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ًمتتت ًوتتت مفوًال افعتتت اًالتق تتت ًال بتتتد قاًل مد   تتت  ًد11احكتتت لًال اتتتمًاً( ماتتت ًدًمتتت ًال تتت   ًاًالتتت ًاستتتدا  ا ً

ًوتتتتتتتت مفوًاسحتتتتتتتت ا ًالب  ستتتتتتتت اًدًمتتتتتتتت 11ًدًوا92دًوا11وال تتتتتتتتفا ًاً،9112لبتتتتتتتتااًًد11اروتتتتتتتت ً

ًً:استيالاظ لًصمرًً،9112دًلباا13ًرو ًا

 نظام

 0202النواب  النتخابات مجلسالتسجيل والمصادقة على المرشحين 

 0202( لسنة 6رقم )
 

 -المعاني المبينة إزاءها : االتيةالمصطلحات ب يقصد -اوالً: -2-المادة 

 ًل مد     .التق  ًال بد قاًًال افع اً-ال افع ا: .1

ًال افع  .ًًمجقسً-س:ـال جق .9

 ااسمد    اًفيًال ح فظًلإل ار الد  عًًال افع اًمكدبً-لق ح فظا:ال كدبًاسمد   يً .1

 .9191دًلباا2ًاًرو قسًالافا ًامد     ًمجًو مفوً-اسمد     : مفوًو .4

 ائر ًشؤووًاسح ا ًوالداظ    ًالب  س اًفيًال افع اًوال شكقاً  فجبًً-: ائر ًاسح ا  .2

ً.9112ًدًلباا13ًًو مفوًرو ًاً

 .يافا ًالتراوقدا فسًعق ًعضفياًمجقسًاللًرس   ًت ًو فلًترش حهًعراويكلًً-ال رشح: .3

التراوتيًالت تًتدتففرًف تهًالشترواًال  مفم تاًواسلق تاًال اهتففًعق نت ًفتيًوت مفوًًً-: خبالا .7

 لقدهفيتًيفلًاسودراعً،9191دًلباا2ًاسمد     ًرو ا

ليًال  ئ اًالديًيحت ًلاتر ًواحتمًاوًيرشتحًف نت ًل مد   ت  ًعقت ًاوًيكتفوًً-:ال  ئ اًال اار   .8

 مبج ًلمىًال افع ا.

ال هتت  عًعق نتت ًمتت ًو تتلًال افعتت اًوالدتتيًتضتت ًاك تترًمتت ًال  ئ تتاًًولتتيً-:ال  ئ تتاًال ادفحتتا .2

ًمرشح.

اًتحتتًمبت  ًعقت ًاست اًم ت   ًّضت لفًمج فعاًم ًال تفااا  ًماً-الح  ًالب  سي: .11

تبت ًلقفصفلًال ًالبقطاًلدح   ًألمافن ً طرعً ي  راا اً  ت ًسًً،وألمافًورؤىًمشدركا

عقت ًاجت ت ًتسست سً،يدت رضًمعًاحك لًالمسدفرًوال فام  ًالا ف   مت ًًعق ًاوًيكفوًح صت ً 

 .9112دًلباا13ًًوف  ًل  مفمن ًاًً ائر ًشؤووًاألح ا ًوالداظ    ًالب  س ا

الشتت اًالتت تًيدتترأاًالحتت  ًالب  ستتيًوفتت ًاول تت  ًاجتت ت ًً-:رئتت سًالحتت  ًالب  ستتي .11

 الد س سًلقح  ً.ً

عقت ًً  والح صتقنت ًف  ت ً  اسحت ا ًالب  ست اًال دح لاتاًتح لفًعتم ًمت ًالفًً-:الدح لف .19

ال ًو مفوًاسح ا ًرو ًا  .9112ًدًلباا13ًشن   ًمه  واًم ًال افع اًاسدا  اً 

الشت اًالت تًاتا تتًاسحت ا ًالب  ست اًال دح لاتاًعقت ًتبت  دهًرئ بت ًً-:رئ سًالدح لف .11

 الدح لفًال ؤشر ًفيً ائر ًاسح ا ً.ًتسس سوف ًاول   ًاج ت ً

قحكت لًوت مفوًماط تاًمحتًكتلً-:اسمد    االمائر ً .14 م  ًخهتاًلنت ًعتم ًمت ًال   عتمًوف ت ً 

ً.9191دًلباا2ًرو ًاامد     ًمجقسًالافا ً
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ًمت ًمشكقاًمت ًو تلًمجقتسًال ضت عًاسعقت ًوال ؤلاتاًل ئاًً-:ًل مد     الن ئاًال ض ئ اً .12

تدتفل ًالاظترًفتيً صتافًاتًاحتمًمتان ًعت ًالهتافًاسولًلسًي ت( (اًوضت  ًي ترًمداتري  ً

إل نتت ًمتت ًمجقتتسًال افعتت  ًأوًال  ممتتاًمتت ًو تتلًال دضتترري ًمتت ًوتترارا ًًالطتتتفوًال ح لتتا

 .ال جقسًم  شر 

 ً مجقتسًًسمد ت  ًب  ست اوالدح لا  ًالًاسح ا ومرشحيً ًاسفرا ً رشح العق ًًلاظ لاًل ًيط   -: ثانيا

 الافا .
 

ك متلًاأليشدراًفيًال رشحًلتضتفياًمجقتسًالاتفا ًأوًيكتفوًعراو -:اوالً  -0-المادة  ً فتيً ت  لق تاًومبتج ً 

ً-اآلت ا:ًالشرواًًفض ًع ًالا خ   ،ًسجل

 .يفلًاسودراعًم ًع رهًفيًساا(  م اًوعشرووًد98ًاات ً -أ

 اوًسًيكفوًمش فسً    مفوًل ئاًال ب علاًوالتمالاًأوًأتًو مفوًآخرًيحلًمحقه. - 

بت  ً شتكلًي ترًمشتروعًعقت ًحًأ(ترىاوًيكفوًي رًمحكفلً جا ياًاوًجاحتاًم قتاً  لشترفًاوً - 

 .ال  لًالت لً حك ًوض ئيً   ًواوًش لً  لتافًعان 

عق ًشن   ًاسعما ياًعق ًاسولًاوًم يت  لن  -ث  .اوًيكفوًح ص ً 

ً ال ح فظاًًمفال ماوًيكفوًم ً -ج  .ف ن الديًرشحًعان ًاوًم    

اوًاعضت عًمجقتسًال افعت  ًالبت   ًًأوًسًيكفوًم ًأفرا ًال فا ًال بقحاًأوًال ؤسب  ًاألما ا -ح

ً.مفظايًال افع اًالتق  ًال بد قاًل مد     ًعامًترشحهًوالح لي،ًااوً

ً-:ًوفائ ًال رشح  ًد مي لًال ما اًال م  -ثانياً:

ًال ااتتر  ،الب  ستت اًوال تتفائ ًوالدح لاتت  ًتحتتم ًال افعتت اًمتتم ًتما تتاًسستتد لًوتتفائ ًمرشتتحيًاسحتت ا ً

 وسًت  لًاتًاق   ًلق ه  واًو لًاوً تمًل هًال م .ً
 

ً

ً ائتر ًاسحت ا ًفتيًمت ًو تلًلت ًتهتمرًلتهًاجت ت ًالب  ستيدحت لفًالاوًًيحت ًلقحت  سًً-اوالً: -3-لمادة ا

 .سمد     لق ش ركاًفيًاال افع اًت مي ًوفائ ً

اسمد   ت  ًفتيً ائتر ًامد    تاًواحتم ًاوًًل فضمرشح هًت مي ًًال ج تًب  سيالدح لفًالًوأًلقح  ًثانياً:

 لًتح لفًمعًح  ًس  سيًاخرًلد مي ًو ئ اًال رشح  ًلموائرًامد    اًاخرىً،ًوفيًالفوتًمابهًتشكأك ر

ً.ي رًالديًت ملًف ن ً  ار  

ًس  ستيسًيح ًلقح  ًالب  سيًال ش ركاً شكلًماار ًفيً ائر ًامد    اًمت ااًوالمخفلًفيًتح لفًًثالثاَ:

 .ً لفًفيًالمائر ًاسمد    اًالفاحم م ًتحًأك رك  ًسيح ًلهًاوًي ملًو ئ اًمرشح  ًفيً ذاتن المائر ًفيً

 ًت تمي ًوتفائ ًال رشتح  ًمتم تتمًامدنت عًًاسمبتح  ًمت ًالدحت لفًالب  ستيسًيحت ًلقحت  ًالب  ستيًًرابعاً:

 ًال افع ا.ال حم  ًم ًو لً

 ًت تتمي ًوتتفائ ًمتتمو تتلًامدنتت عًًاسحتت ا ًالب  ستت اًمتت ًالدحتت لفًالب  ستتيًأحتتمفتتيًح لتتاًامبتتح  ًًخامساااً:

ت تمي ًو ئ تاًال تم ًًال ابتحبًخت لًتقت لقحت  ًًوكت ل ًيحت ًجميتم ، ًلقدح لفًت تمي ًو ئ تاًال رشح  ًيح

ً ًجميم ًايض  .ًمرشح 
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مبت اًعتفئ اًاًواألخترىًامبت اًأصتلدت تمي ًمبت د  ًأحتمال  ًًالب  سيًوالدح لفعق ًالح  ًًسادساً:

ًوالف( ئ ًوال بد بك  ًال طقف ا.ًًم ًوفائ ًال رشح  ًوالدتنمًدمقفما

 ً دًم ختبًي ترًمكترر211ًمت ًسًي تلًعت ًاً سست  عًترش حهًو ئ اأوًيمع ًاقبًعق ًال رشحًالار ًً:سابعا

اي رً اع ًل رشحًاخرد،ً اع ًلدرش حاًم ًالا خ   ًال بتجق  ًفتيًالتمائر ًاسمد    تاًالدتيًيد تملًلقدرشتحً

ًال كفمت  ديًاكفتت ًف ن ً   ئ تاًمااتر  ًعقت ًوفت ًتتق  ت  ًيهتمرل ًمجقتسًال افعت  ،ً  ستد ا عًمرشتح

ً.اسمد     دًم ًو مفو11ًال ش رًال ن ًفيًال    ًا

 .الدرش حاوًال رشحً رم مجن ًاسمد   يًمعًاوًي ملًالح  ًالب  سيً ثامناً:
 

 يشدراًفيًوفائ ًال رشح  ًاآلتي:ال    ً-4-المادة 

ً.ف طواحم ً فيً ائر ًامد    االدرش حًًلق رشحًالار ًاوالً:

 ًاوًالدحتت لفًالب  ستتيًت تتمي ًمرشتتح هًاسفتترا ،ً  تتتملًمرشتتحًواحتتمًلكتتلًم تتتمًوعقتت ًعتتم ًلقحتت ًثانياااً:

 امد    ا.ال   عمًال  ههاًفيًكلً ائر ً

الح  ًوالدح لفًالب  سيًمراع  ًمب اًالاب عًعامًت مي هًو ئ اًال رشتح  ًوحبتبًالجتماولًًعق -أًثالثاً:

 ال قح اً  ل  مفو.

مرشح  ًوسك رًم ً ائر ًامد    اًواحتم ًفتق تهًمراعت  ًمبت اًالابت عً(اًاولًم ً( ًهوفيًح لًت مي ً- 

 ًالموائر.ع ًتق ًًمرشح هم ًمج فعً

لق  مفوًفيًاياً ائر ًامد    اًتق لًاسح ا ًوالدح لا  ًالب  ست اً-   ً فيًح لًعملًتح  ًمب اًالاب عًوف  

 تق ًالمائر .ًفيً  مرأ ًلرج ل ًاال رشح ًأحماسد مالً سع فاًاوًًواحم،م ًمرشحًًأك رالديًوممتً

ال اضتفياًفتيًالدحت لفًعاتمًً  ت وًجنتاًالدرشت حًلكتلًمرشتحًمت ًاسحت ا ًب  ستيالدحت لفًالًعق ًرابعاً:

ًسسد  ر ًالدرش حًالديًتتمل ًال افع ا.ًت مي ه

 تتمًم دقاتاًًاست  عال رشح  ًاوًت تمي ًًاس  عسحبًاوًتغ  رًًلقح  ًاوًالدح لفًالب  سيً سًيحًخامساً:

امدنت عًال تم ًال حتتم  ًلد تمي ًوتتفائ ًال رشتح  ًاسًإذاًاق تتتًال افعت اًذلتت ًلغترضًجتتتلًال  ئ تاًمبتتدفف اً

لشرواًل اًالاظ ل.ًوفيًل هًالح لاًيجبًت مي ًال  ئ اًال طقف اًالدتيًحهتلًف نت ًالدغ  ترًو تلًامدنت عًال تم ً

 عق ن .ال حم  ًم ًال افع اًألجلًال ه  واً

ال كدتبًاسمد ت  يًًالاتر ًفتيالب  ستيًوال رشتحًوالدحت لفًال رشتح  ًلقحت  ًوتفائ ًًت تمي يكتفوًًسادساً:

 .فيً وائرل لق ح فظاًالديًيريبًالدرش حً

ي ك ًت فيلًم ًي فلً  ل ًعق ًاوًًال رشح  ،ًك  ًت مي ًوفائ الب  سيًلرئ سًالح  ًأوًالدح لفًًسابعاً:

أك رًمت ًو ئ تاًًت مي ًح لاوفيًًاوًالدح لفًحهرا ،ًيكفوًالدفو عًعق ًل هًال فائ ًلفًتفو عًرئ سًالح  

 .وممتاألخ ر ًالديًًفدتد مًال  ئ ا

ًاع ه.ف ن ًالشرواًًرسًتدففترفضًكلًو ئ اًًثامناً:
ً

متقفمتت  ًمغتت ير ًلقح   تتاًويدح تتلًً( تتتًت مي تتهاتًمرشتتحًالق دتتهًلقدرشتت حًإذاًًيا تتم -اوالً: -5- المااادة

 الد ت  ًال  مفم اًك فا .
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 ً   ل ًًالب  سيًالدح لفًالح  ًاوًيُ قغً،وًج ئيً أًك مل شكلًًإذاًرفضتًال افع اًو ئ اًال رشح  ً:ثانيا

 ي لدًم ًت ريخًالد ق غ.،ًعق ًاوًيقد لً د مي ن ًخ لًمم ًا( (اًالغرضًت مي ًو ئ اًجميم 

اًمت ااًئر ًامد    فيً اًالب  سيًاوًالدح لفًالدرش حًلقح  إذاًح فًاس ًأحمًال رشح  ًم ًو ئ اًًثالثا:

ك مقتاًًم فت  ًك  ئ تاك لفف  ًاوًالتج ًت   ً   اًال  ئ اًمبدفف اًلقشرواًً تمًمن ياًمم ًالدرش حً ب بًو لر

 .امدن عًمم ًالدرش حً تمقح  ًاوًالدح لفًفيًتق ًال ح فظاًوسي ك ًتتفيضهً  خرًلق رشح  ًل

 فاًاتًاس  عًفتيًو ئ تاًال رشتح  ً تتمًمهت  واًح فًاوًاعًالدح لفًالب  سياوًًسًيجفتًلقح  ًرابعاً:

 .ًعق ن ًمجقسًال افع  

 م ًو ئ اًاوً ائر ًامد    اًيد ًاسد ت  هًم ًج  عًال فائ .ًأك رفيًح لًورو ًاس ًال رشحًفيًًخامساً:

 تمًامدن عًال تم ًاسمبح  ًم ًاسمد     ًفيًاتً ائر ًامد    اًح  ًس  سيًفر ًاوًًمرشحألتًًتسًيجف

 .لد مي ًوفائ ًال رشح  م ًال افع اًل حم  ًا

يتتفلًًمت دًيفمتت ً 11متتم ًست تلًعت ًاًو تلال هت  عًعق نتت ًًال رشتح  ًوتتفائ عقت ًال افعتت اًمشترًًسادسااً:

 .اخرىاياًاري اًمشرًاوًفيًال فوعًاسلكدروميًالرس يًلق افع اًًاسودراع

وت    ًًعتملًال هت  واًيكفوًال رارًاله  رًع ًمجقسًال افع  ً  ل هت  واًاوًسابعاً: امت لًًلقطتت ًوتراراً 

 ال فلًالد ليًلاشره.م ًاي لًت مأًًد1االن ئاًال ض ئ اًل مد     ًوخ لًمم ً
ً

 

يحتم ًً،9191دًلبتاا2ًاًروت دًم ًالاهتلًاال  لت دًمت ًوت مفوًاسمد   ت  11ًاسدا  ًلق    ًا -6-المادة 

ويتَتمًال  قتغًايترا اًًال افع  ،  اً  رارًم ًمجقسًم قغًالدسم ا  ًع ًاشدراكًال رشحًفيًاتًو ئ اًامد  

ل  يااًالمولاًفيًح لًعملًففتًال رشح  ً ًوليًك ستي:ً،من ئ  

دًخ باًم ي  ً يا رًعراويًع ًكتلًمرشتحًكدسم ات  ًم ل تاًويتت  2ًم قغًومرهًاال افع اًً تبدففًاوالً:

 م  لا  ًامد    ه.ال  قغًفيًح لًففتًال رشحًم ل ًيدرتبً  مدهًيرام  ًم ل اًع ً

الدح  ًم ًالق اًال رشح  ًفيًال  ئ اًتمفعًال ًالجن  ًال  دهاً ت لدح  ًًاجفرتبدففيًال افع اًًثانياً:

ًًً.9191دًلباا2ًم ًالق اًال رشحًوالفار  ًوف  ًسحك لًو مفوًامد     ًمجقسًالافا ًرو ًا
ً

ً

ً

مجقتتتسًال افعتتت  ًفتتتيًًًعق تتتهًمتتت ًو تتتلًمتتت ًتتتت ريخًال هتتت  واًاعد تتت رايااتتت ًلتتت اًالاظتتت لً  -7-الماااادة 
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