمنتديات فعلي ا من ثم أن تفت محاي اجتماع ا في ري وق
ولكن حتى يغ،

لمأموري الضابية

مأمور الضابية لدى الحاجة ىن داول م محي االجتما ران مستندا ىلى لزوى حنيقي يلزم م

أهراز ورقة ر مية تتضمن األمر أو اإلجازة هداوي مل المحي تعيى ل م في دار السعادة من ناظر الضابية
وفي الواليات من أك،ر مأموري الملكية المحليين أو من وريله.
المادة 19
ىن نلارتي الداالية والعدلية مأمورتان بلجرات ه ا القانون.
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 . 2قانون الجمعيات المؤقت لسنة 1936م
المنشور على الصفحة ( )288من عدد الجريدة الرسمية رقم ( )530بتاريخ  26تموز 1936م
وقد اصبح قانوناً دائمياً بتاريخ  19كانون األول 1936م المنشور على الصفحة ( )440من عدد الجريدة
الرسمية (.)543
المادة 1
يسمى ه ا القانون قانون الجمعيات المزق

لسنة 1936ى) وتعمي به من تارتم نير بالجرتدة الر مية.

المادة 2
يكون له مات واالصيالحات الواردة في ه ا القانون المعاني ا تية:
تيمي رلمة المتصرف) قائم المقاى
وتيمي يارة قائد المنيقة) قائد المقا عة
وتفيد رلمة الجمعية) أي مجمو مزلف من عيرة اأ خا

فأكغر غرا م توحيد معلومات م أو مساعي م بصورة

دائمة واصورة ال يقصد ه ا اقتساى الرا وتيمي األندية أيضاإ.
المادة 3
ال يجوز تأليف جمعية م ما ران نوع ا أو ران

الراية من تأليف ا ىال هترايز من المجلس التنفي ي وامقتضى

أحكاى ه ا القانون المزق .
المادة 4
ال يجوز تأليف جمعيات على ميادا وأ س غير ميروعة أو مخالفة ألحكاى القوانين واألنلمة أو مرايرة لآلداب
العامة أو من أن ا اإلاالي باألمن والنلاى واليمأنينة العامة أو المساس بكيان ووحدة الدولة أو تريير كي
الحكومة القائمة أو التفرتا هين يقات اليعب وأفراد أو هين اليعب والحكومة يمنط قيعيا تأليف الجمعيات
السيا ية على أ اس أو بعنوان القومية أو الجنسية والجمعيات السرتة.
المادة 5
ييترط في ري من ينتسب ىلى جمعية أو يداي في عضوتت ا أن ال يقي نه عن العيرتن نة وأن ال يكون
محكوما عليه بجناية أو اقيا من الحقوي المدنية.
المادة 6
يقدى لب الترايز هتأليف الجمعية ىلى المتصرف وتجب أن يوقط ه ا اليلب األ خا

المز سون ال ين ينيري

أن ال يقي عددهم عن عيرة على أن يكونوا من موي المكانة واال تقامة وأن ال يقي عمر الواحد من م عن )25
436

نة .ي،ين في اليلب الم رور عنوان الجمعية المنوي تأليف ا وغايت ا والمررز ال ي تكون ىدارت ا فيه وأ مات
األ خا

ال ين تولون ىدارت ا وصنعت م وأعمارهم وتقدى مط ه ا اليلب نسختان من النلاى اال ا ي للجمعية.

المادة 7
على المتصرف أن يحيي اليلب ىلى قائد المنيقة بلهدات ملحوظاته ثم يقدى المتصرف اليلب الم رور مط ميالعاته
ىلى رئيس الوزرات ليعراه على المجلس التنفي ي.
المادة 8
ينلر المجلس التنفي ي في اليلب وله أن يصدر ترايصا هتأليف الجمعية أو أن يرفض الترايز هتأليف ا دون
أن يكون مكلفا ه،يان أ ياب الرفض وت،لغ قرار المجلس التنفي ي ىلى المتصرف ال ي عليه أن ي،لره رتابة ىلى
مقدمي اليلب.
المادة 9
ىما أصدر المجلس التنفي ى ترايصا هتأليف جمعية فيجب على المز سين أن يعلنوا مل الترايز في ىحدى
الجرائد المحلية االي مدة أ ،و واحد من تارتم ت،ليغ الترايز ىلي م وأن يقدموا ىلى المتصرف ثالث نسم من
عدد الجرتدة التي أعلن في ا الترايز.
المادة 10
يترتب على الجمعية المراز ل ا أن تعلم المتصرف بما تنوي ىجرات من التعديي أو الت،ديي في مواد نلام ا
األ ا ي أو في أعضات هينة ىدارت ا أو مررز ىدارت ا .وأي تعديي أو ت،ديي من ه ا الق،يي يكون تابعا لنفس
اإلجراتات التابط ل ا تأليف الجمعية ،و ما صدر ترايز ه ل من المجلس التنفي ي فيجب أن يدون التعديي أو
الت،ديي المراز به في السجي الخا

المنصو

عليه في المادة  )11من ه ا القانون وال يعت،ر حكم تل

التعديالت أو الت،ديالت ناف ا على اليخز الغالث ىال من تارتم صدور ترايز الحكومة ه ا.
المادة 11
يترتب على ري جمعية مراصة أن توجد ل ا في مررز ىدارت ا هينة ىدارتة مزلفة من خصين على األقي .و ما
كان للجمعية الم رورة عب فيجب أن تكون لكي عية هينة ىدارتة مرتيية بال ينة المررزتة .يجب على ري هينة
ىدارتة أن تحفظ أراعة جالت تسجي في أول ا نلاى الجمعية األ ا ي وأ مات أعضات هينة اإلدارة وفي الغاني
أ مات جميط أعضات الجمعية وهوتت م واعمارهم وتارتم التحاق م بالجمعية وفي الغالث مقررات ال ينة اإلدارتة
وجميط م ار الت ا وفي الرابط حساب واردات الجمعية ومصروفات ا ونو تل الواردات والمصروفات ومقدارها .وعلى
ال ينة اإلدارتة أن ت،رز ه السجالت ىلى المراجط اإلدارتة أو العدلية في أي وق
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تيل ،ا.

المادة 12
يمكن لكي جمعية منح

ترايصا بمقتضى أحكاى ه ا القانون أن تتقدى ىلى المحاكم بالوا ية وعلى حسب ما هو

م،ين في المادة الغالغة عيرة بصفة مد أو مدعى عليه .وتحا للجمعية ر ل أن تدير وأن تتصرف بما ياتي:
أ  .اال تراكات النقدية التي يعيي ا األعضات بيرط أن ال يتجاوز ا ت ار أي عضو أراعاإ وعيرتن لي ار في السنة .
ب .األمواي غير المنقولة الالزمة للنياى بالراية المقصودة من تأليف الجمعية بحسب نلام ا األ ا ي وفيما عدا
مل ال يجوز ألية جمعية أن تتصرف بأية أمواي غير منقولة.
المادة 13
جميط الم ار الت واليليات التي تقدم ا الجمعية فيما يتعلا بمصالح ا و زون ا ىلى مراجط الحكومة الر مية أو
ىلى المحاكم أو ىلى المجالس وال ينات الر مية يجب أن تكون بيكي ا تدعات يلصا عليه اليوابط القانونية وأن
يحمي توقيط رئيس الجمعية أو أمين رها .وتجب أن ينز في نلاى الجمعية األ ا ي على مغي هزالت األ خا
المسزولين عن ىجرات المعامالت با م الجمعية.
المادة 14
يحا ألي عضو في أية جمعية أن ينفصي عن ا في أي وق

ات حتى ولو نز نلاى الجمعية األ ا ي على

عكس مل  .غير أنه يجب على العضو في مغي ه الحالة أن يزدي للجمعية ما قد يكون مترتيا عليه من اال ت ار
النقدي ىما ران قد حي أجي دفعه.
المادة 15
ممنو ىدااي وحفظ األ لحة النارتة أو الجارحة ىلى المحي ال ي تعقد فيه اجتماعات الجمعية .غير أنه يجوز
لهندية التي تز س لتعلم الصيد ولعب السيف أن تحفظ لدي ا ما تحتاجه من األ لحة حسيما تقرر مل قيادة
الجيم العراي.
المادة 16
كي جمعية تزلف هدون صدور ترايز هتأليف ا بمقتضى أحكاى ه ا القانون المزق

تمنط فو ار من ق،ي الحكومة

وتعاقب مز سوها وأعضات هينة ىدارت ا وصاحب المحي ال ي عقدت فيه اجتماعات ا أو مستأجر مل المحي أو
الساكن فيه وأي خز ا تر في تأليف الجمعية أو في اجتماعات ا بررامة من امس ليرات ىلى امس وعيرتن
لي ار فلسيينية ،و ما ران

الجمعية قد تألف

المادة  )4من ه ا القانون المزق

لررض من األغراض المضرة أو الممنوعة بحسب ما هو م،ين في

أو في قانون الجزات يعاقب األ خا

الم رورون ونفاإ بالعقواة المعينة في

قانون الجزات الم رور ىاافة ىلى العقواة التي تفرض بموجب ه ا القانون المزق .
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المادة 17
كي من يخالف أحكاى المواد  4و 5و 10و 11و 13و )15من ه ا القانون المزق
ليرات ىلى عير ليرات فلسيينية .ومن أبقى االفا ألحكاى ه ا القانون المزق

يعاقب بررامة من امس

أية جمعية منع

بموجب المادة

 )16أو جدد تأليف ا أو قاى بلدارت ا أو داي في عضوتت ا أو ا تر في اجتماعات ا يعاقب بررامة من عير
ليرات ىلى امسين لي ار فلسيينية أو بالحيس من

رتن ىلى نة واحدة أو بكلتا العقواتين .وتفرض ه العقواة

أيضاإ على أي خز مكن أعضات أية جمعية ممنوعة من ا تعماي أي محي يخصه.
المادة 18
يجري التصرف باألمواي التي تخز أية جمعية منع

باليكي المنصو

عليه في نلام ا األ ا ي ىما وجد فيه

نز من ه ا الق،يي .و ما لم يوجد في النلاى األ ا ي نز على رينية التصرف بأمواي الجمعية أو ىما ران
الجمعية التي منع
القانون المزق

من الجمعيات المزلفة لررض من األغراض المضرة والممنوعة بموجب المادة  )4من ه ا

تضيط الحكومة أمواي الجمعية وتأا ها لحساب اإليرادات العامة.

المادة 19
يجوز للمتصرف أو أي موظف مفوض من ق،له أن يداي مكان أية جمعية وأن يفتي ا وعلى تل الجمعية أن
تفت ل زالت الموظفين محاي اجتماع ا .وتجوز ر ل للمتصرف أو أي موظف مفوض من ق،له أن يحضر أي
اجتما تعقد الجمعية ىما رأى مل ارورتا .و ما وجد المتصرف أية مخالفة من ق،ي الجمعية لمقتضيات أحكاى
ه ا القانون المزق

أو ألية ىجراتات يترتب على الجمعية النياى ه ا بموجيه فعلى المتصرف أن يقدى تقرت اإر ه ل

ىلى رئيس الوزرات ال ي يجوز له بموافقة المجلس التنفي ي أن يأمر بحي الجمعية واللرات الترايز الممنوح ل ا.
المادة 20
جميط الجمعيات والنوادي الموجودة والمزلفة بموجب أحكاى قانون الجمعيات العغماني المزرا  13اغستوس 1325
تعت،ر منحلة واا لة من تارتم نفام ه ا القانون المزق وتترتب علي ا ىما أرتد ىعادة تأليف ا أن تتقدى بيلب الترايز
وفا أحكامه.
المادة 21
يييي العمي في ري األردن بقانون الجمعيات العغماني المزرا  29رجب  1327و 13اغستوس . 1325
في  5جمادى االولى  1355الموافا  23تموز 1936ى
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 . 3قانون تنظيم األحزاب السياسية رقم ( )3لسنة 1954م
المنشور على الصفحة ( )51من عدد الجريدة الرسمية رقم ( )1166بتاريخ  17كانون الثاني 1954م
المادة 1
يسمى ه ا القانون

قانون تنليم األحزاب السيا ية لسنة 1954ى ) وتعمي به بعد مرور

ر على نير في

الجرتدة الر مية.
المادة 2
أ  .يكون لهلفاظ والعيارات التالية الواردة في ه ا القانون المعاني المخصصة ل ا أدنا ىال ىما دل

القرتنة على

غير مل :
تعني لفلة وزتر ) وزتر الداالية .
وتيمي لفلة متصرف ) محافظ العاصمة .
وتقصد بعيارة الحزب السيا ي ) أية هينة مزلفة من عيرة ا خا

فأكغر غرا ا تنليم وتوحيد مساعي ا في

المضمار السيا ي وفاقاإ ل ا القانون .
ب .بعد تسجيي الحزب السيا ي تصي له خصية معنوتة قانونية معترف ه ا تمكنه من االدعات والدفا با مه
والنياى بأي عمي وار يجيز له نلامه األ ا ي النياى به.
المادة 3
 .1لهردنيين حا تأليف األحزاب السيا ية على أن تكون غايات ا ميروعة وو ائل ا لمية ومات نلم ال تخالف
أحكاى الد تور .
 .2ينلم ه ا القانون رتقة تيكيي األحزاب وممار ة نيا ا .
 .3كي من االف بمفرد أو مط أي خز وار أو ا خا

وارتن أحكاى ه ا القانون يعاقب بعد ادانته بالعقواة

المفرواة على الجمعيات غير الميروعة في قانون العقواات.
المادة 4
أ  .يقدى لب الترايز هتاليف الحزب السيا ي ىلى الوزتر هوا ية متصرف اللوات ال ي يكون فيه مررز أعماله
الرئيسي وتجب أن يرفا به النلاى األ ا ي للحزب المنوي تأليفه وأن يعين محي الت،ليغ وعنوانه .
هريه االي يعة أياى من تارتم ا تالمه وعلى الوزتر أن
ب .على المتصرف أن يرفط اليلب ىلى الوزتر ميفوعاإ أ
يرفعه ميفوعاإ هتوصياته ىلى رئيس الوزرات االي امسة عير يوماإ من تارتم وصوله ىليه لعراه على مجلس
الوزرات .
ج .لمجلس الوزرات أن يمن أو يرفض الترايز الميلوب وعليه في حالة الرفض أن ي،ين األ ياب الدا ية ل ل .
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المادة 5
أ  .ىما انقض

مدة امسة وأراعين يوماإ على تقديم اليلب للمتصرف دون أن يتسلم المستدعون ى عا اإر بالنتيجة

فلنه يحا ل م عندئ أن ييا روا العمي رما لو ران الحزب قد جي حسب األصوي .
ب .و ما وصي الجواب بالرفض ىلى محي ت،لير م المعين االي المدة الم رورة فللمستدعين أن يعتراوا على قرار
الحكومة لمحكمة التمييز هوصف ا محكمة عدي عليا االي مدة

ر من تارتم ت،لير م القرار وتكون قرار تل

المحكمة ن ائياإ.
المادة 6
يجب أن يكون لكي حزب يا ي نلاى أ ا ي يتضمن هنو اا

ال،يانات التالية:

 .1ا م الحزب ومررز أعماله الرئيسي وفروعه
 .2أ مات األعضات المز سين فيه على أن ال يقي عددهم عن عيرة ا خا

 .وأال يقي عمر الواحد من م عن

واحد وعيرتن  ) 21نة ،وأن ال يكون محكوماإ بجناية أو جنحة أاالقية .
.3ا ألغراض التي أنيئ الحزب من أجل ا .
 .4روط االلتحاي بالحزب وا تراكات األعضات فيه و ري ى قاط عضوتت م .
 .5رتقة ااتيار ال ينة التنفي ية التي تتولى ىدارة اعماي الحزب واإل راف على زونه وايان ااتصاصات ا .
 .6كينية انعقاد الجمعية العمومية للحزب .
 .7رينية مراقية زون الحزب المالية .
 .8رينية حي الحزب .
 .9رينية التصرف بأمواي الحزب عند حله.
المادة 7
يحتفظ الوزتر أو الموظف ال ي ينتدبه ل

الراية بسجي لجميط األحزاب السيا ية المسجلة تدون فيه أ ما ها

ومررز نيا ا وأهداف ا وأية معلومات أارى يراها الوزتر ارورتة.
المادة 8
على ال ينة التنفي ية للحزب في المررز الرئيسي أن:
أ  .تحتفظ بسجي اا

تدون فيه المعلومات التالية:

 .1نلاى الحزب األ ا ي وأ مات المز سين وأعضات ال ينة التنفي ية .
 .2أ مات جميط أعضات الحزب .
 .3مقررات ال ينة التنفي ية .
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 .4حساب واردات الحزب ومصروفاته هوجه التفصيي .
ب .تيعر الوزتر هوا ية المتصرف بكي ت،ديي أو تعديي يي ار على مررز الحزب أو فروعه أو نلامه األ ا ي
أو أعضات هينته التنفي ية االي امسة عير يوماإ من تارتم وقوعه.
المادة 9
أ  .يجوز لمجلس الوزرات هنات على تنسيب الوزتر أن يأمر هوقف نياط أي حزب ىما اقتنط:
 .1أن غايته لم تعد ميروعه أو أن و ائله لم تعد لمية أو أن أنلمته أصيح

تخالف أحكاى الد تور ،أو

 .2أنه االف نلامه األ ا ي ،أو
 .3أنه قدى للمراجط الر مية المختصة بموجب ه ا القانون هيانات غير صحيحة ،أو
 .4أنه تلقى أو يتلقى أية ىعانات من أية ج ة أجن،ية .
 .5أنه هوجه اإلجماي االف أي حكم من أحكاى ه ا القانون .
ب .ير ي أمر التوقيف هوا ية المتصرف لمررز الحزب الرئيسي االي ثالثة أياى من تارتم صدور  ،وللحزب
االي

ر من تسلمه ه ا األمر أن يعترض عليه لمحكمة التمييز هوصف ا محكمة عدي عليا وتكون قرار تل

المحكمة ن ائياإ .
ج .با تغنات تقديم االعتراض الميحوث عنه في الفقرة السابقة يجب على الحزب أن يتوقف عن جميط أعماله وأوجه
نيا ه من تارتم ا تالمه أمر التوقيف وليس له أن يعود ىلى العمي ىال ىما قض

المحكمة بق،وي اعترااه وألر

أمر التوقيف .
د  .لمجلس الوزرات في حالة رد المحكمة اعتراض الحزب السيا ي أو عدى اعترااه امن المدة القانونية أن يقرر
حي الحزب.
المادة 10
تعت،ر جميط األحزاب السيا ية التي تعمي في المملكة عند نفام ه ا القانون محلولة وتترتب علي ا ىما أرادت أن
تستمر في نيا ا الحزاي أن تقوى بمتيليات ه ا القانون رما لو ران

أحزاباإ جديدة.

المادة 11
يييي العمي بكي تيرتط أردني أو فلسييني يتعلا هتنليم أو تأليف األحزاب السيا ية.
المادة 12
رئيس الوزرات ووزت ار الداالية والعدلية مسزولون عن تنفي أحكاى ه ا القانون .
1954/1/7ى
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 . 4قانون األحزاب السياسية رقم ( )15لسنة 1955م
المنشور على الصفحة ( )278من عدد الجريدة الرسمية رقم( )1223بتاريخ ( )3نيسان 1955م
ملغى بموجب المادة ( )27من قانون األحزاب السياسية رقم ( )32لسنة 1992م
المادة 1
يسمى ه ا القانون

قانون األحزاب السيا ية لسنة 1955ى ) وتعمي به بعد مرور

ر على نير في الجرتدة

الر مية.
المادة 2
أ  .يكون لهلفاظ والعيارات التالية الواردة في ه ا القانون المعاني المخصصة ل ا أدنا ىال ىما دل

القرتنة على

غير مل :
تعني لفلة وزتر ) وزتر الداالية .
وتيمي لفلة متصرف ) محافظ العاصمة .
وتقصد بعيارة الحزب السيا ي ) أية هينة مزلفة من عيرة ا خا

فأكغر غرا ا تنليم وتوحيد مساعي ا في

المضمار السيا ي وفاقاإ ل ا القانون .
ب .بعد تسجيي الحزب السيا ي تصي له خصية معنوتة قانونية معترف ه ا تمكنه من االدعات والدفا با مه
والنياى بأي عمي وار يجيز له نلامه األ ا ي النياى به.
المادة 3
لهردنيين حا تأليف األحزاب السيا ية على أن تكون غايات ا ميروعة وو ائل ا لمية ومات نلم ال تخالف
أحكاى الد تور.
المادة 4
يعت،ر الحزب السيا ي بعد تسجيله خصية معنوتة تخوله حا االدعات والدفا با مه والنياى بأي عمي وار يجيز
نلامه األ ا ي.
المادة 5
 .1يقدى لب الترايز هتأليف حزب يا ي ىلى الوزتر هوا ية متصرف اللوات ال ي يكون فيه مررز أعماله
الرئيسي وترفا به اراط نسم من النلاى األ ا ي للحزب المنوي تأليفه وتعين فيه محي الت،ليغ وعنوانه .
 .2على المتصرف أن يرفط اليلب ىلى الوزتر م،ينا أريه االي امسة عير يوماإ من تارتم ا تالمه وعلى الوزتر
أن يرفعه ميفوعا هتوصياته ىلى رئيس الوزرات االي امسة عير يوما من تارتم وصوله ىليه لعراه على مجلس
الوزرات .
 .3لمجلس الوزرات أن يمن أو يرفض الترايز وتكون قرار قيعيا.
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المادة 6
ال يجوز ألي حزب يا ي قدى ليا وفا المادة الخامسة من ه ا القانون أن يمارس أعماله ق،ي أن يتسلم ى عا اإر
بالموافقة على تسجيله.
المادة 7
يجب أن يكون لكي حزب يا ي نلاى أ ا ي يتضمن ال،يانات التالية:
.1ى م الحزب ومررز أعماله الرئيسي وفروعه .
 .2أ مات األعضات المز سين فيه على أن ال يقي عددهم عن عيرة ا خا

 .وأال يقي عمر الواحد من م عن

ىحدى وعيرتن نة وأن ال يكون محكوما بجناية أو جنحة أاالقية .
.3االغراض التي أنيى الحزب من اجل ا .
 .4روط االلتحاي بالحزب وقيمة ا تراكات األعضات فيه ورينية ا قاط عضوتت م .
 .5رتقة ااتيار ال ينة التنفي ية التي تتولى ىدارة اعماي الحزب واال راف على زونه وايان ااتصاصات ا .
 .6ميعاد انعقاد الجمعية العمومية للحزب .
 .7موارد الحزب المالية .
 .8رينية حي الحزب .
 .9رينية التصرف بأمواي الحزب عند حله.
المادة 8
يحتفظ الوزتر أو الموظف ال ي ينتدبه الوزتر ل

الراية بسجي تدون فيه أ مات جميط األحزاب السيا ية المسجلة

ومررز نيا ا وأهداف ا وأية معلومات أارى يراها الوزتر ارورتة.
المادة 9
على ال ينة التنفي ية للحزب في المررز الرئيسي أن:
 .1تحتفظ بسجي اا

تدون فيه المعلومات التالية:

أ  .نلاى الحزب األ ا ي وأ مات المز سين وأعضات ال ينة التنفي ية.
ب .أ مات أعضات الحزب.
ج .جي مقررات ال ينة التنفي ية.
د .جي واردات الحزب ومصروفاته هوجه التفصيي مصدقا علي ا من فاحز حسابات قانوني .
 .2يحا للوزتر أو من ينييه عنه ل ا الررض أن ييلط في جميط األوقات على ه ا السجي .
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يير على مررز الحزب أو
 .3يجب أن ت،لغ ال ينة التنفي ية الوزتر ايياإ هوا ية المتصرف بأي ت،ديي أو تعديي أ
فروعه أو نلامه األ ا ي أو أعضات هينته التنفي ية في غضون امسة عير يوماإ من تارتم وقو ه ا الت،ديي أو
التعديي.
المادة 10
يجوز لمجلس الوزرات هنات على تنسيب الوزتر أن يقرر حي الحزب ىما اقتنط:
.1أن غايته لم تعد ميروعة أو أن و ائله لم تعد لمية وأن أنلمته أصيح

تخالف أحكاى الد تور ،أو

.2أنه االف نلامه األ ا ي ،أو
.3أنه قدى للمراجط الر مية المختصة بموجب ه ا القانون هيانات غير صحيحة ،أو
 .4أنه تلقى أو يتلقى أية ىعانات مادية أو معنوتة من أية ج ة أجن،ية ،أو
 .5أنه االف أي حكم من أحكاى ه ا القانون.
المادة 11
ق اررات مجلس الوزرات بموجب ه ا القانون ن ائية وغير اااعة لليعن لدى أي مرجط أار.
المادة 12
تعت،ر جميط األحزاب السيا ية التي تعمي في المملكة عند نفام ه ا القانون قائمة وتستمر في نيا ا الحزاي وفا
ه ا القانون.
المادة 13
كي من االف بمفرد أو مط أي خز اار أو هينة معنوتة أحكاى ه ا القانون يعاقب بعد ىدانته بالعقواة
المفرواة على الجمعيات غير الميروعة المنصو

علي ا في قانون العقواات.

المادة 14
يييي العمي بكي تيرتط أردني أو فلسييني يتعلا هتنليم األحزاب السيا ية اها ل ا القانون.
المادة 15
رئيس الوزرات ووزت اإر الداالية والعدلية مكلفون هتنفي أحكاى ه ا القانون.
1955/3/30ى.
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 . 5قانون األحزاب السياسية رقم ( )32لسنة 1992م
المنشور على الصفحة ( )1670من عدد الجريدة الرسمية رقم ( )3851بتاريخ  1أيلول 1992م
ملغى بموجب المادة ( )29من قانون األحزاب السياسية رقم ( )19لسنة 2007م
المادة 1
يسمى ه ا القانون قانون األحزاب السيا ية لسنة 1992ى) وتعمي به بعد مرور ثالثين يوماإ من تارتم نير في
الجرتدة الر مية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيغما وردت في ه ا القانون المعاني المخصصة ل ا أدنا ىال ىما دل القرتنة على غير مل :
الو ازرة :و ازرة الداالية .
الوزتر :وزتر الداالية .
المحكمة :محكمة العدي العليا.
المادة 3
الحزب ري تنليم يا ي يتألف من جماعة من األردنيين وفقا للد تور وأحكاى القانون بقصد المياررة في الحياة
السيا ية وتحقيا أهداف محددة تتعلا باليزون السيا ية واالقتصادية واالجتما ية ،وتعمي هو ائي ميروعة
و لمية.
المادة 4
لهردنيين الحا في تأليف األحزاب السيا ية واالنتساب اليوعي ىلي ا وفقا ألحكاى القانون.
المادة 5
يجب أن ال يقي عدد األعضات المز سين ألي حزب عن امسين خصاإ ممن تتوافر في م اليروط ا تية:
أ  .أن يكون قد أكمي الخامسة والعيرتن من عمر .
ب .أن يكون أردنياإ من عير نوات على األقي .
ج .أن ال يكون محكوماإ بحكم قيعي من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة باليرف أو باألاالي العامة أو
بأي جناية أارى عدا الجرائم مات الصفة السيا ية) ما لم يكن قد رد ىليه اعتيار .
د  .أن يكون متمتعاإ باألهلية المدنية والقانونية الكاملة .
هي أن يكون منيماإ عادة في المملكة .
و  .أن ال يدعي بجنسية دولة أارى أو حماية أجن،ية .
ز  .أن ال يكون عضوا في أي حزب وار أو أي تنليم يا ي حزاي غير أردني .
ح  .أن ال يكون من المنتس،ين للقوات المسلحة األردنية أو األج زة األمنية أو الدفا المدني .
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ط  .أن ال يكون قاايا.
المادة 6
يجب أن يتضمن النلاى األ ا ي للحزب ما يلي:
أ  .ا م الحزب و عار على أن ال يكون ا مه و عار مياه اإ ال م حزب وار و عار .
ب .عنوان المقر الرئيسي للحزب وعناوتن مقار الفر ية أن وجدت ،على أن تكون ه

المقار جميع ا دااي

المملكة ومعلنة ،وأن ال يكون أي من ا امن مقر أي مز سة عامة أو ااصة أو ايرتة أو دينية أو ىنتاجية أو
تعليمية .
ج .الميادا التي يقوى علي ا الحزب واألهداف التي يسعى ىلي ا ،وو ائي تحنيق ا .
د  .روط العضوتة في الحزب و جراتات االنضماى ىليه بما يتفا مط أحكاى الد تور .
هي ىجراتات تكوتن تيكيالت الحزب وااتيار قياداته وتنليم عالقته بأعضائه وميا رته لنيا اته وتحديد
االاتصاصات السيا ية والتنليمية والمالية واإلدارتة ألي من ه

التيكيالت على أن يكون مل

على أ اس

ديمق ار ي .
و .تحديد الموارد المالية للحزب وقواعد تنليم زونه المالية بما في مل ىجراتات صرف أمواله وعداد موازنته
و قرارها .
ز .ىجراتات الحي االاتياري للحزب أو اندماجه مط غير من األحزاب وتنليم تصنية أمواله والج ة التي تزوي
ىلي ا ه األمواي .
ح .االلتزاى بالميادا والقواعد المنصو

علي ا في ه ا القانون.

المادة 7
أ  .يقدى لب تأ يس الحزب ىلى الوزتر موقعاإ من المز سين ومرفقاإ به ال،يانات والوثائا ا تية:
 .1ثالث نسم من النلاى األ ا ي للحزب موقعة من المز سين.
 .2قائمة بأ مات المز سين من أراعة مقا ط ومكان والدة ري من م وتارتخ ا وم نته ومكان عمله وعنوانه.
 .3صورة مصدقة عن

ادة ميالد ري من المز سين أو صورة مصدقة عن دفتر العائلة أو عن اليياقة اليخصية.

.4

ادة عدى محكومية لكي من المز سين.

.5

ادة يوقع ا امسة من المز سين أماى الموظف المعين من ق،ي الوزتر ،بصحة تواقيط جميط األعضات

المز سين وال،يانات المتعلقة ه م وعلى ري واحد من هزالت المز سين الخمسة أن يعين في ه الي ادة عنوانه أو
مو نه المختار ال ي يتم فيه ت،ليره األوراي واأل عارات والكتب التي تصدرها الو ازرة .
ب .يصدر الموظف المختز ى عا ار هتسلم لب التا يس م،يناإ فيه تارتم تقديم اليلب وال،يانات والوثائا المرفقة
به.
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المادة 8
أ  .يعت،ر ري واحد من المز سين الخمسة المنصو

علي م في ال،ند  )5من الفقرة أ ) من المادة  )7من ه ا

القانون مفوااإ هتقديم ال،يانات والوثائا وت،لغ األوراي واإل عارات والكتب نيابة عن جميط المز سين .
ب .يتم الت،ليغ هوا ية أحد موظفي الو ازرة هتسليم نسخة من األوراي ىلى اليخز المراد ت،ليره ال ي يترتب عليه
عار هوقو الت،ليغ وعلى من يتولى الت،ليغ أن يدرج هياناإ هتارتم الت،ليغ
أن يوقط على نسخة أارى من ه األوراي ى ا
ورينية وقوعه م يالإ با مه وتوقيعه.
المادة 9
أ  .للمز سين حا حب أي وثائا أو هيانات قدم
ت،دأ من تارتم تقديم

مط لب التأ يس واال تعااة عن ا بريرها ومل االي مدة

لب التأ يس وتنقضي بمرور امسة عير يوماإ على تارتم ت،ليغ اإل عار هتسلم

لب

التأ يس .
ب .للوزتر أن ييلب من المز سين تقديم أي ىيضاحات أو وثائا أو هيانات الزمة لتنفي أحكاى ه ا القانون ومل
بكتاب يصدر االي ثالثين يوماإ من تارتم ت،ليغ اإل عار هتسلم لب التأ يس .
ج .ألحد المز سين الخمسة الم رورتن في ال،ند  )5من الفقرة أ) من المادة  )7من ه ا القانون تقديم اإليضاحات
والوثائا وال،يانات الميلواة ومل االي أراعة عير يوماإ من تارتم ت،ليغ رتاب الوزتر وللوزتر تمديد ه المدة
لمغل ا هنات على لب المز سين .
عار با تالى ه اإليضاحات والوثائا وال،يانات م،يناإ فيه ا م المز س ال ي قدم ا
د .يصدر الموظف المختز ى اإ
وتارتم تسلم ا.
المادة 10
أ  .ىما ران لب تأ يس الحزب مستوفياإ لليروط المنصو

علي ا في ه ا القانون يعلن الوزتر عن تأ يس

الحزب االي يعة أياى بعد انقضات تين يوماإ على تارتم ت،ليغ اإل عار هتسلم لب التأ يس أو االي امسة
عير يوماإ من تارتم اإل عار هتسلم اإليضاحات والوثائا وال،يانات الميار ىلي ا في المادة  )9من ه ا القانون
وتنير اإلعالن في الجرتدة الر مية .
ب .ىما امتنط الوزتر عن االعالن عن تأ يس الحزب االي المدة المنصو
فعليه أن ي،ين أ ياب مل وأن ي،لر ا ىلى المز سين وفقاإ لرجراتات المنصو

علي ا في الفقرة أ) من ه المادة
علي ا في ه ا القانون وال يجوز

للوزتر ىيراد أ ياب أارى أماى المحكمة.
المادة 11
أ  .ألي من المز سين حا اليعن لدى المحكمة في قرار الوزتر الميار ىليه في الفقرة ب) من المادة  )10من
ه ا القانون االي ثالثين يوماإ من تارتم ت،ليغ ه ا القرار .
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ب .تصدر المحكمة قرارها االي تين يوماإ من تارتم تسجيي ا تدعات اليعن لدى ديوان المحكمة .
ج .ىما قررت المحكمة ىلرات قرار الوزتر يعلن الوزتر عن تأ يس الحزب من تارتم صدور قرار المحكمة وتنير
اإلعالن في الجرتدة الر مية.
المادة 12
ىما نقز عدد األعضات المز سين عن امسين عضواإ ألي ،ب من األ ياب ق،ي اإلعالن عن تأ يس الحزب
وفقاإ ألحكاى ه ا القانون يعت،ر لب التأ يس ملرى.
المادة 13
ال يجوز للحزب أن يعلن عن نفسه أو يمارس نيا ه ىال بعد صدور قرار الوزتر بالموافقة على التأ يس أو صدور
قرار المحكمة بللرات قرار الوزتر هرفض التأ يس وعلى الوزتر اإلعالن عن تأ يس الحزب وفقاإ ألحكاى ه ا القانون.
المادة 14
يحلر ا تخداى مراكز النقابات والجمعيات الخيرتة واألندية وأج زت ا وأموال ا لمصلحة أي تنليم حزاي.
المادة 15
أ  .يتمتط الحزب بعد اإلعالن عن تأ يسه باليخصية االعتيارتة وال يجوز حله أو حي قيادته ىال وفا أحكاى نلامه
األ ا ي أو بقرار من المحكمة .
ب .يتولى ىدارة زون الحزب قيادة تزلف وفقاإ ألحكاى نلامه األ ا ي وتمغله رئيسه لدى الرير بما في مل
الج ات القضائية واإلدارتة وفي حالة عدى وجود منصب رئيس حزب في نلامه األ ا ي يتولى أمين ا العاى م اى
التمغيي تل وللرئيس أو األمين العاى حسب مقتضى الحاي أن ينيب عنه ايياإ واحداإ أو أكغر من أعضات النيادة
لممار ته ااتصاصاته أو أي من ا وأن يوري أي محاى في اإلجراتات القضائية والقانونية المتعلقة بالحزب
المادة 16
ييترط في العضو ال ي يرغب في االنتساب ىلى الحزب بعد اإلعالن عن تأ يسه أن يكون قد أكمي الغامنة عيرة
من عمر ومل باإلاافة ىلى اليروط األارى المنصو

علي ا في الفقرات من ب ىلى ط) من المادة  )5من

ه ا القانون.
المادة 17
للحزب ىصدار مي،وعة دورتة أو أكغر للتع،ير عن ميادئه وورائه ومل وفقاإ لليروط المنصو
المي،وعات والنير المعموي به.
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علي ا في قانون

المادة 18
أ  .مقار الحزب ووثائقه وم ار الته وو ائي اتصاله مصونة فال يجوز مراق،ت ا أو مداهمت ا أو مصادرت ا ىال بقرار
قضائي .
ب .ال يجوز تفتيم أي مقر للحزب با تغنات حالتي التليس والجرى المي ود ىال بقرار من المدعي العاى واحضور
باإلاافة ىلى ممغي عن الحزب فلما رفض األاير يغ،

مل في محضر التفتيم ال ي يجرى حينن بحضور

اهدين .
ج .يترتب على مخالفة الفقرة السابقة بيالن التفتيم وما يترتب عليه وتتحمي المخالف المسزولية المدنية والجزائية.
المادة 19
أ  .1 .على الحزب االعتماد الكلي في موارد المالية على مصادر أردنية محلية معروفة ومعلنة ومحددة.
 .2للحزب ق،وي ال يات والت،رعات من الموا نين األردنيين فقط على أن ال تزتد قيمة ما يقدمه اليخز الواحد
عن امسة والف دينار نوتاإ.
 .3للحزب ا تغمار أمواله وموارد دااي المملكة باليري التي يراها منا ية على أن تكون معلنة وميروعة وأن ال
يكون ال دف من مل تحقيا أي رسب أو مصلحة خصية ألي من أعضات الحزب .
ب .تعفى مقار الحزب من جميط الضرائب والر وى الحكومية التي تترتب على األمواي غير المنقولة .
ج .لرايات تي،يا أحكاى قانون العقواات تعت،ر أمواي الحزب بحكم األمواي العامة وتعت،ر القائمون على زون
الحزب والعاملون فيه لتل الرايات بحكم الموظفين العموميين وتسري على أعضات قيادة الحزب األحكاى القانونية
الخاصة بالكسب غير الميرو .
المادة 20
على الحزب تزوتد الوزتر هنسخة من موازنته من ري نة االي الراط األوي من ا وايان عن موارد المالية ومصادر
تموتله وواعه المالي وللوزتر أو من يفواه حا اال ال على حسابات الحزب وتدقيا قيود المالية.
المادة 21
يتعين على الحزب التقيد بالميادا والقواعد ا تية في ممار ة أعماله وأن ينز على مل بيكي واا في نلامه
األ ا ي:
أ  .االلتزاى بأحكاى الد تور واحتراى يادة القانون .
ب .االلتزاى بم،دأ التعددية السيا ية في الفكر والرأي والتنليم .
ج .االلتزاى بالمحافلة على ا تقالي الو ن وأمنه وصون الوحدة الو نية ون ،العنف بجميط أ كاله وعدى التمييز
هين الموا نين .
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د .االلتزاى هتحقيا تكافز الفر

هين جميط الموا نين عند تولي المسزولية أو المياررة في ا .

هي .االلتزاى بعدى االرتياط التنليمي أو المالي بأي ج ة غير أردنية أو توجيه النياط الحزاي هنات على أوامر أو
توجي ات من أي دولة أو ج ة اارجية .
و .االمتنا عن التنليم واال تقياب الحزاي في صفوف القوات المسلحة وأج زة األمن والدفا المدني والقضات
أو ىقامة تنليمات عسكرتة أو يه عسكرتة بأي صورة من الصور .
ز .عدى ا تخداى مز سات الدولة والمز سات العامة وجميط مز سات التعليم للتنليم الحزاي والمحافلة على حياد
ه المز سات تجا الكافة في أدات م ام ا.
المادة 22
على الحزب ان يحتفظ في مقر الرئيسي بالسجالت وال،يانات ا تية:
أ  .النلاى األ ا ي للحزب .
ب .أ مات أعضات الحزب واألعضات المز سين وأعضات النيادة وعناوتن م ومحاي ىقامت م .
ج .جي ق اررات النيادة .
د .جي واردات الحزب ومصروفاته بصورة مفصلة.
المادة 23
على قيادة الحزب ىايار الوزتر بكتاب يود في ديوان الو ازرة مقاهي ى عار باال تالى بأي قرار يصدر الحزب
بحي نفسه أو اندماجه أو تريير من قياداته أو أي تعديي في نلامه األ ا ي ومل االي عيرة أياى من تارتم
صدور القرار أو ىجرات التريير أو التعديي.
المادة 24
أ  .يعاقب بالحيس مدة ال تزتد على نتين أو بررامة ال تتجاوز ألفي دينار أو بكلتا العقواتين ري من تسلم أي
أمواي من أي ج ة غير أردنية لحساب الحزب وتصادر تل األمواي لحساب الخزتنة .
ب .يعاقب بالحيس مدة ال تزتد على تة أ ر أو بررامة ال تتجاوز امسماية دينار أو بكلتا العقواتين ري من
ار في حزب غير مراز أو ال يعلن عن نفسه وفا أحكاى ه ا القانون .
ج .يعاقب ري من أقاى تنليماإ عسكرتاإ أو يه عسكري بمقتضى أحكاى قانون العقواات .
د  .يعاقب بالحيس مدة ال تزتد على ثالثة أ ر أو بررامة ال تتجاوز منتي دينار ري من ارتكب مخالفة ألحكاى
ه ا القانون ولم تعين فيه عقواة ااصة ل ا وتجمط العقواتان في حالة التكرار.
المادة 25
أ  .يجوز حي الحزب بقرار من المحكمة هنات على دعوى يقدم ا الوزتر ىما االف الحزب أي حكم من أحكاى
الفقرتين

 )2و  )3من المادة  )16من الد تور أو أاي بأي حكم جوهري من أحكاى ه ا القانون وتجوز
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للمحكمة أن تصدر ق ار اإر بليقاف الحزب عن العمي هنات على لب يقدمه الوزتر ىلي ا وتعت،ر قرار وقف عمي
الحزب ملرى ىما لم يقدى الوزتر دعوى لب حي الحزب االي مدة ثمانية أياى من تارتم ت،ليره مل القرار .
ب .تصدر المحكمة حكم ا الن ائي في أي دعوى تقاى بموجب ه المادة االي مدة ال تزتد على تين يوماإ من
تسجيي الدعوى لدي ا .
ج .للوزتر أن ينيب عنه ايياإ رئيس النيابة العامة اإلدارتة أو أحد مساعديه في ىقامة أي دعوى بموجب ه
المادة وفي تقديم أي لب أو دفط تقتضيه الدعوى أو اليلب والنياى بجميط اإلجراتات الالزمة بما في مل تقديم
ال،ينات والمرافعات والت،ليرات.
المادة 26
لمجلس الوزرات أصدار األنلمة الالزمة لتنفي أحكاى ه ا القانون.
المادة 27
يلرى قانون األحزاب السيا ية رقم  )15لسنة 1955ى.
المادة 28
رئيس الوزرات والوزرات مكلفون هتنفي أحكاى ه ا القانون.
1992/8/23ى.
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 . 6قانون األحزاب السياسية رقم ( )19لسنة 2007م
المنشور على الصفحة( )2234من عدد الجريدة الرسمية رقم( )4821بتاريخ  16نيسان 2007م
ملغى بموجب قانون األحزاب السياسية رقم ( )16لسنة 2012م
المادة 1
يسمى ه ا القانون قانون األحزاب السيا ية لسنة 2007ى) وتعمي به من تارتم نير في الجرتدة الر مية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيغما وردت في ه ا القانون المعاني المخصصة ل ا أدنا ما لم تدي القرتنة على غير مل :
الو ازرة :و ازرة الداالية .
الوزتر :وزتر الداالية .
الحزب :أي تنليم يا ي ينيأ وفقا للد تور وأحكاى ه ا القانون .
المحكمة :محكمة العدي العليا.
المادة 3
أ .الحزب ري تنليم يا ي يتألف من جماعة من األردنيين وفقا للد تور وأحكاى القانون بقصد المياررة في
الحياة العامة ،وتحقيا أهداف تتعلا باليزون السيا ية واالقتصادية واالجتما ية وتعمي هو ائي ميروعة و لمية .
ب .يز س الحزب على أ اس الموا نة دون تمييز على أي أ اس ائفي أو عرقي أو فنوي أو التفرقة بس،ب
النو أو األصي أو الدين.
المادة 4
أ .لهردنيين الحا في تأليف األحزاب السيا ية واالنتساب اليوعي ىلي ا وفقا ألحكاى القانون .
ب .للحزب الحا في المياررة باالنتخابات في مختلف المواقط والمستوتات.
المادة 5
أ .يجب أن ال يقي عدد األعضات المز سين ألي حزب عن امسمائة خز على أن يكون مقر اقامت م المعتاد
في امس محافلات على االقي وانسية  )%10من المز سين لكي محافلة ممن تتوافر في م اليروط التالية:
 .1أن يكون قد أكمي الواحدة والعيرتن من عمر .
.2أن يكون أردنياإ من عير نوات على األقي .
.3أن ال يكون محكوما بحكم قيعي من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة باليرف أو باألاالي العامة
عدا الجرائم مات الصفة السيا ية) ما لم يكن قد رد ىليه اعتيار .
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.4أن يكون متمتعا باألهلية المدنية والقانونية الكاملة ومنيما عادة في المملكة .
 .5أن ال يدعي بجنسية دولة أارى أو حماية أجن،ية .
 .6أن ال يكون عضوا في أي حزب أو تنليم يا ي وار أردني أو غير أردني .
.7أن ال يكون من المنتس،ين للقوات المسلحة األردنية أو األج زة األمنية أو الدفا المدني .
 .8أن ال يكون قاايا إً.

ب .1 .يجوز لعيرة من األردنيين على األقي من الراغ،،ين في تأ يس حزب ،التقدى للوزتر بالميادا واألفكار

األولية للحزب ،وللوزتر الموافقة على ممار ة انييت م السيا ية التحضيرتة والتروت ل
بيلب التأ يس عند ا تكماي اليروط المنصو

األفكار على أن يتقدموا

علي ا في ه ا القانون واالي مدة ال تزتد على تة أ ر من

تارتم تل الموافقة .
علي ا في ال،ند  )1من ه الفقرة ،تعت،ر موافقة الوزتر

.2ىما لم تستكمي روط التأ يس االي المدة المنصو

ملراة وعلى مقدمي لب التأ يس التوقف عن ممار ة أنييت م وال يحا ل م التقدى بيلب جديد ىال بعد انقضات
تة أ ر من تارتم انت ات تل المدة.
المادة 6
يجب أن يتضمن النلاى األ ا ي للحزب ما يلي:
أ .ا م الحزب و عار على أن ال يكون ا مه و عار مياه ا ال م و عار أي حزب أردني وار .
ب .عنوان المقر الرئيسي للحزب وعناوتن مقار الفر ية أن وجدت ،على أن تكون ه

المقار جميع ا دااي

المملكة ومعلنة ،وأن ال يكون أي من ا امن مقر أي مز سة عامة أو ااصة أو ايرتة أو دينية أو ىنتاجية أو
تعليمية أو نقاهية .
ج .الميادا التي يقوى علي ا الحزب واألهداف التي يسعى ىلي ا ،وو ائي تحنيق ا .
د .روط العضوتة في الحزب و جراتات االنضماى ىليه بما يتفا مط أحكاى ه ا القانون .
هي .ىجراتات تأليف هينات الحزب وااتيار قياداته وتنليم عالقته بأعضائه وميا رته ألنييته وتحديد
االاتصاصات السيا ية والتنليمية والمالية واإلدارتة ألي من ه

ال ينات ووليات ىجرات انتخابات دورتة على

أ اس ديمق ار ي لجميط مستوتات ه ال ينات والنيادات .
و .تحديد الموارد المالية للحزب وقواعد تنليم زونه المالية بما في مل ىجراتات صرف أمواله وعداد موازنته
و قرارها وأوجه ىنفاق ا .
ز .ىجراتات الحي االاتياري للحزب أو اندماجه مط غير من األحزاب وتنليم تصنية أمواله والج ة التي تزوي
ىلي ا ه األمواي .
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ح .1 .االلتزاى بعقد مزتمر عاى دوري أو ما يعادله حسب النلاى الداالي للحزب رتية أن ال تزتد المدة الفاصلة
هين ري انعقاد عن نتين على األكغر .
 .2ىقرار الموازنة والمصادقة على الميزانية السنوتة من ق،ي ال ينة العامة في الحزب .
ط .االلتزاى بالميادا والقواعد المنصو

علي ا في أحكاى الد تور وه ا القانون.

المادة 7
أ .يقدى لب تأ يس الحزب ىلى الوزتر موقعا من المز سين ومرفقا به ال،يانات والوثائا التالية:
.1ثالث نسم من النلاى األ ا ي للحزب موقعة من المز سين .
.2صورة مصدقة عن اليياقة اليخصية الصادرة عن دائرة األحواي المدنية والجوازات لكي واحد من المز سين .
 .3ادة عدى محكومية لكي من المز سين وأن ال يكون مضى على ىصدارها أكغر من ثالثة أ ر من تارتم
تقديم اليلب .
 .4ادة يوقع ا عيرة من المز سين أماى الموظف المختز في الو ازرة تزرد صحة تواقيط األعضات المز سين.
ب .يقوى الموظف المختز في الو ازرة هتسلم لب التأ يس والمعلومات والوثائا المرفقة به مقاهي ىيصاي ا تالى.
م،ينا فيه تارتم ا تالمه اليلب ومرفقاته.
المادة 8
أ .يختار المز سون العيرة المنصو

علي م في ال،ند  )4من الفقرة أ) من المادة  )7من ه ا القانون ثالثة

من م ليتابعوا مجتمعين تقديم المعلومات والوثائا ىلى الو ازرة وتسلم الت،ليرات واإل عارات والكتب نيابة عن جميط
المز سين االي مدة تأ يس الحزب .
ب .على الموظف ال ي يتولى الت،ليغ أن يدرج هيانا هتارتم الت،ليغ ورينية وقوعه م يال با مه وتوقيعه وعلى
المكلفين أن يوقعوا هيانا با تالى الت،ليغ.
المادة 9
أ .للمز سين المفواين حا حب أي وثائا أو هيانات قدم مط لب التأ يس واال تعااة عن ا بريرها ،ومل
االي مدة ت،دأ من تارتم تقديم لب التأ يس وتنقضي بمرور امسة عير يوما على تارتم ت،ليغ اإل عار هتسلم
لب التأ يس .
ب .للوزتر أن ييلب من المز سين تقديم أي ىيضاحات أو وثائا أو هيانات الزمة لتنفي أحكاى ه ا القانون ومل
بكتاب يصدر االي ثالثين يوما من تارتم تقديم اإل عار هتسلم لب التأ يس .
ج .ألحد المز سين المكلفين الغالثة الم رورتن في الفقرة أ) من المادة  )8من ه ا القانون تقديم اإليضاحات
والوثائا وال،يانات الميلواة االي أراعة عير يوما من تارتم ت،لغ رتاب الوزتر ،وللوزتر تمديد ه المدة لمغل ا
هنات على لب المز سين .
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عار با تالى ه اإليضاحات والوثائا وال،يانات م،ينا فيه ا م المز س ال ي قدم ا
د .يصدر الموظف المختز ى ا
وتارتم تسلم ا.
المادة 10
أ .ىما ران لب تأ يس الحزب مستوفيا لليروط المنصو

علي ا في ه ا القانون يعلن الوزتر عن تأ يس الحزب

االي يعة أياى من انقضات تين يوماإ على تارتم ت،ليغ اإل عار هتسلم لب التأ يس المستوفي لليروط ،أو
االي امسة عير يوما من تارتم اإل عار هتسلم اإليضاحات والوثائا وال،يانات الميار ىلي ا في المادة  )9من
ه ا القانون ،وتنير اإلعالن في الجرتدة الر مية وفي صحيفتين يوميتين محليتين .
ب .ىما امتنط الوزتر عن اإلعالن عن تأ يس الحزب االي المدة المنصو
فعليه أن ي،ين أ ياب مل وأن ي،لر ا ىلى المز سين وفقا لرجراتات المنصو

علي ا في الفقرة أ) من ه المادة
علي ا في ه ا القانون.

المادة 11
أ .ألي من المز سين حا اليعن لدى المحكمة في قرار الوزتر الميار ىليه في الفقرة ب) من المادة  )10من
ه ا القانون ،االي ثالثين يوما من تارتم ت،لغ ه ا القرار .
ب .ىما قررت المحكمة ىلرات قرار الوزتر يعلن الوزتر عن تأ يس الحزب من تارتم صدور قرار المحكمة وتنير
اإلعالن في الجرتدة الر مية وفي صحيفتين يوميتين محليتين.
المادة 12
ىما نقز عدد األعضات المز سين عن امسمائة عضو ألي ،ب من األ ياب ،ق،ي اإلعالن عن تأ يس الحزب
وفقا ألحكاى ه ا القانون ،يعت،ر لب تأ يس الحزب ملرى.
المادة 13
أ .يحا للحزب ا تخداى المرافا العامة للدولة بعد أا الموافقة المسيقة من الوزتر بالتنسيا مط الج ة المعنية
ب .يحلر ا ترالي أو ا تخداى أمواي وأج زة ومقار النقابات والجمعيات الخيرتة واألندية والمز سات الدينية
لمصلحة أي تنليم حزاي .
ج .يحلر ا تخداى مقار ومياني المز سات الدينية ودور العيادة ألي نياط حزاي.
المادة 14
أ .يتمتط الحزب بعد اإلعالن عن تأ يسه باليخصية االعتيارتة وال يجوز حله أو حي قيادته ىال وفا أحكاى نلامه
األ ا ي أو بقرار من المحكمة .
ب .يتولى ىدارة زون الحزب قيادة تزلف وفقا ألحكاى نلامه األ ا ي وتمغله رئيسه لدى الرير بما في مل
الج ات القضائية واإلدارتة وفي حاي عدى وجود منصب رئيس حزب في نلامه األ ا ي يتولى أمينه العاى م اى
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التمغيي ،وللرئيس أو األمين العاى حسب مقتضى الحاي أن ينيب عنه اييا واحداإ أو أكغر من أعضات النيادة
لممار ة ااتصاصاته أو أي من ا وأن يوري أي محاى في اإلجراتات القضائية والقانونية المتعلقة بالحزب.
المادة 15
ييترط فيمن يرغب في االنتساب ىلى الحزب بعد اإلعالن عن تأ يسه ،أن يكون قد أكمي الغامنة عير من عمر ،
ومل باإلاافة ىلى اليروط المنصو

علي ا في ال،نود من  )8-2من الفقرة أ) من المادة  )5من ه ا القانون.

المادة 16
مط مراعاة أحكاى قانون المي،وعات والنير الناف المفعوي وأي تيرتعات أارى مات عالقة ،للحزب ىصدار مي،وعة
دورتة أو أكغر و نيات موقط الكتروني وا تخداى و ائي االتصاي للتع،ير عن ميادئه وورائه و عار الج ة المختصة
هل .
المادة 17
أ .مقار الحزب ووثائقه وم ار الته وو ائي اتصاله مصونة فال يجوز مراق،ت ا أو مداهمت ا أو مصادرت ا ىال بقرار
قضائي .
ب .ال يجوز تفتيم أي مقر للحزب ،با تغنات حالتي التليس والجرى المي ود ،ىال بقرار من المدعي العاى المختز
باإلاافة ىلى حضور ممغي عن الحزب فلما رفض األاير يغ،

مل

في محضر التفتيم ال ي يجري حينن

بحضور اهدين .
ج .يترتب على مخالفة الفقرة ب) من ه المادة بيالن التفتيم.
المادة 18
أ .1 .على الحزب أن يعتمد رليا في موارد المالية على مصادر تموتي أردنية معروفة ومعلنة وال يجوز له تقااي
أي ميالغ مالية مقاهي الخدمات التي يقدم ا .
 .2للحزب ق،وي ال يات والت،رعات من الموا نين األردنيين فقط على أن تكون معروفة ومعلنة وأن ال يزتد مقدار
ما يقدمه اليخز الواحد على عيرة والف دينار نوتا .
.3للحزب ا تغمار أمواله وموارد دااي المملكة باليري التي يراها منا ية على أن تكون معلنة وميروعة ،وأن ال
يكون ال دف من مل تحقيا أي رسب أو مصلحة خصية ألي من أعضات الحزب .
 .4تعفى مقار الحزب من جميط الضرائب والر وى الحكومية التي تترتب على األمواي غير المنقولة .
ب .لرايات تي،يا أحكاى قانون العقواات تعت،ر أمواي الحزب بحكم األمواي العامة وتعت،ر القائمون على زون
الحزب والعاملون فيه لتل الرايات بحكم الموظفين العموميين ،وتسري على أعضات قيادة الحزب األحكاى القانونية
الخاصة بالكسب غير الميرو .
ج .للحزب حا صرف أمواله على الرايات واألهداف المنصو
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علي ا في نلامه األ ا ي .

د .يود الحزب أمواله في ال،نو األردنية فقط.
المادة 19
يتم تخصيز هند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في تموتي األحزاب من أمواي الخزتنة وفقا أل س و روط
تحدد حاالت المن أو الحرمان ووليات وو ائي الصرف بمقتضى نلاى يصدر ل

الراية.

المادة 20
أ .ال يجوز التعرض للموا ن أو مساتلته أو محا ،ته أو المساس بحقوقه الد تورتة بس،ب انتمائه الحزاي .
ب .للحزب الحا في ا تخداى و ائي اإلعالى الر مية ل،يان وج ة نلر و رح ميادئه وارامجه.
المادة 21
أ .على الحزب تزوتد الوزتر هنسخة من ميزانيته ري نة االي الراط األوي من السنة التي تلي ا معتمدة من مكتب
تدقيا حسابات قانوني مراز ليتم تدقيق ا واعتمادها من ق،ي الج ة المعنية .
ب .يلتزى الحزب عند تقديم ميزانيته السنوتة بأن ال يقي عدد أعضائه عن امسمائة عضو وفي حاي نقز عدد
اعضائه عن مل يمن م لة لمدة تة أ ر لتصوتب أوااعه و ال يعت،ر منحال.
المادة 22
يتعين على الحزب التقيد بالميادا والقواعد التالية في ممار ة أعماله ،وأن ينز على مل بيكي واا في نلامه
األ ا ي:
أ .االلتزاى بأحكاى الد تور واحتراى يادة القانون .
ب .االلتزاى بم،دأ التعددية السيا ية في الفكر والرأي والتنليم .
ج .االلتزاى بالمحافلة على ا تقالي الو ن وأمنه وصون الوحدة الو نية ون ،العنف بجميط أ كاله وعدى التمييز
هين الموا نين .
د .االلتزاى هتحقيا تكافز الفر

هين جميط الموا نين عند تولي المسزولية أو المياررة في ا .

هي .االلتزاى بعدى االرتياط التنليمي أو المالي بأي ج ة غير أردنية أو توجيه النياط الحزاي هنات على أوامر أو
توجي ات من أي دولة أو ج ة اارجية .
و .االمتنا عن التنليم واال تقياب الحزاي في صفوف القوات المسلكة وأج زة األمن والدفا المدني والقضات
أو ىقامة تنليمات عسكرتة أو يه عسكرتة بأي صورة من الصور .
ز .االمتنا عن التداي بيزون الدوي األارى وعن اإل اتة لعالقات المملكة السيا ية بريرها من الدوي واإلاالي
ه ا ،وال ييمي مل النقد المواوعي .
ح .المحافلة على حيادية المز سات العامة اتجا الكافة في أدات م ام ا.
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المادة 23
على الحزب أن يحتفظ في مقر الرئيسي بالسجالت وال،يانات التالية:
أ .النلاى األ ا ي للحزب .
ب .أ مات أعضات الحزب ومن امن م األعضات المز سين وأعضات النيادة وعناوتن م ومحاي ىقامت م .
ج .جي ق اررات النيادة .
د .جي واردات الحزب ومصروفاته بصورة مفصلة.
المادة 24
على قيادة الحزب ىايار الوزتر بكتاب يود في ديوان الو ازرة مقاهي ى عار باال تالى بأي قرار يصدر الحزب
بحي نفسه أو اندماجه أو تريير أي من قياداته أو أي تعديي في نلامه األ ا ي ،ومل االي عيرة أياى من تارتم
صدور القرار أو ىجرات التريير أو التعديي.
المادة 25
أ .يعاقب بالحيس مدة ال تزتد على نتين أو بررامة ال تتجاوز الفي دينار أو بكلتا هاتين العقواتين ري من تسلم
أي أمواي من أي ج ة غير أردنية لحساب الحزب وتصادر تل األمواي لحساب الخزتنة .
ب .يعاقب بالحيس مدى ال تزتد على تة أ ر أو بررامة ال تتجاوز امسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقواتين
كي من ار في حزب غير مراز أو لم يعلن عن نفسه وفا أحكاى ه ا القانون .
ج .يعاقب ري من أقاى تنليماإ عسكرتاإ أو يه عسكري بمقتضى أحكاى قانون العقواات .
د .يعاقب بالحيس مدة ال تزتد على ثالثة أ ر أو بررامة ال تتجاوز مائتي دينار ري من ارتكب مخالفة ألحكاى
ه ا القانون ولم تعين فيه عقواة ااصة لتل المخالفة ،وتجمط هاتان العقواتان في حالة التكرار.
المادة 26
أ .يجوز حي الحزب بقرار من المحكمة هنات على دعوى يقدم ا الوزتر ىما االف الحزب أي حكم من أحكاى
الفقرتين  )2و  )3من المادة  )16من الد تور أو أاي بأي حكم جوهري من أحكاى ه ا القانون ،وتجوز
للمحكمة أن تصدر ق ار ار بليقاف الحزب عن العمي هنات على لب يقدمه الوزتر ىلي ا ،وتعت،ر قرار وقف عمي
الحزب ملرى ىما لم يقدى الوزتر دعوى لب حي الحزب االي مدة ثمانية أياى من تارتم ت،ليره مل القرار .
ب .للوزتر أن ينيب عنه ايياإ رئيس النيابة العامة اإلدارتة أو أحد مساعديه في ىقامة أي دعوى بموجب ه
المادة وفي تقديم أي لب أو دفط تقتضيه الدعوى أو اليلب والنياى بجميط اإلجراتات الالزمة بما في مل تقديم
ال،ينات والمرافعات والت،ليرات.
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المادة 27
على ري حزب قائم تصوتب أوااعه وفقا ألحكاى ه ا القانون االي مدة ال تزتد على نة اعتيا ار من تارتم نفاما
أحكاى ه ا القانون و ما لم يتم التصوتب االي ه المدة يعت،ر الحزب منحال حكما.
المادة 28
يصدر مجلس الوزرات األنلمة الالزمة لتنفي أحكاى ه ا القانون.
المادة 29
يلرى قانون األحزاب السيا ية رقم  )32لسنة 1992ى.
المادة 30
رئيس الوزرات والوزرات مكلفون هتنفي أحكاى ه ا القانون .
2007/3/25ى.
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 . 7قانون األحزاب السياسية رقم ( )16لسنة 2012م
المنشور على الصفحة( )2529من عدد الجريدة الرسمية رقم( )5161بتاريخ  7تموز 2012م
صادر بموجب المادة ( )31من الدستور األردني وتعديالته لسنة 1952م
المادة 1
يسمى ه ا القانون قانون األحزاب السيا ية لسنة 2012ى ) وتعمي يه من تارتم نير في الجرتدة الر مية.
المادة 2
يكون للكلمات والعيارات التالية حيغما وردت في ه ا القانون المعاني المخصصة ل ا أدنا ما لم تدي القرتنة على
غير مل :
الو ازرة  :و ازرة الداالية .
اللجنة :لجنة زون األحزاب الميكلة وفقا ألحكاى المادة  )9من ه ا القانون .
الرئيس  :رئيس اللجنة .
األمين  :أمين عاى الحزب .
وريي المز سين :الوريي المفوض من المز سين المعين وفا أحكاى الفقرة ب) من المادة  )10من ه ا القانون.
المادة 3
يعت،ر حزاا ري تنليم يا ي مزلف من جماعة من األردنيين يز س وفقا ألحكاى الد تور وه ا القانون بقصد
المياررة في الحياة السيا ية وتحقيا أهداف محددة تتعلا باليزون السيا ية واالقتصادية واالجتما ية وتعمي
هو ائي ميروعة و لمية .
المادة 4
أ .لهردنيين الحا في تأليف األحزاب واالنتساب ىلي ا وفقا ألحكاى الد تور وه ا القانون .
ب .للحزب الحا في المياررة في االنتخابات في مختلف المواقط والمستوتات.
المادة 5
أ .يز س الحزب على أ اس الموا نة والمساواة هين األردنيين وااللتزاى بالديمق ار ية واحتراى التعددية السيا ية .
ب .ال يجوز تأ يس الحزب على أ اس ديني أو ائفي أو عرقي أو فنوي أو على أ اس التفرقة بس،ب الجنس
أو األصي.
المادة 6
أ .يجب أن ال يقي عدد األعضات المز سين ألي حزب عن امسمائة خز من يط محافلات على أن ال تقي
نسية النسات هين م عن  )% 10ونسية المز سين من ري محافلة عن ) %.5
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ب .ييترط في المز س ما يلي:
 .1أن يكون أردنيا من عير نوات على األقي.
 .2أن يكون قد أكمي الحادية والعيرتن من عمر .
 .3أن ال يكون محكوما بجنحة مخلة باليرف أو االاالي وا داب العامة أو بأي جناية ،با تغنات الجنايات مات
الصفة السيا ية ،مالم يكن قد أعيد ىليه اعتيار .
 .4أن يكون متمتعا باألهلية المدنية والقانونية الكاملة.
 .5أن يكون منيما عادة في المملكة.
 .6أن ال يكون قاايا.
 .7أن ال يكون عضوا في أي حزب وار أو أي تنليم يا ي غير أردني.
 .8أن ال يكون من المنتس،ين للقوات المسلحة األردنية أو أي من األج زة األمنية أو الدفا المدني.
المادة 7
أ .يحا لخمسة من األردنيين على األقي ،الراغ،ين في تأ يس حزب ،ىايار الرئيس ايياإ هتل الرغية على أن
ي،ين اإلايار الميادىت واألفكار األولية للحزب لتمكين م من ممار ة أنييت م السيا ية التحضيرتة والتروت
لتأ يس الحزب على أن يتقدموا بيلب التأ يس عند ا تكماي اليروط المنصو

علي ا في ه ا القانون االي

مدة ال تزتد على تة أ ر من تارتم اإلايار.
ب .ىما لم تستكمي اليروط المنصو

علي ا في القانون االي المدة الميار ىلي ا في الفقرة أ) من ه المادة

فعلى مقدمي لب التأ يس التوقف عن ممار ة انييت م لتأ يس الحزب ،وال يحا ل م التقدى بيلب جديد ىال بعد
انقضات تة أ ر من تارتم ه ا التوقف.
المادة 8
يجب أن يكون لكي حزب نلاى أ ا ي يتضمن ال،يانات التالية-:
أ .ا م الحزب و عار على أن ال يكون أي من ما مياه ا إل م أو عار أي حزاأ وار .
ب .عنوان المقر الرئيسي للحزب وعناوتن مقار الفر ية ىن وجدت ،مط هيان العنوان المعتمد إلر اي أي ت،ليغ وفا
أحكاى ه ا القانون .
ج .الميادىت التي يقوى علي ا الحزب واألهداف التي يسعى ىلي ا وو ائي تحنيق ا.
د .روط العضوتة في الحزب و جراتات االنتساب ىليه بما يتفا مط الد تور وه ا القانون.
هي .ىجراتات تأليف هينات الحزب وااتيار قيادته بمن في مل األمين وتنليم عالقة الحزب بأعضائه و جراتات
ميا رته ألنييته وتحديد االاتصاصات السيا ية والتنليمية والمالية واإلدارتة لكي من هيناته على أن يكون مل
على أ اس ىجرات الحزب النتخابات دورتة بصورة ديمق ار ية لنيادته ولجميط مستوتات هيناته .
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و .االلتزاى بالميادىت والقواعد المنصو

علي ا في الد تور وه ا القانون .

ز -تحديد الموارد المالية للحزب وأحكاى تنليم زونه المالية وعداد موازنته السنوتة و جراتات مس حساباته بما
في مل أوجه ىنفاي أمواله و جراتات صرف ا وعداد هياناته المالية الختامية عن ري نة ابقة .
ح .ىجراتات ىقرار الموازنة السنوتة للحزب والمصادقة على هياناته المالية الختامية عن ري نة ابقة من ق،ي
أو ط هينة حزاية منتخية لديه.
ط .االلتزاى بعقد مزتمر عاى دوري علني أو ما يوازته حسب النلاى األ ا ي للحزب نوتا.
ي .تحديد الج ة المختصة في الحزب بلصدار الق اررات الن ائية في:
.1مخالفات أعضات الحزب.
.2النزاعات هين أعضات الحزب وهيناته.
 .3ليات االنتساب للحزب.
 .ىجراتات دم الحزب مط حزب وار .
ي .ىجراتات الحي االاتياري للحزب وأحكاى تصنية أمواله على أن تزوي ه األمواي ل،ند األحزاب في الموازنة
العامة للدولة.
المادة 9
أ .تيكي في الو ازرة لجنة تسمى لجنة زون األحزاب ) للنلر في ليات تأ يس األحزاب ومتابعة زون ا وفا
أحكاى ه ا القانون هرئا ة وزتر الداالية وعضوتة ري من:
 .1رئيس ديوان التيرتط والرأي نائيا للرئيس يقوى مقامه عند غيابه.
.2أمين عاى و ازرة العدي.
.3أمين عاى و ازرة الداالية.
.4عضو من مز سات المجتمط المدني يسميه رئيس الوزرات.
.5المفوض العاى لحقوي اإلنسان.
ب .يمغي الرئيس اللجنة لدى الج ات الر مية والقضائية وأي ج ة أارى.
ج .تجتمط اللجنة هدعوة من الرئيس ،وتكون اجتماع ا قانونيا بحضور أغل،ية أعضائ ا على أن يكون من هين م
الرئيس أو نائيه ،وتتخ ق اررات ا بأغل،ية ثالثة أصوات على األقي.
د .يعين وزتر الداالية من هين موظفي الو ازرة أمين ر للجنة.
المادة 10
أ .يقدى لب تأ يس الحزب ىلى أمين ر اللجنة موقعا من المز سين ومرفقا به ال،يانات والوثائا التالية:
 .1ثالث نسم من النلاى األ ا ي للحزب موقعة من المز سين.
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 .2ند تفوتض موقط عليه من المز سين لصال ثالثة مز سين مفواين هتقديم لب التأ يس ومتابعة جميط
اإلجراتات الالزمة أماى الج ات الر مية والقضائية والج ات األارى ىلى حين اإلعالن عن تأ يس الحزب
الراية.

وا تكماي تأليف هيناته ومل وفا النمومج ال ي تعتمد اللجنة ل

 .3كيف يتضمن ا م ري مز س من أراعة مقا ط ورقمه الو ني وم نته ومكان عمله وعنوان ىقامته ،على أن
يرفا به صورة عن اليياقة اليخصية لكي مز س صادرة عن دائرة األحواي المدنية والجوازات ومصادي علي ا
من أحد المز سين المفواين.
.4

ادة يوقع ا المز سون المفواون الغالثة أماى أمين ر اللجنة تزرد صحة تواقيط األعضات المز سين على

الوثائا الميار ىلي ا في ه المادة.
ب .يختار المز سون المفواون احدهم ليكون وريال عن المز سين أماى اللجنة ومل بموجب ورالة عدلية ليتابط
ىجراتات التسجيي وتقديم المعلومات والوثائا ىلى اللجنة وتسلم الت،ليرات واإل عارات نيابة عن جميط المز سين
االي مدة تأ يس الحزب و لى حين اإلعالن عن تأ يسه وا تكماي تأليف هيناته.
المادة 11
عار ي،ين فيه تارتم
أ .على أمين ر اللجنة عند تسلمه لب التأ يس والمعلومات والوثائا المرفقة به أن يحرر ى اإ
تسلمه اليلب ،وعلى وريي المز سين أن يوقط على ه ا اإل عار .
ب .يتولى أمين ر اللجنة تدقيا أ مات المز سين والتحقيا من توافر اليروط المنصو

علي ا في المادة )6

من ه ا القانون.
المادة 12
أ .ألمين ر اللجنة لب أي وثائا أو هيانات الزمة منصو

علي ا في ه ا القانون إلتماى ىجراتات التأ يس

ومل بكتاب يصدر االي ثالثين يوما من تارتم تسلم لب التأ يس .
ب .على وريي المز سين تقديم الوثائا وال،يانات الميلواة االي امسة عير يوما من تارتم ت،لغ رتاب أمين ر
اللجنة ل

الراية ،وعلى الرئيس تمديد ه المدة لمدة مماثلة هنات على لب وريي المز سين .

عار ي،ين فيه تارتم تسلمه ه الوثائا وال،يانات وعلى وريي المز سين أن
ج .على أمين ر اللجنة أن يحرر ى ا
يوقط على ه ا اإل عار.
المادة 13
ىما نقز عدد األعضات المز سين عن الحد األدنى المنصو

عليه في الفقرة أ) من المادة  )6من ه ا القانون

ألي ،ب من األ ياب ق،ي اإلعالن عن تأ يس الحزب وفا أحكاى ه ا القانون ،فيعت،ر لب التأ يس ملرى.
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المادة 14
أ .ىما ران لب تأ يس الحزب مستوفيا لليروط المنصو

علي ا في ه ا القانون تصدر اللجنة ق ار ار باإلعالن

عن تأ يس الحزب االي مدة ال تزتد على يعة أياى من انقضات تين يوما على تارتم ت،ليغ اإل عار هتسلم لب
التأ يس أو انقضات ثالثين يوماإ على تارتم اإل عار هتسلم الوثائا وال،يانات الميار ىلي ا في المادة  )12من ه ا
القانون ،وتنير اإلعالن عن تأ يس الحزب في الجرتدة الر مية.
ب .ىما لم يصدر عن اللجنة قرار بلعالن تأ يس الحزب أو رفضه االي المدة المنصو

علي ا في الفقرة أ)

من ه المادة يعت،ر قرار اإلعالن عن تأ يس الحزب صاد اإر حكماإ .
ج .ىما رفض

اللجنة ىعالن تأ يس الحزب االي المدة المنصو

علي ا في الفقرة أ) من ه المادة فعلي ا أن

تعلي أ ياب قرارها وأن ت،لره ىلى وريي المز سين وفقا ألحكاى ه ا القانون وال يجوز للجنة ىهدات أ ياب أارى
للرفض أماى المحكمة المختصة.
د .تنير الق اررات الصادرة باإلعالن عن تأ يس الحزب وفا أحكاى ه المادة في الجرتدة الر مية وفي صحيفتين
يوميتين محليتين.
المادة 15
أ .ألي من المز سين حا اليعن لدى محكمة العدي العليا في قرار اللجنة هرفض ىعالن تأ يس الحزب االي
ثالثين يوما من اليوى التالي لتارتم ت،ليغ قرار الرفض ىلى وريي المز سين.
ب .ىما أصدرت محكمة العدي العليا حكماإ بللرات قرار اللجنة يرفض ىعالن تأ يس الحزب ،يصي الحزب مراصا
من تارتم صدور الحكم القضائي وتنير ه ا الحكم في الجرتدة الر مية وصحيفتين محليتين يوميتين ،وتعت،ر
الحكم بمغابة ىعالن عن تأ يس الحزب.
المادة 16
مط مراعاة أحكاى المادة  )7من ه ا القانون ،ال يجوز للحزب أن يعلن عن نفسه أو يمارس نيا ه ىال بعد اإلعالن
عن تأ يسه وفا أحكاى ه ا القانون.
المادة 17
أ .يتمتط الحزب بعد اإلعالن عن تأ يسه بيخصية اعتيارتة مستقلة وتحا له تمل األمواي المنقولة وغير المنقولة
الالزمة لتمكينه من النياى بم امه والنياى بأي تصرفات أارى وفا أحكاى ه ا القانون.
ب .ال يجوز حي الحزب ىال وفا أحكاى نلامه األ ا ي أو بقرار قضائي وفقاإ ألحكاى ه ا القانون.
ج .يتولى ىدارة زون الحزب قيادة تزلف وفقا ألحكاى نلامه األ ا ي وتمغله األمين لدى الج ات الر مية
والقضائية وأي ج ة أارى ولهمين تفوتض أي من م امه وصالحياته لواحد أو أكغر من أعضات قيادة الحزب
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على أن يكون التفوتض اييا ومحددا ،وله أن يوري أي محاى في أي من اإلجراتات الر مية والقضائية والقانونية
وأي ىجراتات أارى متعلقة بالحزب.
المادة 18
لكي أردني أكمي الغامنة عيرة من عمر أن ينتسب ىلى الحزب بعد اإلعالن عن تأ يسه وفا أحكاى ه ا القانون،
على أن تتحقا فيه اليروط المنصو

علي ا في الفقرة ب) من المادة  )6من ه ا القانون با تغنات ما ورد في

ال،ندين  )2و  )5من تل الفقرة.
المادة 19
ال يجوز التعرض ألي موا ن أو مساتلته أو محا ،ته أو المساس بحقوقه الد تورتة أو القانونية بس،ب انتمائه
الحزاي وتعاقب ري من يخالف مل .
المادة 20
يتعين على الحزب في ممار ة نيا ه االلتزاى بالميادىت والقواعد التالية:
أ .أحكاى الد تور واحتراى يادة القانون .
ب .المحافلة على ا تقالي الو ن وأمنه وصون الوحدة الو نية وعدى التمييز هين الموا نين .
ج .أ س الديمق ار ية واحتراى التعددية السيا ية في الفكر والرأي والتنليم .
د .تحقيا تكافز الفر

هين جميط الموا نين عند تولي المسزولية أو المياررة في ا.

هي .المحافلة على حيادية المز سات العامة في أدات م ام ا .
و .عدى االرتياط التنليمي أو المالي بأي ج ة غير أردنية أو توجيه النياط الحزاي هنات على أوامر أو توجي ات
من أي دولة أو ج ة اارجية.
ز .االمتنا عن التنليم واال تقياب الحزاي في القضات أو في صفوف القوات المسلحة األردنية واألج زة األمنية
والدفا المدني.
ح .ن ،العنف بجميط أ كاله واالمتنا عن ىقامة أي تنليمات عسكرتة أو يه عسكرتة .
ط .االمتنا عن تقديم ال يات أو الت،رعات النقدية أو العينية ىال بحدود ما هو جائز تقديمه ىلى أعضات الحزب
بمقتضى أحكاى التيرتعات
المادة 21
على الحزب تزوتد أمين ر اللجنة بعنوان مقر الرئيسي ومقار الفر ية ىن وجدت على أن تكون ه المقار دااي
المملكة ومعلنة.
المادة 22
على الحزب أن يحتفظ في مقر الرئيسي بالسجالت وال،يانات التالية:
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أ .النلاى األ ا ي للحزب.
ب .أ مات أعضات النيادة واألعضات المز سين والمنتس،ين وعنوان ري من م ومحي ىقامته واياناته اليخصية .
ج .جي ق اررات الحزب .
د .جي ىيرادات الحزب ومصروفاته بصورة مفصلة ووفا ما تقتضيه أحكاى ه ا القانون.
المادة 23
أ .مقار الحزب ووثائقه وم ار الته وو ائي اتصاله مصونة وال يجوز مراق،ت ا أو مداهمت ا أو مصادرت ا ىال بقرار
قضائي وفا أحكاى القانون.
ب .با تغنات حاالت الجرى المي ود ال يجوز تفتيم أي مقر للحزب ىال بقرار من المدعي العاى المختز واحضور
باإلاافة ىلى حضور ممغي عن الحزب ،فلما رفض ممغي الحزب يغ ،مل في محضر التفتيم ال ي يجري حينن
بحضور اهدين.
ج .يترتب على مخالفة أحكاى الفقرة ب) من ه

المادة بيالن التفتيم وما يترتب عليه ،وتتحمي المخالف

المسزولية المدنية والجزائية.
المادة 24
أ .للحزب ا تخداى المرافا الغقافية واالجتما ية العامة ومراكز النقابات والجمعيات واألندية رتية الحصوي على
الموافقة المسيقة من القائمين على تل المرافا والمراكز وفا أحكاى التيرتعات الناف ة.
ب .يحلر ا تخداى:
 .1دور العيادة ألي نياط حزاي.
 .2أمواي النقابات والجمعيات واألندية لمصلحة أي حزب.
المادة 25
أ .على الحزب االعتماد الكلي في موارد المالية على مصادر تموتي أردنية معروفة ومعلنة ومحددة بما يتفا مط
أحكاى ه ا القانون .
ب .للحزب ق،وي ال يات والت،رعات من األ خا

األردنيين الي،يعيين على أن تكون معروفة ومعلنة وعلى أن ال

يزتد مجمو ما يقدمه اليخز الي،يعي الواحد على امسين ألف دينار نوتا.
ج .يحلر على الحزب تلقي أي تموتي أو هيات أو ت،رعات نقدية أو عينية من:
 .1أي دولة أو ج ة اارجية.
 .2أي خز اعتياري عاى أو اا

.

.3أي مصدر مج وي.
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المادة 26
أ .للحزب ا تغمار أمواله وموارد دااي المملكة بصورة معروفة ومعلنة في أي من اليري التالية:
 .1ىصدار المي،وعات الدورتة وأدهيات الحزب وأي مي،وعات أارى.
.2امتال أي من و ائي اإلعالى المتاحة وا تخدام ا للتع،ير عن ميادئه وورائه ومواقفه وألي أهداف ىعالمية أارى
وفا أحكاى التيرتعات الناف ة.
 .3تمل العقار لرايات مقر الرئيسي أو مقار الفر ية.
 .4السماح با تعماي أي أجزات من مقار الحتفاالت أو منا يات عامة أو ااصة مقاهي هدي بما يتفا مط أحكاى
التيرتعات الناف ة.
 .5واط أمواله ودائط مراو ة بفوائد أو بمياررة لدى ال،نو األردنية.
 .6رات ندات الخزتنة وفا أحكاى التيرتعات الناف ة.
 .7أي أنيية أارى تحدد هنلاى اا

يصدر ل

الراية.

ب .على الحزب ىيدا أمواله في ال،نو األردنية.
علي ا في نلامه األ ا ي بما ال يخالف أحكاى ه ا

ج .ينفا الحزب أمواله على الرايات واألهداف المنصو
القانون.

د .لرايات قياى المسزولية الجزائية ،تعت،ر أمواي الحزب بحكم األمواي العامة وتعت،ر القائمون على زون الحزب
والعاملون فيه بحكم الموظفين العموميين.
المادة 27
تعفى مقار الحزب من جميط الضرائب والر وى الحكومية التي تترتب على األمواي غير المنقولة.
المادة 28
يتم تخصيز هند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم األحزاب من أمواي الخزتنة ،وتحدد روط ه ا
الدعم ومقدار و جراتات صرفه بموجب نلاى يصدر ل

الراية.

المادة 29
أ .على الحزب تعيين محا ب قانوني لتدقيا حساباته واياناته المالية السنوتة.
نوتاإ ىلى اللجنة االي ثالثة أ ر من تارتم انت ات ري نة مالية:
ب .على الحزب أن ير ي ِّ

 .1نسخة من موازنته السنوتة واياناته المالية المصادي علي ا للسنة السابقة وفا أحكاى نلامه األ ا ي.
 .2هيانا موقعا من األمين عن موارد الحزب المالية بالتفصيي .
ج .للرئيس أو من يفواه حا اال ال على حسابات الحزب وتدقيا قيود المالية وتقديم تقرتر ه ل ىلى اللجنة
على أن تر ي نسخة منه ىلى األمين .
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د .يجوز أن يكون اليخز المفوض من الرئيس محا يا قانونيا أو مندواا عن ديوان المحا ية.
المادة 30
أ .مط مراعاة أحكاى الفقرة ج) من ه المادة ،على األمين ىايار أمين ر اللجنة بكتاب مقاهي ى عار هتسلم أي
قرار يصدر الحزب بحي نفسه أو دمجه أو بلجرات أي تريير في قياداته أو هتعديي أي نز في نلامه األ ا ي
ومل االي عيرة أياى من تارتم صدور القرار أو ىجرات التريير أو التعديي .
ب .في حالة دم حزاين أو أكغر لتيكيي حزب واحد يتمتط الحزب الجديد باليخصية االعتيارتة وتزوي ىليه جميط
الحقوي العائدة لالحزاب المندمجة وتتحمي االلتزامات المترتية على ري من ا .
ج .ال يجوز تعديي النلاى األ ا ي للحزب أو دمجه في حزب وار ىال بموافقة مسيقة من اللجنة.
المادة 31
أ .يعتمد العنوان المحدد في لب التأ يس لرايات ت،ليغ الحزب بأي من الق اررات أو اإل عارات أو اإلجراتات
األارى المتخ ة وفقا ألحكاى ه ا القانون ما لم يقم األمين بل عار أمين ر اللجنة باعتماد عنوان جديد ل
الراية .
ب .يتولى أمين ر اللجنة ت،ليغ أي قرار أو ى عار صادر عن اللجنة بموجب أحكاى ه ا القانون بار اله ىلى
الحزب بال،رتد المسجي على العنوان المعتمد لدى اللجنة وفا أحكاى الفقرة أ) من ه المادة .
ج .ىما تع ر الت،ليغ وفا أحكاى الفقرة ب) من ه ا المادة ،فيتم الت،ليغ بالنير لمرتين في صحيفتين يوميتين
محليتين ،وتعت،ر الت،ليغ في ه الحالة قانونيا ومنتجا ثار .
د .في جميط األحواي يجوز ألمين ر اللجنة أو من يفواه ت،ليغ ق اررات اللجنة و عارات ا ىلى األمين بال ات.
المادة 32
أ .يتم اليعن أماى محكمة ال،داية المختصة في الق اررات الن ائية الصادرة للفصي في المخالفات والنزاعات هين
أعضات الحزب وهيناته وفا أحكاى نلامه األ ا ي.
ب .يكون قرار محكمة ال،داية الصادر وفا أحكاى الفقرة أ) من ه المادة قاهال لليعن أماى محكمة اال تنناف
المختصة وتكون قرارها قيعيا.
المادة 33
مط مراعاة أي عقواة أ د ورد النز علي ا في أي قانون وار:
أ .1.يعاقب بالحيس مدة ال تقي عن نة ري عضو من أعضات الحزب تسلم أو وافا على تسلم ماي لحساب
الحزب من أي دوي أو ج ة اارجية.
 .2يعاقب بالحيس مدة ال تقي عن نتين ىما ران مرتكب األفعاي المنصو
عضوا في قيادة الحزب .
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علي ا في ال،ند  )1من ه الفقرة

ب .1.يعاقب بالحيس مدة ال تقي عن ثالثة أ ر وال تزتد على نة أو بررامة ال تتجاوز امسمائة دينار أو بكلتا
هاتين العقواتين ري عضو من أعضات الحزب تسلم ماال من أي خز اعتياري عاى أو اا

أو من أي مصدر

مج وي.
 .2يعاقب بالحيس مدة ال تقي عن تة أ ر وال تزتد على نة واررامة ال تتجاوز امسمائة دينار ىما ران مرتكب
األفعاي المنصو

علي ا في ال،ند  )1من ه الفقرة عضوا في قيادة الحزب .

ج .يعاقب بالحيس مدة ال تزتد على ثالثة أ ر أو بررامة ال تتجاوز مائتي دينار ري من ارتكب مخالفة ألحكاى
ه ا القانون ولم ينز على عقواة ااصة ل ا ،وفي حالة التكرار تجمط العقواتان .
د .يحكم بمصادرة األمواي المتحصلة نتيجة ارتكاب أي من األفعاي المنصو

علي ا في الفقرتين أ) و ب) من

ه المادة ،وتزوي ىلى هند األحزاب في الموازنة العامة.
المادة 34
أ .ال يجوز حي الحزب ىال بقرار من محكمة ا تنناف عمان هنات على دعوى تقدم ا اللجنة في أي من الحاالت
التالية:
. .1ىما االف الحزب أحكاى أي من الفقرتين  )2و  )3من المادة  )16من الد تور.
 .2ىما ث،

في دعوى جزائية ارتياط الحزب بج ة أجن،ية.

 .3ىما ق،ي الحزب تموتال من ج ة اارجية.
ب .لمحكمة ا تنناف عمان أن تصدر ،هنات على لب اللجنة ،ق ار ار مستعجال بليقاف الحزب عن العمي االي
مدة النلر في الدعوى على أن تصدر المحكمة قرارها في الدعوى االي مدة ال تزتد على ثالثة أ ر من تارتم
ورودها لقلم المحكمة.
ج .للرئيس أن ينيب عنه اييا لدى محكمة ا تنناف عمان المحامي العاى المدني أو أحد مساعديه في ىقامة أي
دعوى بموجب أحكاى ه المادة وفي تقديم أي لب أو دفط تقتضيه ه الدعوى أو اليلب المقدى في ا ،وفي
اتخام جميط اإلجراتات الالزمة ل

الرايات بما في مل الت،ليرات وتقديم ال،ينات والمرافعات.

المادة 35
ال يجوز أن يكون عضواإ في قيادة الحزب ري من:
أ .أدين بارتكاب أي من األفعاي المنصو

علي ا في الفقرتين أ) و ب) من المادة  )33من ه ا القانون .

ب .ررر ارتكاب أي من األفعاي المنصو

علي ا في الفقرة ج) من المادة  )33من ه ا القانون.

المادة 36
ال تسري ىجراتات التأ يس المنصو

علي ا في ه ا القانون على األحزاب المراصة ق،ي نفام أحكامه.
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المادة 37
يصدر مجلس الوزرات األنلمة الالزمة لتنفي أحكاى ه ا القانون.
المادة 38
يلرى قانون األحزاب السيا ية رقم 2007 )19ى على أن يستمر العمي باألنلمة الصادرة بمقتضا ىلى أن تلرى
أو يست،دي غيرها ه ا وفا أحكاى ه ا القانون االي مدة أقصاها نة.
المادة 39
رئيس الوزرات والوزرات مكلفون هتنفي أحكاى ه ا القانون.
2012/6/6ى.
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 . 8قانون األحزاب السياسية رقم ( )39لسنة 2015م
المنشور على الصفحة ( )7835من عدد الجريدة الرسمية رقم ( )5358بتاريخ  16أيلول 2015م
المادة 1
يسمى ه ا القانون قانون األحزاب السيا ية لسنة 2015ى ) وتعمي به من تارتم نير في الجرتدة الر مية .
تعديالت المادة:
 تم اال تعااة عن يارة المحامي العاى المدني) حيغما وردت بعيارة ىدارة قضايا الدولة) أو يارة الوکييالعاى) حسب الحاي بموجب المادة  )20من قانون ىدارة قضايا الدولة رقم  28لسنة 2017ى.
المادة 2
يكون للكلمات والعيارات التالية حيغما وردت في ه ا القانون المعاني المخصصة ل ا أدنا ما لم تدي القرتنة على
غير مل :
الو ازرة :و ازرة اليزون السيا ية وال،رلمانية .
الوزتر :وزتر اليزون السيا ية وال،رلمانية .
اللجنة :لجنة زون األحزاب الميكلة وفا أحكاى ه ا القانون .
الرئيس  :رئيس اللجنة.
األمين :أمين عاى الحزب .
ممغي المز سين  :العضو المفوض من المز سين وفا أحكاى القانون .
المادة 3
يعت،ر حزاا ري تنليم يا ي مزلف من جماعة من األردنيين يز س وفقا ألحكاى الد تور وه ا القانون بقصد
المياررة في الحياة السيا ية وتحقيا أهداف محددة تتعلا باليزون السيا ية واالقتصادية واالجتما ية وتعمي
هو ائي ميروعة و لمية .
المادة 4
أ .لهردنيين الحا في تأليف األحزاب واالنتساب ىلي ا وفقاإ ألحكاى الد تور وه ا القانون.
ب .للحزب الحا في المياررة بمختلف االنتخابات التي تجري في المملكة وفا أحكاى القانون .
المادة 5
أ .يز س الحزب على أ اس الموا نة والمساواة هين األردنيين وااللتزاى بالديمق ار ية واحتراى التعددية السيا ية.
ب .ال يجوز تأ يس الحزب على أ اس ديني أو ائفي أو عرقي أو فنوي أو على أ اس التفرقة بس،ب الجنس
أو األصي.
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المادة 6
أ .يجب أن ال يقي عدد األعضات المز سين ألي حزب عن مائة وامسين

خصاإ.

ب .ييترط في العضو المز س ما يلي:
 .1أن يكون أردنياإ من عير نوات على األقي.
 .2أن يكون قد أكمي الغامنة عيرة من عمر .
 .3أن ال يكون محكوما بجناية أو بجنحة مخلة باليرف أو االاالي وا داب العامة ،با تغنات الجنايات مات
الصفة السيا ية ،مالم يكن قد أعيد ىليه اعتيار .
 .4أن يكون متمتعا باألهلية المدنية والقانونية الكاملة .
 .5أن يكون منيما عادة في المملكة .
 .6أن ال يكون قاايا.
 .7أن ال يكون عضوا في أي حزب وار أو أي تنليم يا ي غير أردني.
 .8أن ال يكون من المنتس،ين للقوات المسلحة األردنية أو أي من األج زة األمنية أو الدفا المدني.
المادة 7
أ .يحا لخمسة من األردنيين على األقي ،الراغ،ين في تأ يس حزب ،ىايار الرئيس اييا هتل الرغية على أن
ي،ين اإلايار الميادىت واألفكار األولية للحزب لتمكين م من ممار ة أنييت م السيا ية التحضيرتة والتروت
لتأ يس الحزب على أن يتقدموا بيلب التأ يس عند ا تكماي اليروط المنصو

علي ا في ه ا القانون االي

مدة ال تزتد على نة واحدة من تارتم اإلايار.
ب .ىما لم تستكمي اليروط المنصو

علي ا في القانون االي المدة الميار ىلي ا في الفقرة أ) من ه المادة

فعلى مقدمي لب التأ يس التوقف عن ممار ة أنييت م لتأ يس الحزب ،وال يحا ل م التقدى بيلب جديد ىال بعد
انقضات ثالثة أ ر من تارتم ه ا التوقف .
المادة 8
يكون لكي حزب نلاى أ ا ي يتضمن ما يلي:
أ .ا م الحزب و عار على أن ال يكون أي من ما مياه اإ ال م أو عار أي حزب أردني وار.
ب .الميادىت التي يقوى علي ا الحزب واألهداف التي يسعى ىلي ا وو ائي تحنيق ا .
ج .روط العضوتة في الحزب و جراتات االنتساب ىليه بما يتفا مط الد تور وه ا القانون .
د .ىجراتات تأليف هينات الحزب وااتيار قيادته بمن في مل األمين وتنليم عالقة الحزب بأعضائه و جراتات
ميا رته ألنييته وتحديد االاتصاصات السيا ية والتنليمية والمالية واإلدارتة لكي من هيناته على أن يكون مل
على أ اس ىجرات الحزب النتخابات دورتة بصورة ديمق ار ية لنيادته ولجميط مستوتات هيناته .
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هي .االلتزاى بالميادىت والقواعد المنصو

علي ا في الد تور وه ا القانون.

و .تحديد الموارد المالية للحزب وأحكاى تنليم زونه المالية وعداد موازنته السنوتة و جراتات مس حساباته بما
في مل أوجه ىنفاي أمواله و جراتات صرف ا وعداد هياناته المالية الختامية عن ري نة ابقة.
ز .ىجراتات ىقرار الموازنة السنوتة للحزب والمصادقة على هياناته المالية الختامية عن ري نة ابقة من ق،ي
أعلى هينة حزاية منتخية لديه.
ح .االلتزاى بعقد مزتمر عاى دوري علني أو ما يوازته حسب النلاى األ ا ي للحزب نوتا.
ط .تحديد الج ة المختصة في الحزب بلصدار الق اررات الن ائية في:
 .1مخالفات أعضات الحزب.
 .2النزاعات هين أعضات الحزب وهيناته.
 .3ليات االنتساب للحزب.
ي .ىجراتات دم الحزب في حزب وار.
 .ىجراتات الحي االاتياري للحزب وأحكاى تصنية أمواله على أن تزوي ه األمواي ل،ند األحزاب في الموازنة
العامة للدولة .
المادة 9
أ .تيكي في الو ازرة لجنة تسمى لجنة زون األحزاب ) للنلر في ليات تأ يس األحزاب ومتابعة زون ا وفا
أحكاى ه ا القانون هرئا ة أمين عاى الو ازرة وعضوتة ري من:
 .1أمين عاى و ازرة الداالية نائيا للرئيس يقوى مقامه عند غيابه.
 .2أمين عاى و ازرة العدي.
 .3أمين عاى و ازرة الغقافة.
 .4ممغي عن مز سات المجتمط المدني يسميه رئيس الوزرات.
 .5ممغي عن المررز الو ني لحقوي اإلنسان يسميه مجلس أمنائه.
ب .يمغي الرئيس اللجنة لدى الج ات الر مية والقضائية وأي ج ة أارى.
ج .تجتمط اللجنة هدعوة من الرئيس وتكون اجتماع ا قانونياإ بحضور اغل،ية أعضائ ا على أن يكون من هين م
الرئيس أو نائيه ،وتتخ ق اررات ا بأغل،ية أصوات أعضائ ا الحاارتن.
د .يعين الرئيس من هين موظفي الو ازرة أمين ر للجنة.
المادة 10
أ .يقدى لب تأ يس الحزب ىلى أمين ر اللجنة موقعا من المز سين ومرفقا به ال،يانات والوثائا التالية:
 .1ثالث نسم من النلاى األ ا ي للحزب موقعة من المز سين.
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 .2ند تفوتض موقط عليه من المز سين لصال ثالثة مز سين مفواين هتقديم لب التأ يس ومتابعة جميط
اإلجراتات الالزمة أماى الج ات الر مية والقضائية والج ات األارى ىلى حين اإلعالن عن تأ يس الحزب
الراية .

وا تكماي تأليف هيناته ومل وفا النمومج ال ي تعتمد اللجنة ل

 .3ريف يتضمن ا م ري مز س من أراعة مقا ط ورقمه الو ني وم نته ومكان عمله وعنوان ىقامته ،على أن
يرفا به صورة عن اليياقة اليخصية لكي مز س صادرة عن دائرة األحواي المدنية والجوازات ومصادي علي ا
من أحد المز سين المفواين .
.4

ادة يوقع ا المز سون المفواون الغالثة أماى أمين ر اللجنة تزرد صحة تواقيط األعضات المز سين على

الوثائا الميار ىلي ا في ه المادة .
 .5عنوان المقر الرئيس للحزب وعناوتن مقار الفر ية على أن تكون ه المقار دااي المملكة ومعلنا عن ا ومعتمدة
إلر اي أي ت،ليغ وفا أحكاى ه ا القانون.
ب .يختار المز سون المفواون أحدهم ليكون ممغال عن المز سين أماى اللجنة ومل بموجب ورالة عدلية ليتابط
ىجراتات التسجيي وتقديم المعلومات والوثائا ىلى اللجنة وتسلم الت،ليرات واإل عارات نيابة عن جميط المز سين
االي مدة تأ يس الحزب و لى حين اإلعالن عن تأ يسه وا تكماي تأليف هيناته .
المادة 11
عار ي،ين فيه تارتم
أ .على أمين ر اللجنة عند تسلمه لب التأ يس وال،يانات والوثائا المرفقة به أن يحرر ى اإ
تسلمه اليلب ،وعلى ممغي المز سين أن يوقط على ه ا اإل عار.
ب .يتولى أمين ر اللجنة تدقيا أ مات المز سين والتحقا من توافر اليروط المنصو

علي ا في المادة )6

من ه ا القانون.
المادة 12
أ .ألمين ر اللجنة لب أي وثائا أو هيانات الزمة منصو

علي ا في ه ا القانون إلتماى ىجراتات التأ يس

ومل بكتاب يصدر االي ثالثين يوما من تارتم تسلم لب التأ يس.
ب .على ممغي المز سين تقديم الوثائا وال،يانات الميلواة االي امسة عير يوما من تارتم ت،لغ رتاب أمين ر
اللجنة وعلى الرئيس تمديد ه المدة لمدة مماثلة هنات على لب ممغي المز سين.
عار ي،ين فيه تارتم تسلمه ه
ج .على أمين ر اللجنة أن يحرر ى اإ

الوثائا وال،يانات الميلواة وعلى ممغي

المز سين أن يوقط على ه ا اإل عار.
المادة 13
أ .ىما نقز عدد األعضات المز سين عن الحد األدنى المنصو

عليه في الفقرة أ) من المادة  )6من ه ا

القانون ألي ،ب من األ ياب ق،ي اإلعالن عن تأ يس الحزب وفا أحكاى ه ا القانون ،ي،لغ أمين ر اللجنة
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المفواين أو ممغل م ه ل وعلي م ا تكماي العدد االي

ر من تارتم ت،لير م ه ل و ال اعت،ر لب التأ يس

ملرى.
ب .على الحزب أن يزود اللجنة بقائمة أعضائه في هداية ري نة.
المادة 14
أ .ىما ران لب تأ يس الحزب مستوفيا لليروط المنصو

علي ا في ه ا القانون تصدر اللجنة ق ار اإر باإلعالن

عن تأ يس الحزب االي مدة ال تزتد على يعة أياى من انقضات تين يوما على تارتم ت،ليغ اإل عار هتسلم لب
التأ يس أو انقضات ثالثين يوما على تارتم اإل عار هتسلم الوثائا وال،يانات الميار ىلي ا في المادة  )12من ه ا
القانون .
ب .ىما رفض

اللجنة ىعالن تأ يس الحزب االي المدة المنصو

علي ا في الفقرة أ) من ه المادة فعلي ا أن

تس،ب ق ارراها وأن ت،لره ىلى ممغي المز ين وفقا ألحكاى ه ا القانون ،وال يجوز للجنة ىهدات أ ياب أارى للرفض
أماى المحكمة المختصة.
ج .تنير الق اررات الصادرة باإلعالن عن تأ يس الحزب وفا أحكاى ه المادة في الجرتدة الر مية وفي صحيفتين
يوميتين محليتين.
د .ىما لم يصدر عن اللجنة قرار هتسجيي الحزب أو هرفض تسجيله االي المدة المنصو

علي ا في الفقرتين أ)

و ب) من ه المادة يعت،ر الحزب مسجال وفا أحكاى ه ا القانون .
المادة 15
أ .ألي من المز سين حا اليعن لدى المحكمة اإلدارتة في قرار رفض اللجنة ىعالن تأ يس الحزب االي تين
يوماإ من اليوى التالي لتارتم ت،ليغ قرار الرفض ىلى ممغي المز سين.
ب .ىما تضمن الحكم القضائي ىلرات قرار رفض اللجنة ىعالن تأ يس الحزب يصي الحزب مسجال من تارتم
صدور الحكم وتنير ه ا الحكم في الجرتدة الر مية وفي صحيفتين محليتين يوميتين .
المادة 16
مط مراعاة أحكاى المادة  )7من ه ا القانون ،ال يجوز للحزب أن يعلن عن نفسه أو يمارس نيا ه ىال بعد اإلعالن
عن تأ يسه وفا أحكاى ه ا القانون .
المادة 17
أ .يتمتط الحزب بعد اإلعالن عن تأ يسه بيخصية اعتيارتة مستقلة وتحا له تمل األمواي المنقولة وغير المنقولة
الالزمة لتمكينه من النياى بم امه والنياى بأي تصرفات أارى وفا أحكاى ه ا القانون .
ب .ال يجوز حي الحزب ىال وفا أحكاى نلامه األ ا ي أو بقرار قضائي وفقا ألحكاى ه ا القانون.
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ج .تتولى ىدارة زون الحزب قيادة تزلف وفقا ألحكاى نلامه األ ا ي وتمغي األمين الحزب لدى الج ات الر مية
والقضائية وأي ج ة أارى ولهمين تفوتض أي من م امه وصالحياته لعضو أو أكغر من أعضات قيادة الحزب
على أن يكون التفوتض ايياإ ومحدداإ ،وله أن يوري أي محاى في أي من اإلجراتات الر مية والقضائية والقانونية
وأي ىجراتات أارى متعلقة بالحزب .
المادة 18
لكي أردني أكمي الغامنة عيرة من عمر أن ينتسب ىلى الحزب بعد اإلعالن عن تأ يسه وفا أحكاى ه ا القانون،
على أن تتحقا فيه اليروط المنصو

علي ا في الفقرة ب) من المادة  )6من ه ا القانون ،با تغنات ما ورد في

ال،ند  )5من تل الفقرة .
المادة 19
ال يجوز التعرض ألي موا ن أو مساتلته أو محا ،ته أو المساس بحقوقه الد تورتة أو القانونية بس،ب انتمائه
الحزاي .
المادة 20
يلتزى الحزب في ممار ة أنييته بالميادىت والقواعد التالية:
أ .أحكاى الد تور واحتراى يادة القانون.
ب .المحافلة على ا تقالي الو ن وأمنه وصون الوحدة الو نية وعدى التمييز هين الموا نين .
ج .أ س الديمق ار ية واحتراى التعددية السيا ية في الفكر والرأي والتنليم .
د .تحقيا تكافز الفر

هين جميط الموا نين عند تولي المسزولية أو المياررة في ا .

هي .المحافلة على حيادية المز سات العامة في أدات م ام ا.
و .عدى االرتياط التنليمي أو المالي بأي ج ة غير أردنية أو توجيه النياط الحزاي هنات على أوامر أو توجي ات
من أي دولة أو ج ة اارجية .
ز .االمتنا عن التنليم واال تقياب الحزاي في القضات أو في صفوف القوات المسلحة األردنية واألج زة األمنية
والدفا المدني.
ح .ن ،العنف بجميط أ كاله واالمتنا عن ىقامة أي تنليمات عسكرتة أو يه عسكرتة .
ط .االمتنا عن تقديم ال يات أو الت،رعات النقدية أو العينية ىلى أعضات الحزب .
المادة 21
على الحزب تزوتد أمين ر اللجنة بعنوان مقر الرئيسي ومقار الفر ية االي مدة ثالثين يوما من تارتم افتتاح
أي من ا.
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المادة 22
على الحزب أن يحتفظ في مقر الرئيسي بالسجالت وال،يانات التالية:
أ .النلاى األ ا ي للحزب .
ب .أ مات أعضات النيادة واألعضات المز سين والمنتس،ين وعنوان ري من م ومحي ىقامته واياناته اليخصية .
ج .جي ق اررات الحزب .
د .جي ىيرادات الحزب ومصروفاته بصورة مفصلة وفا أحكاى ه ا القانون.
المادة 23
أ .مقار الحزب ووثائقه وم ار الته وو ائي اتصاله مصونة وال يجوز مراق،ت ا أو مداهمت ا أو مصادرت ا ىال بقرار
قضائي وفا أحكاى القانون.
ب .با تغنات حاالت الجرى المي ود ال يجوز تفتيم مقر أي حزب ىال بقرار من المدعي العاى المختز واحضور
وحضور ممغي عن الحزب ،فلما رفض الممغي يغ،

مل في محضر التفتيم ال ي يجرى حينن بحضور اهدين.

ج .يترتب على مخالفة أحكاى الفقرة ب) من ه

المادة بيالن التفتيم وما يترتب عليه ،وتتحمي المخالف

المسزولية المدنية والجزائية .
المادة 24
أ .للحزب ا تخداى المرافا الغقافية واالجتما ية العامة ومراكز النقابات والجمعيات واألندية رتية الحصوي على
الموافقة المسيقة من القائمين على تل المرافا والمراكز وفا أحكاى التيرتعات الناف ة .
ب .يحلر ا تخداى:
 .1دور العيادة ألي نياط حزاي .
 .2أمواي النقابات والجمعيات واألندية واالتحادات الرتااية لمصلحة أي حزب .
المادة 25
أ .على الحزب االعتماد الكلي في موارد المالية على مصادر تموتي أردنية معروفة ومعلنة ومحددة بما يتفا مط
أحكاى ه ا القانون.
ب .للحزب ق،وي ال يات والت،رعات المعلنة والمعروفة والمحددة من األ خا

األردنيين الي،يعيين والمعنوتين على

أن تكون معروفة ومعلنة .
ج .يحلر على الحزب تلقي أي تموتي أو هيات أو ت،رعات نقدية أو عينية من:
 .1أي دولة أو ج ة اارجية .
 .2أي مصدر مج وي .
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المادة 26
أ .للحزب ا تغمار أمواله وموارد دااي المملكة بصورة معروفة ومعلنة في أي من اليري التالية:
 .1اصدار المي،وعات الدورتة وأدهيات الحزب وأي مي،وعات أارى.
 .2امتال أي من و ائي اإلعالى المتاحة وا تخدام ا للتع،ير عن ميادئه وورائه ومواقفه وألي أهداف ىعالمية
أارى وفا أحكاى التيرتعات الناف ة.
 .3تمل العقار لرايات مقر الرئيسي أو مقار الفر ية .
 .4ا تعماي أي أجزات من مقار الحتفاالت أو منا يات عامة أو ااصة مقاهي هدي بما يتفا مط أحكاى التيرتعات
الناف ة.
 .5واط أمواله ودائط مراو ة بفوائد أو بمياررة لدى ال،نو األردنية.
 .6رات ندات الخزتنة وفا أحكاى التيرتعات الناف ة.
 .7أي أنيية أارى تحدد هنلاى اا

يصدر ل

الراية.

ب .على الحزب ىيدا أمواله في ال،نو األردنية.
علي ا في نلامه األ ا ي بما ال يخالف أحكاى ه ا

ج .ينفا الحزب أمواله على الرايات واألهداف المنصو
القانون .

د .لرايات قياى المسزولية الجزائية ،تعت،ر أمواي الحزب بحكم األمواي العامة وتعت،ر القائمون على زون الحزب
والعاملون فيه بحكم الموظفين العموميين.
المادة 27
تعفى مقار الحزب من جميط الضرائب والر وى الحكومية التي تترتب على األمواي غير المنقولة .
المادة 28
يتم تخصيز هند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم األحزاب من أمواي الخزتنة ،وتحدد روط ه ا
الدعم ومقدار و جراتات صرفه بموجب نلاى يصدر ل

الراية.

المادة 29
أ .على الحزب تعيين محا ب قانوني لتدقيا حساباته واياناته المالية السنوتة.
ب .على الحزب أن ير ي نوتاإ ىلى اللجنة االي ثالثة أ ر من تارتم انت ات السنة المالية:
 .1نسخة من موازنته السنوتة واياناته المالية المصادي علي ا للسنة السابقة وفا أحكاى نلامه األ ا ي .
 .2هيانا موقعا من األمين عن موارد الحزب المالية بالتفصيي.
ج .للرئيس أو من يفواه حا اال ال على حسابات الحزب وتدقيا قيود المالية وتقديم تقرتر ه ل ىلى اللجنة
على أن تر ي نسخة منه ىلى األمين.
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د .يجوز أن يكون اليخز المفوض من الرئيس محا ياإ قانونياإ أو مندوااإ عن ديوان المحا ية.
المادة 30
أ .للحزب تعديي نلامه األ ا ي أو االندماج في حزب وار وفقا ألحكاى الد تور والقانون وعالى اللجنة ه ل .
ب .1.على األمين ىايار أمين ر اللجنة بكتاب مقاهي ى عار هتسلم أي قرار يصدر الحزب بحي نفسه أو دمجه
أو بلجرات أي تريير في قياداته ومل االي عيرة أياى من تارتم صدور القرار أو ىجرات التريير أو التعديي.
 .2على اللجنة اصدار ق ارراها بالموافقة أو الرفض بيأن تعديي النلاى األ ا ي للحزب أو دمجه في حزب وار
االي أ ،وعين من تارتم ى عارها.
ج .في حالة دم حزاين أو أكغر لتيكيي حزب واحد يتمتط الحزب الجديد باليخصية االعتيارتة وتزوي ىليه جميط
الحقوي العائدة لهحزاب المندمجة وتتحمي االلتزامات المترتية على ري من ا .
المادة 31
أ .يعتمد العنوان المحدد في لب التأ يس لرايات ت،ليغ الحزب بأي من الق اررات أو اإل عارات أو اإلجراتات
األارى المتخ ة وفقا ألحكاى ه ا القانون ما لم يقم األمين بل عار أمين ر اللجنة باعتماد عنوان جديد ل

الراية.

ب .يتولى أمين ر اللجنة ت،ليغ أي قرار أو ى عار صادر عن اللجنة بموجب أحكاى ه ا القانون بلر اله ىلى
الحزب بال،رتد المسجي على العنوان المعتمد لدى اللجنة وفا أحكاى الفقرة أ) من ه المادة .
ج .ىما تع ر الت،ليغ وفا أحكاى الفقرة ب) من ه ا المادة ،فيتم الت،ليغ بالنير لمرتين في صحيفتين يوميتين
محليتين ،وتعت،ر الت،ليغ في ه الحالة قانونيا ومنتجا ثار .
د .في جميط األحواي يجوز ألمين ر اللجنة أو من يفواه ت،ليغ ق اررات اللجنة و عارات ا ىلى األمين بال ات .
المادة 32
أ .يتم اليعن أماى محكمة ال،داية المختصة في الق اررات الن ائية للحزب الصادرة للفصي في المخالفات والنزاعات
هين أعضائه وهيناته وفا أحكاى نلامه األ ا ي .
ب .يكون قرار محكمة ال،داية الصادر وفا أحكاى الفقرة أ) من ه المادة قاهال لليعن أماى محكمة اال تنناف
المختصة وتكون قرارها قيعيا.
المادة 33
مط مراعاة أي عقواة أ د ورد النز علي ا في أي قانون وار:
أ .يعاقب بالحيس مدة ال تقي عن نة ري عضو من أعضات الحزب تسلم ماال أو وافا على تسلمه لحساب
الحزب من أي دولة أو ج ة اارجية.
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ب .يعاقب بالحيس مدة ال تقي عن ثالثة أ ر وال تزتد على نة أو بررامة ال تتجاوز امسمائة دينار أو بكلتا
هاتين العقواتين ري عضو من أعضات الحزب تسلم ماالإ من أي خز اعتياري عاى أو اا

أو من أي مصدر

مج وي .
ج .يعاقب بالحيس مدة ال تزتد على ثالثة أ ر أو بررامة ال تتجاوز مائتي دينار ري من ارتكب مخالفة ألحكاى
ه ا القانون ولم ينز على عقواة ااصة ل ا ،وفي حالة التكرار تجمط العقواتان .
د .يحكم بمصادرة األمواي المتحصلة نتيجة ارتكاب أي من األفعاي المنصو

علي ا في الفقرتين أ) و ب) من

ه المادة ،وتزوي ىلى هند األحزاب في الموازنة العامة .
المادة 34
أ .ال يجوز حي الحزب ىال بقرار من محكمة ا تنناف عمان هنات على دعوى تقدم ا اللجنة في أي من الحاالت
التالية:
 .1ىما االف الحزب أحكاى أي من الفقرتين  )2و  )3من المادة  )16من الد تور.
 .2ىما ث،

في دعوى جزائية ارتياط الحزب بج ة أجن،ية.

 .3ىما ق،ي الحزب تموتال من ج ة اارجية .
 .4ىما االف الحزب أي حكم من أحكاى ه ا القانون ولم يقم هتصوتب المخالفة االي ثالثين يوماإ من تارتم ى عار
اللجنة له ه ل .
ب .لمحكمة ا تنناف عمان أن تصدر ،هنات على لب اللجنة ،ق ار اإر مستعجال بايقاف الحزب عن العمي االي
مدة النلر في الدعوى ،على أن تصدر المحكمة قرارها في الدعوى االي مدة ال تزتد على ثالثة أ ر من تارتم
ورودها لقلم المحكمة.
ج .للرئيس أن ينيب عنه اييا لدى محكمة ا تنناف عمان الوريي العاى أو أحد مساعديه في ىقامة أي دعوى
بموجب أحكاى ه المادة وفي تقديم أي لب أو دفط تقتضيه ه الدعوى أو اليلب المقدى في ا ،وفي اتخام جميط
اإلجراتات الالزمة ل

الرايات بما في مل الت،ليرات وتقديم ال،ينات والمرافعات .

المادة 35
ال يجوز أن يكون عضواإ في قيادة الحزب ري من:
أ .ادين بارتكاب أي من األفعاي المنصو

علي ا في الفقرتين أ) و ب) من المادة  )33من ه ا القانون .

ب .ررر ارتكاب أي من األفعاي المنصو

علي ا في الفقرة ج) من المادة  )33من ه ا القانون .

المادة 36
ال تسري ىجراتات التأ يس المنصو

علي ا في ه ا القانون على األحزاب المراصة ق،ي نفام أحكامه .
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المادة 37
يصدر مجلس الوزرات األنلمة الالزمة لتنفي أحكاى ه ا القانون.
المادة 38
يلرى قانون األحزاب السيا ية رقم 2012 )16ى ،على أن يستمر العمي باألنلمة الصادرة بمقتضا ىلى أن تلرى
أو يست،دي غيرها ه ا وفا أحكاى ه ا القانون االي مدة ال تتجاوز نة واحدة من تارتم نفام .
المادة 39
رئيس الوزرات والوزرات مكلفون هتنفي أحكاى ه ا القانون.
2015/6/29ى.
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ملحق رقم ()6
أنظمة المساهمة في تمويل األحزاب السياسية(2021 -2008م)
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 . 1نظام المساهمة في تمويل األحزاب السياسية رقم( )89لسنة 2008م
المنشور على الصفحة ( )4580من عدد الجريدة الرسمية رقم ( )4932بتاريخ 29أيلول 2008م
صادر بموجب المادة ( )19من قانون األحزاب السياسية رقم ( )19لسنة 2007م
المادة 1
يسمى ه ا النلاى نلاى المساهمة في تموتي األحزاب السيا ية لسنة 2008ى) وتعمي به من تارتم نير في
الجرتدة الر مية.
المادة 2
أ  .يكون للكلمات والعيارات التالية حيغما وردت في ه ا النلاى المعاني المخصصة ل ا أدنا ما لم تدي القرتنة
على غير مل :
القانون  :قانون األحزاب السيا ية الناف

.

الو ازرة  :و ازرة الداالية .
الوزتر  :وزتر الداالية .
األمين العاى  :أمين عاى الحزب .
المدير  :مدير اليزون المالية في الحزب .
المساهمة المالية :الم،لغ ال ي يقدى للحزب من الموازنة العامة للدولة .
ب .لرايات ه ا النلاى ،تعتمد التعارتف الواردة في القانون حيغما ورد النز علي ا في ه ا النلاى.
المادة 3
يتم تخصيز مساهمة مالية نوتة للحزب مقدارها  )50 ,000امسون ألف دينار تدفط على دفعتين متساوتتين
األولى تدفط االي

ر حزتران والغانية االي

ر رانون أوي من السنة رتية التزاى الحزب بأحكاى القانون وه ا

النلاى.
المادة 4
تخصز المساهمة المالية للحزب لرنفاي على األوجه التالية:
أ .هدي ىيجار لمقار الحزب .
ب .نفقات تيريلية .
ج .رواتب للعاملين وأجور للمستخدمين في الحزب .
د .أي نفقات أارى ل ا عالقة ميا رة هتحقيا غاياته وأهدافه المنصو

علي ا في نلاى الحزب األ ا ي.

المادة 5
يكون أمر الصرف وفقاإ للنلاى األ ا ي للحزب ملزماإ بالمحافلة على أمواله.
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المادة 6
يكون المدير مسزوال عن صحة حسابات الحزب ومعامالته المالية وفقا ألحكاى القانون وه ا النلاى والقواعد
واأل س والميادا المحا ،ية المعموي ه ا.
المادة 7
أ .يتم ىيدا ىيرادات الحزب لدى ال،نو األردنية .
ب .يحدد المكتب التنفي ي أو أعلى هينة تنفي ية في الحزب وفقا لنلامه األ ا ي أ مات األ خا

المعتمدين

للتوقيط على الييكات وأوامر الدفط الصادرة عن الحزب على أن ال يقي عددهم عن ثالثة.
المادة 8
أ .ىما االف الحزب أِّياإ من أحكاى القانون وه ا النلاى يتم ىايار بلزالة المخالفة االي مدة ال تزتد على
من تارتم ت،لغ اإلايار وفي حاي ا تمرار المخالفة ،فللوزتر ىيقاف المساهمة المالية لمدة نة .
ب .للوزتر ىعادة المساهمة المالية للحزب في حاي ىزالة المخالفة وتصوتب الواط.
المادة 9
يصدر الوزتر التعليمات الالزمة لتنفي أحكاى ه ا النلاى .
2008/9/2ى.
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 . 2نظام المساهمة في دعم األحزاب السياسية رقم ( )62لسنة 2013م
المنشور على الصفحة ( )3079من عدد الجريدة الرسمية رقم ( )5228بتاريخ 1تموز 2013م
صادر بموجب المادة ( )28من قانون األحزاب السياسية رقم ( )16لسنة 2012م
المادة 1
يسمى ه ا النلاى نلاى المساهمة في دعم األحزاب السيا ية لسنة 2013ى) وتعمي به من تارتم نير في
الجرتدة الر مية.
المادة 2
يكون للكلمات والعيارات التالية حيغما وردت في ه ا النلاى المعاني المخصصة ل ا أدنا ما لم تدي القرتنة على
غير مل :
القانون :قانون األحزاب السيا ية .
اللجنة :لجنة زون األحزاب الميكلة وفقاإ ألحكاى المادة  )9من القانون .
المساهمة المالية :الم،لغ ال ي يقدى من أمواي الخزتنة لدعم األحزاب وفقاإ ألحكاى ه ا النلاى.
المادة 3
ييترط ال تحقاي الحزب المساهمة المالية ما يلي:
أ .مرور نة على تارتم اإلعالن عن تأ يس الحزب وفقاإ ألحكاى المادتين  )14و  )15من القانون .
ب .أن ال يقي عدد أعضات الحزب عند ا تحقاقه المساهمة المالية عن امسمائة خز .
ج .اإلنفاي من المساهمة المالية في األوجه التالية:
 .1هدي ىيجار لمقار الحزب وفروعه.
.2النفقات التيريلية للحزب رالمات والك راات واألثاث.
.3رواتب العاملين وأجور المستخدمين في الحزب من غير أعضائه واحد أعلى  )5000والف دينار .
د .أن يحدد نلامه األ ا ي المعتمدين للتوقيط على الييكات وأوامر الصرف الصادرة عن الحزب على أن ال
يقي عددهم عن ثالثة مجتمعين .
هي .االلتزاى بأحكاى القانون وه ا النلاى.
المادة 4
أ .تكون المساهمة المالية المقدمة للحزب امسين ألف دينار نوتاإ تدفط على دفعتين متساوتتين األولى االي
ر حزتران والغانية االي

ر رانون األوي .
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ب .على الرغم مما ورد في الفقرة أ) من ه المادة ،يكون مقدار الدفعة المقدمة للحزب من المساهمة المالية
االي السنة األولى ل،دت ا تحقاق ا محسوااإ هنسية عدد األياى الواقعة هين تارتم ا تحقاي الحزب للمساهمة المالية
والمدة المتينية من ا تحقاقه للدفعة األولى أو الغانية حسب مقتضى الحاي.
المادة 5
ىما االف الحزب أياإ من أحكاى القانون وه ا النلاى يتم ى عار بلزالة المخالفة االي مدة ال تزتد على ثالثين يوماإ
من تارتم ت،لره اإل عار ايياإ وفي حاي ا تمرار المخالفة للجنة أن تقرر عدى صرف دفعة أو أكغر من
المساهمة المالية.
المادة 6
تصدر اللجنة التعليمات الالزمة لتنفي أحكاى ه ا النلاى.
المادة 7
يلرى نلاى المساهمة في تموتي األحزاب السيا ية رقم  )89لسنة 2008ى.
2013/5/29ى.
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 . 3نظام المساهمة في دعم األحزاب السياسية المعدل رقم ( )98لسنة 2014م

المنشور على الصفحة( )6404من عدد الجريدة الرسمية رقم( )5310بتاريخ  2تشرين الثاني 2014م
المادة 1

يسمى ه ا النلاى نلاى معدي لنلاى المساهمة في دعم األحزاب السيا ية لسنة 2014ى) وتق أر مط النلاى رقم
 )62لسنة 2013ى الميار ىليه فيما يلي بالنلاى األصلي نلاماإ واحداإ وتعمي به من تارتم نير في الجرتدة

الر مية .

المادة 2

يعدي ال،ند  )3من الفقرة ج) من المادة  )3بللرات يارة من غير أعضائه واحد أعلى  )5000والف دينار)

الواردة في وار واال تعااة عن ا بعيارة واحد أعلى  )15000امسة عير ألف دينار نوتاإ) .

المادة 3

تعدي المادة  )5من النلاى األصلي بلاافة يارة أو ا ترداد قيمة المخالفة من الدفعة المصروفة وااليرتقة التي
تراها اللجنة منا ية) ىلى وارها .
2014/9/17م.
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 . 4نظام المساهمة في دعم األحزاب السياسية وتعديالته رقم( )53لسنة 2016م
المنشور على الصفحة ( )2620من عدد الجريدة الرسمية رقم ( )5397بتاريخ  16ايار 2016م
المادة 1
يسمى ه ا النلاى نلاى المساهمة في دعم األحزاب السيا ية لسنة 2016ى) وتعمي به من تارتم نير في الجرتدة
الر مية.
المادة 2
يكون للكلمات والعيارات التالية حيغما وردت في ه ا النلاى المعاني المخصصة ل ا أدنا ما لم تدي القرتنة على
غير مل :
القانون

 :قانون األحزاب السيا ية .

اللجنة

 :لجنة زون األحزاب الميكلة وفقا ألحكاى المادة  )9من القانون .

المساهمة  :الم،لغ ال ي يقدى من أمواي الخزتنة لدعم األحزاب المالية وفقا ألحكاى ه ا النلاى.
المادة 3
ييترط ال تحقاي الحزب المساهمة المالية ما يلي:
أ .مرور نة على تارتم اإلعالن عن تأ يس الحزب وفقاإ ألحكاى المادتين  )14و  )15من القانون.
ب .أن ال يقي عدد أعضات الحزب عند ا تحقاقه المساهمة المالية عن امسمائة خز من يط محافلات على
أن ال تقي نسية األعضات من ري محافلة عن .)% 5
ج .أن ال تقي نسية النسات هين أعضات الحزب عن .)%10
د .مرور نة على تحقا اليروط المنصو

علي ا في الفقرتين ب) و ج) من ه المادة.

هي .اإلنفاي من المساهمة المالية في األوجه التالية:
 .1هدي ىيجار لمقر الحزب وفروعه .
 .2النفقات التيريلية للحزب رالمات والك راات واألثاث.
 .3رواتب العاملين وأجور المستخدمين في الحزب واحد أعلى  )15000امسة عير ألف دينار نوتاإ.
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 .4تريية مصارتف المزتمر العاى السنوي العادي ال ي تتم فيه دعوة ال ينة العامة لالجتما واحضور مندوب
اللجنة ،بم،لغ ال يتجاوز ألفاإ وامسمائة دينار نوتاإ.
و .أن يحدد نلامه األ ا ي المعتمدين للتوقيط على الييكات وأوامر الصرف الصادرة عن الحزب على أن ال يقي
عددهم عن ثالثة مجتمعين .
ز .االلتزاى بأحكاى القانون وه ا النلاى .
ح .االحتفاظ بالمساهمة المالية في حسابه ال،نکي وتجوز للحزب ىبقات م،لغ مالي ال يتجاوز ألف دينار في
صندوقه .
تعديالت المادة:
 -هك ا أصيح

ه المادة بعد تعديل ا بموجب النلاى المعدي رقم  )111لسنة 2016ى .

المادة 4
أ .تكون المساهمة المالية المقدمة للحزب امسين ألف دينار نوتاإ تدفط على دفعتين متساوتتين األولى االي
حزتران والغانية االي

ر

ر رانون األوي.

ب .علي الرغم مما ورد في الفقرة أ) من ه المادة ،يكون مقدار الدفعة المقدمة للحزب من المساهمة المالية االي
السنة األولى ل،دت ا تحقاق ا محسوااإ هنسية عدد األياى الواقعة هين تارتم ا تحقاي الحزب للمساهمة المالية والمدة
المتينية من ا تحقاقه للدفعة األولى أو الغانية حسب مقتضى الحاي.
المادة 5
يستفيد الحزب من م،لغ ىاافي على الم،لغ المحدد في الفقرة أ) من المادة  )4من ه ا النلاى بما ال يزتد على
امسين ألف دينار في السنة وفا الضوابط التالية:
أ .عيرون ألف دينار لرنفاي على الحمالت االنتخاهية في السنة التي تجرى في ا االنتخابات ،وتنفا في األوجه
التالية:
 .1مصارتف الصحافة واإلعالى واليياعة وتعليا الملصقات واليافيات.
 .2مصارتف تنليم االجتماعات المتعلقة بالحمالت االنتخاهية.
 .3مصارتف المقار االنتخاهية.
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ب .امسة والف دينار لهحزاب المياررة في ائتالف حزاي ال يقي عدد األحزاب المياررة فيه عن اثني عير
حزااإ ،وأن يكون االئتالف معلنا عنه على أن يتم ىنفاي ه ا الم،لغ للرايات واألهداف التي أنيى االئتالف من
أجل ا .
ج .امسة والف دينار عن ري مقعد يفوز به أحد أعضات الحزب في مجلس النواب باعتيار مر حا معلناإ للحزب
واحد أعلى امسة مقاعد ومل في السنة التي تجرى في ا االنتخابات .
د .امسة والف دينار عن ري مقر فرعي جديد للحزب بعد مقر الرئيس ومقار الفر ية األراعة لرنفاي على الفر
و دارته .
هي .ييترط لتلقي الحزب للم،لغ اإلاافي المنصو

عليه في الفقرة أ) من ه المادة ما يلي:

 .1أن يغ،

الحزب أن مر حيه المعلنين قد غيوا نسية ال تقي عن  )%35من عدد الدوائر االنتخاهية .

 .2أن يغ،

الحزب أن لديه مر حين معلنين قد انتس،وا ىليه ق،ي مدة ال تقي عن نة واحدة من موعد االنتخابات

النياهية وتستغنى من مل األحزاب التي لم يمض على ترايص ا مدة نة .
 .3على األحزاب التي تلق
تغ،

عليه في الفقرة أ) من ه المادة أن تقدى الوثائا التي

الم،لغ اإلاافي المنصو

ا تخدامه للرايات التي من من أجل ا على كي فواتير أو اتفاقيات أو وثائا أو أتعاب أو أي من وثائا

اإلثيات األارى ميفوعة بالمخالصات ومزراة وموقعة من موردي الخدمات ومقدمي ا.
تعديالت المادة:
 -هك ا أصيح

ه المادة بعد ىلرات نص ا الساها واال تعااة عنه بالنز الحالي بموجب النلاى المعدي رقم

 )111لسنة 2016ى حيث ران نص ا الساها رما يلي:
يستفيد الحزب من م،لغ ىاافي على الم،لغ المحدد في الفقرة أ) من المادة  )4من ه ا النلاى بما ال يزتد على
امسين ألف دينار في السنة وفا الضوابط التالية:
أ .ألفي دينار عن ري مقعد يفوز به أحد أعضات الحزب في مجلس النواب باعتيار مر حاإ معلناإ للحزب واحد
أعلى امسة مقاعد ،ومل في السنة التي تجري في ا االنتخابات .
ب .امسة والف دينار عن ري مقر فرعي جديد للحزب بعد مقر الرئيسي ومقار الفر ية األراعة لرنفاي على
الفر و دارته .
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المادة 6
أ .على اللجنة التحقا من توافر اليروط المنصو

علي ا في القانون وه ا النلاى لتقديم المساهمة المالية

للحزب.
ب .يتولى ديوان المحا ية الرقابة على أمواي الحزب للتغ،

من المة ىنفاق ا وفا أحكاى ه ا النلاى.

ج .يحا للجنة في حاالت ا تغنائية وفي السنة التي تجرى في ا االنتخابات النياهية تقديم جزت من المساهمة المالية
التي تقدى للحزب وفقا ألحكاى الفقرة أ) من المادة  )4من ه ا النلاى ال يتجاوز مقدارها عيرتن ألف دينار هنات
على لب ايي يقدى من الحزب على أن يتم اصم مل الجزت من الدفعة الالحقة للمساهمة المالية المخصصة
للحزب.
تعديالت المادة:
 -هك ا أصيح

ه المادة بعد ىاافة الفقرة ج) بالنز الحالي ىلي ا بموجب النلاى المعدي رقم  )111لسنة

2016ى.
المادة 7
ىما االف الحزب أياإ من أحكاى القانون وه ا النلاى يتم ى عار بلزالة المخالفة االي مدة ال تزتد على ثالثين يوماإ
من تارتم ت،لره اإل عار ايياإ وفي حاي ا تمرار المخالفة للجنة أن تقرر عدى صرف دفعة أو أكغر من المساهمة
المالية أو ا ترداد قيمة المخالفة من الدفعة المصروفة وااليرتقة التى تراها اللجنة منا ية .
المادة 8
أ .ال يجوز للحزب تريية أي ممم مالية دائنة عليه من المساهمة المالية المقدمة له وفقا ألحكاى ه ا النلاى.
ب .يلتزى الحزب بلعادة أي م،لغ لم يتم ا تخدامه من المساهمة المالية المقدمة له وفقا ألحكاى ه ا النلاى ىلى
الخزتنة العامة للدولة.
تعديالت المادة:
 -أايف

ه المادة بالنز الحالي هرقم  )8واعيد ترقيم المادتين  )8و  )9الواردتين فيه لتصيحا  )9و

 )10منه على التوالي بموجب النلاى المعدي رقم  )111لسنة 2016ى.
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المادة 9
تصدر اللجنة التعليمات الالزمة لتنفي أحكاى ه ا النلاى.
تعديالت المادة:
 أعيد ترقيم المادتين  )8و  )9الواردتين فيه لتصيحا  )9و  )10منه على التوالي بموجب النلاى المعديرقم  )111لسنة 2016ى.
المادة 10
يلرى نلاى المساهمة في دعم األحزاب السيا ية رقم  )62لسنة 2013ى .
2016/3/30ى.
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 . 5نظام المساهمة في دعم األحزاب السياسية المعدل رقم( )111لسنة 2016م
المنشور على الصفحة( )4696من عدد الجريدة الرسمية رقم( )5418بتاريخ  1أيلول2016م
المادة 1
يسمى ه ا النلاى نلاى معدي لنلاى المساهمة في دعم األحزاب السيا ية لسنة 2016ى) وتق أر مط النلاى رقم
 )53لسنة 2016ى الميار ىليه فيما يلي بالنلاى األصلي نلاماإ واحداإ وتعمي به من تارتم نير في الجرتدة
الر مية.
المادة 2
تعدي المادة  )2من النلاى األصلي على النحو التالي:
أوال :بلاافة ال،ند  )4ىلى الفقرة هي) من ا بالنز التالي:
 .4تريية مصارتف المزتمر العاى السنوي العادي ال ي تتم فيه دعوة ال ينة العامة لالجتما واحضور مندوب
اللجنة ،بم،لغ ال يتجاوز ألفا وامسمائة دينار نوتا.
ثانيا :بلاافة الفقرة ح) ىلي ا بالنز التالي:
ح .االحتفاظ بالمساهمة المالية في حسابه ال،نکي وتجوز للحزب ىبقات م،لغ مالي ال يتجاوز ألف دينار في
صندوقه .
المادة 3
يلرى نز المادة  )5من النلاى األصلي وتستعاض عنه بالنز التالي:
المادة 5

يستفيد الحزب من م،لغ ىاافي على الم،لغ المحدد في الفقرة أ) من المادة  )4من ه ا النلاى بما ال يزتد على

امسين ألف دينار في السنة وفا الضوابط التالية:

أ .عيرون ألف دينار لرنفاي على الحمالت االنتخاهية في السنة التي تجرى في ا االنتخابات ،وتنفا في األوجه
التالية:

 .1مصارتف الصحافة واإلعالى واليياعة وتعليا الملصقات واليافيات.
 .2مصارتف تنليم االجتماعات المتعلقة بالحمالت االنتخاهية.
 .3مصارتف المقار االنتخاهية.

ب .امسة والف دينار لهحزاب المياررة في ائتالف حزاي ال يقي عدد األحزاب المياررة فيه عن اثني عير

حزااإ وأن يكون االئتالف معلنا عنه على أن يتم ىنفاي ه ا الم،لغ للرايات واألهداف التي أنيى االئتالف من

أجل ا .

ج .امسة والف دينار عن ري مقعد يفوز به أحد أعضات الحزب في مجلس النواب باعتيار مر حا معلنا للحزب

واحد أعلى امسة مقاعد ومل في السنة التي تجرى في ا االنتخابات .
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د .امسة والف دينار عن ري مقر فرعي جديد للحزب بعد مقر الرئيس ومقار الفر ية األراعة لرنفاي على

الفر و دارته .

هي .ييترط لتلقي الحزب للم،لغ اإلاافي المنصو

عليه في الفقرة أ) من ه المادة ما يلي:

 .1أن يغ،

الحزب أن مر حيه المعلنين قد غيوا نسية ال تقي عن  )%35من عدد الدوائر االنتخاهية .

 .2أن يغ،

الحزب أن لديه مر حين معلنين قد انتس،وا ىليه ق،ي مدة ال تقي عن نة واحدة من موعد

االنتخابات النياهية وتستغنى من مل األحزاب التي لم يمض على ترايص ا مدة نة .

 .3على األحزاب التي تلق
تغ،

الم،لغ اإلاافي المنصو

عليه في الفقرة أ) من ه المادة أن تقدى الوثائا التي

ا تخدامه للرايات التي من من أجل ا على كي فواتير أو اتفاقيات أو وثائا أو أتعاب أو أي من وثائا

اإلثيات األارى ميفوعة بالمخالصات ومزراة وموقعة من موردي الخدمات ومقدمي ا.
المادة 4
تعدي المادة  )6من النلاى األصلي بلاافة الفقرة ج) ىلي ا بالنز التالي:

ج .يحا للجنة في حاالت ا تغنائية وفي السنة التي تجرى في ا االنتخابات النياهية تقديم جزت من المساهمة
المالية التي تقدى للحزب وفقا ألحكاى الفقرة أ) من المادة  )4من ه ا النلاى ال يتجاوز مقدارها عيرتن ألف
دينار هنات على لب ايي يقدى من الحزب على أن يتم اصم مل الجزت من الدفعة الالحقة للمساهمة المالية
المخصصة للحزب.
المادة 5
يعدي النلاى األصلي بلاافة المادة  )8ىليه بالنز التالي وعادة ترقيم المادتين  )8و  )9الواردتين فيه
لتصيحا  )9و  )10منه على التوالي:
المادة 8
أ .ال يجوز للحزب تريية أي ممم مالية دائنة عليه من المساهمة المالية المقدمة له وفقا ألحكاى ه ا النلاى.
ب .يلتزى الحزب بلعادة أي م،لغ لم يتم ا تخدامه من المساهمة المالية المقدمة له وفقا ألحكاى ه ا النلاى ىلى
الخزتنة العامة للدولة.
2016/7/27ى.
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ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب

