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ًنتتت ًوتتت مفوًال افعتتتتالًالقلاتتت ًال اتتتد للًل مد   تتتت  ًة01احكتتت لًال اتتتتنً ً  ناتتت ًةًنتتت ًال تتتت   ً ًالتتت ًاستتتدا  اً 

ًوتتتتتتتتتتتتتتت مفوًا حتتتتتتتتتتتتتتت ا ًالاا ستتتتتتتتتتتتتتتالًةًنتتتتتتتتتتتتتتت 11ًةًو 92ةًو 00وال تتتتتتتتتتتتتتتفا ً ً،9102لاتتتتتتتتتتتتتتتالًًة10 روتتتتتتتتتتتتتتت ً

ًً:ا تيالاظ لًصنرًً،9102ةًلاال13ًرو ً 
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 -المعاني المبينة إزاءها : االتيةالمصطلحات ب يقصد -اواًل: -2-المادة 

 ًل مد     .القلا ًال اد للًًال افعالً-ال افعال: .0

ًال افعي .ًًنجلسً-س:تال جل .9

 لا مد  بالًفيًال ح فظًلإل ار الد  عًًال افعالًنكدبً-لل ح فظل:ال كدبًا مد  بيً .1

 .9191ةًلاال2ً ًرو لسًالافا ًامد     ًنجًو مفًوً-ا مد     :و مفوً .4

 ائتر ًؤتنووًا حت ا ًوالداظا ت  ًالاا ستالًفتيًال افعتالًوال وتكللً  ف تبًً-: ائر ًا ح ا  .2

ً.9102ًةًلاال13ًًو مفوًرو ً ً

 .يافا ًالقراولدا فسًعل ًعضفيلًنجلسًاللًرس ا ًت ًو فلًترؤاحهًعراويكلًً-ال رؤح: .3

القراوتتيًالتتتوًتدتتففرًشاتتهًالوتتروةًال  مفماتتلًوا  لاتتلًال ااتتف ًعلي تت ًفتتيًوتت مفوًًً-:ا ختتبال .7

 للدافيتًيفلًا ودراعً،9191ةًلاال2ًا مد     ًرو  
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ال اتت  عًعلي تت ًنتت ًو تتلًال افعتتالًوالدتتيًتضتت ًاك تترًنتت ًو تتيًال  ئ تتلًً-:ال  ئ تتلًال ادفحتتل .8

ًنرؤح.

لًتحتتتتًناتتت  ًعلتتت ًاستتت  ًن تتت   ًّضتتت  تتتفًنج فعتتتلًنتتت ًال تتتفا اي ًناً-الحتتت  ًالاا ستتتي: .2

تاتق ًللفصتفلًالت ًالاتلتلًلدح يتاًأ تناف  ً تترعً ة  را اتلً  ت ً ًً،وأ نافًورؤىًنوتدرةل

نت ًًعلت ًاوًةكتفوًح صت  ًعلت ًا ت س ًت ستاسً،يدق رضًنعًاحك لًالنستدفرًوال تفامي ًالا فتت 

 .9102ةًلاال13ًًوف  ًل  مفم  ً ًً ائر ًؤنووًاألح ا ًوالداظا   ًالاا سال

الوتتت لًالتتتتوًيدتتترأ ًالحتتت  ًالاا ستتتيًوفتتتاًاولاتتت  ًا تتت س ًً-:رئتتتاسًالحتتت  ًالاا ستتتي .01

 الد ساسًللح  ً.ً

علت ًًي والح صتلشا ت ًبيا ت ً حت ا ًالاا ستالًال دح لاتلًتح لفًعن ًنت ًا فًً-:الدح لف .00

 .9102ًةًلاال13ًؤ    ًنا  ولًن ًال افعالًاسدا  ا ًال ًو مفوًا ح ا ًرو ً 

الوتت لًالتتتوًاتا تتتًا حتت ا ًالاا ستتالًال دح لاتتلًعلتت ًتاتت يدهًرئااتت ًً-:رئتاسًالدحتت لف .09

 الدح لفًال نؤر ًفيً ائر ًا ح ا ً.ًت ساسوفاًاولا  ًا  س ً

نات تلًنحتن  ًخاتلًل ت ًعتن ًنت ًال   عتنًوف ت  ًنحكت لًوت مفوًًةتلً-:ا مد  باتلالنائر ً .01

ً.9191ةًلاال2ًرو ً امد     ًنجلسًالافا ً

 مىن مشكلة من قبل مجلس القضاء االعلى  االؤللةىة هيئة ً-:ًمد     ل ال يئلًال ض ئالً .04

ترىلل  الفرىم  ى   صىف  ا  ادىم مىفعن عىن الاىف  االا  لال يقىثالثة قضىا  ييىم مرةىميين 

الطعىىلا الؤلالىىة اليعىىا مىىن مجلىىس الؤةلقىىين نا الؤقممىىة مىىن قبىىل الؤرضىىم ين مىىن قىىما ا  

 .الؤجلس مباشم 

 الافا .نجلسًً مد   ًاا سالوالدح لا  ًالًا ح ا ًينرؤح ًعلًلاظ لاً تًةت ا -: ثانياً 
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ات  ًة نتلًاأل لاتلًوناتج  ًفتيًةودرةًفيًال رؤتحًلقضتفيلًنجلتسًالاتفا ًأوًةكتفوًعرا  -:اوالً  -0-المادة
ً-اآلتال:ًالوروةًًفض ًع ًالا خ ي ،ًسجل
 .يفلًا ودراعًن ًع رهًفيًسال   مالًوعورووًة98ً ات ً -أ

 ف  ً   مفوً يئلًال ا ءللًوالقناللًأوًأوًو مفوًآخرًةحلًنحله.اوً ًةكفوًنو  - 

 وتتكلًريتترًنوتتروعًعلتت ًحاتت  ًًأ تترًىاوًةكتتفوًريتترًنحكتتفلً جا ةتتلًاوً احتتلًن لتتلً  لوتترفًاوً - 
 .ال  لًالق لً حك ًوض ئيً   ًواوًؤ لً  لقافًعا  

 .اوًةكفوًح ص  ًعل ًؤ    ًا عنا ةلًعل ًا ولًاوًن ةق  ل   -ث

 .في  الديًرؤحًعا  ًاوًنقا   ًال ح فظلًًنفاليناوًةكفوًن ً -ج

اوًاعضت ءًنجلتسًال افعتي ًالات باًًأوً ًةكفوًن ًأفرا ًال فا ًال الحلًأوًال نسا  ًاألناال -ح
ً.نفظايًال افعالًالقلا ًال اد للًل مد     ًعانًترؤحهًوالح لي،ًااوً

ً-:ًوفائ ًال رؤحي ًد نة لًال ناالًال ن  -ثانيًا:
ًال ااتتتتر  ،الاا ستتتتالًوال تتتتفائ ًوالدح لاتتتت  ًعتتتتالًنتتتتن ًسنااتتتتلً ستتتتد لًوتتتتفائ ًنرؤتتتتحيًا حتتتت ا ًتحتتتتن ًال اًف

 و ًت  لًاوً ل   ًلل ا  ولًو لًاوً قنً تهًال ن .ً

 
ً

ً ائتتر ًا حت ا ًفتتيًنتت ًو تلًلتت ًتاتنرًلتتهًا ت س ًالاا ستيدحتت لفًالاوًًةحتتاًللحت   ًً-اواًل: -3-الماادة 
 . مد     يًالل و رةلًفال افعالًت نة ًوفائ ً

ا مد   ت  ًفتيً ائتر ًامد  باتلًواحتن ًاوًًل تفضنرؤتحاهًت تنة ًًال جت سًاا سيالدح لفًالًوأًللح  ًثانيًا:
،ًوفيًالفوتًمااهًتوكيلًتح لفًنعًح  ًسا سيًاخرًلد نة ًو ئ لًال رؤحي ًلنوائرًامد  بالًاخرىًأك ر

ً.ريرًالديًت نلًفي  ً  ار  
ًسا ستيسيًال و رةلً وكلًناار ًفيً ائر ًامد  بالًنقيالًوالنخفلًفيًتح لفً ًةحاًللح  ًالاا ًثالثَا:
 .ًن ًتح لفًفيًالنائر ًا مد  بالًالفاحن ًأك رك  ً ةحاًلهًاوًة نلًو ئ لًنرؤحي ًفيً ذات  النائر ًفيً
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 رؤتتحي ً ًت تتنة ًوتتفائ ًالنتتن قتتنًامد تت ءًًا ماتتح  ًنتت ًالدحتت لفًالاا ستتي ًةحتتاًللحتت  ًالاا ستتيًًرابعااًا:
 ًال افعال.ال حن  ًن ًو لً

 ًت تتتنة ًوتتتفائ ًنتتتنو تتتلًامد تتت ءًًا حتتت ا ًالاا ستتتالًنتتت ًالدحتتت لفًالاا ستتتيًأحتتتنفتتتيًح لتتتلًاماتتتح  ًًخامساااًا:
ت تنة ًو ئ تلًال تن ًًال ااتحبًخت لًتلت للحت  ًًوةتتل ًةحتاً نيتن ،ال رؤتحي ًةحتاًللدحت لفًت تنة ًو ئ تلً

ً ً نين ًاةض  .ًنرؤحي
ماتت لًعتتفئالً ًواألختترًىً ماتت لًأصتتلةت تتنة ًماتت دي ًأحتتنا   ًًالاا ستتيًدحتت لفوالعلتت ًالحتت  ًًسادسااًا:

ًوالف  ئاًوال اد اك  ًال تلفبل.ًًن ًوفائ ًال رؤحي ًوالدق نًةنلفمل
 .الدرؤاحاوًال رؤحًبرم نج  ًا مد  بيًنعًاوًة نلًالح  ًالاا سيً :سابعا

 

ً:ًوفائ ًال رؤحي ً-4-المادة 
 

 حالفات االنتخابية : قوائم األحزاب والتاوال 
للح  ًاوًالدح لفًالاا سيًت نة ًنرؤحاهًا فرا ،ً  قنلًنرؤحًواحتنًللتلًن قتنًوعلت ًعتن ًال   عتنًً-2

 امد  بال.ال  االًفيًةلً ائر ً

الحتت  ًوالدحتت لفًالاا ستتيًنراعتت  ًماتت لًالااتت ءًعاتتنًت نة تتهًو ئ تتلًال رؤتتحي ًوحاتتبًالجتتناولًًعلتت -9ً
 ال لح لً  ل  مفو.

نرؤتحي ًو ك ترًنت ً ائتر ًامد  باتلًواحتن ًفقلاتهًنراعت  ًمات لًالاات ءًاولًن ً   تلًًهلًت نة وفيًح ً-1
 ًالنوائر.ع ًتل ًًنرؤحاهن ًنج فعً

فتتتيًحتتت لًعتتتنلًتح تتتاًماتتت لًالااتتت ءًوف تتت  ًلل تتت مفوًفتتتيًاةتتتلً ائتتتر ًامد  باتتتلًتلتتت لًا حتتت ا ًوالدح لاتتت  ًً-4
تلتت ًًفتتيً تت نرأً ًلر تت لال رؤتتحي ًاًأحتتناستتد نالً  عتت فلًاوًًواحتتن،نتت ًنرؤتتحًًأك تترالاا ستتالًالدتتيًوتتننتً

 النائر .

ال اضتتفيلًفتتيًالدحتت لفًعاتتنًًباتت وً  تتلًالدرؤتتاحًللتتلًنرؤتتحًنتت ًا حتت ا ًاا ستتيالدحتت لفًالًعلتت ً -5
ً سد  ر ًالدرؤاحًالديًتقن  ًال افعال.ًت نة ه
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ن دلاتلً قتنًًاست  ءوًت تنة ًال رؤتحي ًاًاست  ءستحبًاوًتيييترًًللح  ًاوًالدحت لفًالاا ستيًا ًةحً- 6
امد تت ءًال تتن ًال حتتن  ًلد تتنة ًوتتفائ ًال رؤتتحي ًا ًفذاً ل تتتًال افعتتالًذلتت ًليتترضً قتتلًال  ئ تتلًناتتدفشالً
لوروةً تاًالاظ ل.ًوفيً تهًالح للًةجبًت نة ًال  ئ لًال تلفبلًالديًحالًفي  ًالديييرًو لًامد  ءًال ن ً

  .علي ال حن  ًن ًال افعالًأل لًال ا  ولً

ال كدبًا مد ت بيًلل ح فظتلًالدتيًيررتبًًفيالاا سيًوالدح لفًال رؤحي ًللح  ًت نة ًوفائ ًةكفوًً - 7
 .فيً وائر  الدرؤاحً

ة ك ًت فيلًن ًة فلًبتل ًعل ًاوًًال رؤحي ،ًة  ًت نة ًوفائ الاا سيًلرئاسًالح  ًأوًالدح لفًً - 8
أك رًن ًو ئ تلًًت نة ًح للوفيًً ًاوًالدح لفًحارا ،ةكفوًالدف اعًعل ً تهًال فائ ً فًتف اعًرئاسًالحً 

 .وننتاألخير ًالديًًفدقد نًال  ئ ل

ًاع ه.في  ًالوروةًًر ًتدففترفضًةلًو ئ لًً -9
ً

 ثانيا 
 قوائم المرشحين االفراد   أ /
  ًا ح ا ًوالدح لانعًوفائ ًنرؤحيًً ًا فرا  رؤحيالً ل   تحن ًال افعالًنن ًسناالً سد لًً- 2

ًاوً ل   ًلل ا  ولًو لًاوً قنً تهًال ن .ًًت  لًو ًالاا سال
ً ًةحاًلل رؤحًالار ًريرًال ا  عًعلاهًال و رةلًفيًا مد     ً-9ً
لل رؤحًالار ًال ا  عًعلاهًالدرؤاحًل فضًا مد     ًفيً ائر ًامد  بالًواحن ًف ط،ًو ًةجفسًلهًً-1ً

ً لًال رؤحي ًفيًاوً ائر ًامد  بالًً.الدح لفًنعًح  ًسا سيًاخرًلد نة ًو ئ
 ًةحاًلل رؤحًالار ًا ماح  ًن ًالدرؤاحً قنًامد  ءًنن ًت نة ًوفائ ًال رؤحي ًللادر ًال حن  ًنت ًً-4ً

 و لًال افعال.ً

استد  ر ًنت ًًةما لًعفئالًنلفمل ًواألخرًىً ما لًأصلةت نة ًما دي ًأحنا   ًال رؤحًالار ًعل ًً-2ً
ًوالف  ئاًوال اد اك  ًال تلفبل.ًًوالدق نًة99ًًالدرؤاحً ً

ة211ًعلتت ًال رؤتتحًالاتتر ًأوًيتتنع ً لتتبًترؤتتاحهًل مد   تت  ً   ئ تتلًتضتت ًأستت  ءًنتت ً ًة تتلًعتت ً ً-3ً
م ختتتبً اعتتت ًريتتترًنكتتتررًو ريتتترً اعتتت ًل رؤتتتحًاختتترةًتتتتنع ًترؤتتتاحهًنتتت ًالاتتت خ ي ًال اتتتجلي ًفتتتيًالتتتنائر ً
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ر  ًة رؤتتتحًناتتتد لً،ً  ستتتد ا ءًنرؤتتتحيً كفتتتت ًال كفمتتت  ةًا مد  باتتتلًالدتتتيًيد تتتنلًللدرؤتتتحًفي تتت ً   ئ تتتلًنااتتت
ًةًن ًو مفوًا مد     .01ال و رًالي  ًفيًال    ً 

 اوًة نلًال رؤحًال اد لًبرم نجهًا مد  بيًنعًالدرؤاح.ً-7ً

ً
 ب : يشترط في الترشح الفردي اآلتي:

ًواحن ًف ط. عل ًال رؤحًال اد لًالدرؤاحًفيً ائر ًامد  بالً-2
 ت نة ًال رؤحًال اد لًفيًال كدبًا مد  بيًلل ح فظلًالديًيرربًالدرؤاحًفيًاحنً وائر  .ًةكفًوً-0

لل رؤحًال اد لًت نة ًاولا  ًالدرؤتاحًال  صتلً تهًؤ اتا ً،ًة ت ًة كت ًت فيتلًنت ًة تفلًبتتل ًعلت ًً-3
 اوًةكفوًالدف اعًعل ً تهًال  ئ لً فًتف اقهًحارا ً.

ًي  ًالوروةًاع ه.فًرترفضًالتل   ًالديً ًتدففً- 4
ً
ً

نقلفنتت  ًنيتت ير ًللحقا تتلًويدح تتلًً  تتتًت نة تتهاوًنرؤتتحًا ليدتتهًللدرؤتتاحًفذاًًةا تتن -اواًل: -5- المااادة
 الد ق  ًال  مفمالًة فل .

ًالاا ستتيًالدحتت لفًالحتت  ًاوًُي لتت ً،وً  ئتتيً أًة نتتل وتتكلًًفذاًرفضتتتًال افعتتالًو ئ تتلًال رؤتتحي ًثانيااًا:
 ة لةًن ًت ريخًالد لا .،ًعل ًاوًيلد لًبد نة   ًخ لًنن ً    لًابتل ًليرضًت نة ًو ئ لً نين 

لًفتتيً ائتتر ًامد  باتتًالاا ستتيًاوًالدحتت لفًالدرؤتتاحًللحتت  فذاًحتتتفًاستت ًأحتتنًال رؤتتحي ًنتت ًو ئ تتلًًثالثااا:
م فتتت ًة لففتت  ًاوًالقجتت ًت  تت ً قاتتلًال  ئ تتلًناتتدفشالًللوتتروةًًنقياتتلً قتتنًم  ةتتلًنتتن ًالدرؤتتاحً اتت بًوتت  ر

امد تت ءًنتتن ًً قتتنلحتت  ًاوًالدحتت لفًفتتيًتلتت ًال ح فظتتلًو ة كتت ًتقفيضتتهً تت خرًة نلتتلًلل رؤتتحي ًلًك  ئ تتل
 .الدرؤاح

حتفًاوًاع فلًاوًاس  ءًفيًو ئ تلًال رؤتحي ً قتنًنات  ولًًالدح لفًالاا سياوًً ًةجفسًللح  ًرابعًا:
 .ًعلي  ًنجلسًال افعي 

 وً ائر ًامد  بالًيد ًاسد ق  هًن ً  اعًال فائ .ن ًو ئ لًاًأك رفيًح لًورو ًاس ًال رؤحًفيًًخامسًا:
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نت ً قتنًامد ت ءًال تن ًال حتن  ًا ماح  ًن ًا مد     ًفيًاوً ائر ًامد  بالًح  ًسا سيًألوًًس ًةجًف
 .لد نة ًوفائ ًال رؤحي ال افعالً

يتتفلًً نتتةًيفنتت  11ًنتتن ً ت تتلًعتت ً ًو تتلال اتت  عًعلي تت ًًال رؤتتحي ًوتتفائ علتت ًال افعتتالًموتترًًسادسااًا:
 .اخرًىاةلً ري لًمورًاوًفيًال فوعًا للدروميًالرس يًلل افعالًًا ودراع

انت لًًللتقت ًوترارا ًوت ب ً ًةكفوًال ترارًالات  رًعت ًنجلتسًال افعتي ً  ل ات  ولًاوًعتنلًال ات  ولًسابعًا:
 اليفلًالد ليًلاوره.ن ًاة لًت نأًًة1 ال يئلًال ض ئالًل مد     ًوخ لًنن ً

ً

 
ً،9191ةًلاتتتال2ً ًروتت ةًنتت ًالااتتلً ال  لتتقةًنتت ًوتت مفوًا مد   تت  00ًاستتدا  ًلل تت   ً  -6-المااادة 

ويَقتنًال  لت ًًال افعتي ،ةحن ًن ل ًالد نيا  ًع ًاؤدراكًال رؤحًفيًاوًو ئ لًامد  باتلً  ترارًنت ًنجلتسً
ًو يًة  تي:ً،ايرا اًم  ئا  ًل  يالًالنوللًفيًح لًعنلًففسًال رؤح

 ياتت رًعراوتتيًعتت ًةتتلًنرؤتتحًةد نياتت  ًن لاتتلًًنليتتفمية901110111ًن لتت ًوتتنرهً الًال افعتتً تاتتدففًاواًل:
 ويق  ًال  ل ًفيًح لًففسًال رؤحًن ل ًيدرتبًبتندهًرران  ًن لالًع ًن  لا  ًامد  باه.

الدح تتتاًنتتت ًا لاتتتلًال رؤتتتحي ًفتتتيًال  ئ تتتلًتتتتنفعًالتتت ًالج تتت  ًال  داتتتلًًا تتتفرتاتتتدففيًال افعتتتالًًثانياااًا:
ًًً.9191ةًلاال2ًلًال رؤحًوالفار  ًوف  ً حك لًو مفوًامد     ًنجلسًالافا ًرو ً   لدح اًن ًا لا

ً
ً
ً

نجلتتتتسًال افعتتتتي ًفتتتتيًًًنتتتت ًتتتتت ريخًال اتتتت  ولًعلاتتتتهًنتتتت ًو تتتتلًاعد تتتت رايااتتتتتً تتتتتاًالاظتتتت لً  -7-المااااادة 
97/09/9191ً

ً
ً
ً

ً


