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 الفصل األول

 تخابيةاإلقتراع وعدد النواب والدوائر النفي نظام 
 

 
 في نظام القتراع وعدد النواب: 1المادة 

نية كعشريف عضكان تككف مدة كاليتيـ أربع سنكات، ينتخبكف عمى أساس النظاـ األكثرم، يتألؼ مجمس النكاب مف ماية كثما
 . كيككف اإلقتراع عامان كسريان كعمى درجة كاحدة

 
 في المقاعد النيابية والدوائر النتخابية: 2 المادة

لجدكؿ المرفؽ بيذا القانكف كيتـ يحدد عدد المقاعد النيابية كتكزيعيا عمى الطكائؼ بحسب الدكائر االنتخابية كفؽ ا –أ 
 .الترشيح ليذه المقاعد عمى أساسيا، كيعتبر الجدكؿ جزءان ال يتجزأ مف ىذا القانكف

 .يقترع جميع الناخبيف في الدائرة االنتخابية عمى اختبلؼ طكائفيـ لممرشحيف عف تمؾ الدائرة –ب 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 .في من يجوز له أن يكون ناخبًا أو مرشحاً 

 
 في حق القتراع :3المادة 

لكؿ لبناني أك لبنانية أكمؿ السف المحددة في الدستكر سكاءن أكاف مقيمان أـ غير مقيـ عمى األراضي المبنانية، أف يمارس 
 .حؽ االقتراع

 
 في الحرمان من حق القتراع :4 المادة

 : حؽ االقتراعممارسة مف  حـري  
 .المدنيةاألشخاص الذيف حكـ بحرمانيـ مف الحقكؽ  -1
 .األشخاص الذيف حكـ بحرمانيـ مؤبدان مف الرتب كالكظائؼ العمكمية -2

 .األشخاص الذيف حرمكا مف رتبيـ ككظائفيـ إلى أجؿ، كذلؾ لحيف إنقضاء ىذا األجؿ -3

 .األشخاص الذيف حكـ عمييـ بجناية -4

دكف مؤكنة، سكء  السرقة، االحتياؿ، إصدار شؾ: األشخاص الذيف حكـ عمييـ بإحدل الجنح الشائنة اآلتية -5
اإلئتماف، االختبلس، الرشكة، اليميف الكاذبة، االغتصاب، التيكيؿ، التزكير، استعماؿ المزكر، شيادة الزكر، 
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قكبات، الجرائـ المتعمقة الجرائـ المخمة باألخبلؽ العامة المنصكص عمييا في الباب السابع مف قانكف الع
 .االمكاد المخدرة كصناعتيا كاالتجار بي بزراعة

 .األشخاص المحجكر عمييـ قضائيان طيمة مدة ىذا الحجر -6

 689يا في المكاد مف حكـ عمييـ بالعقكبات المنصكص عميالذيف فبلسيـ إحتياليان، أك عمف إاألشخاص الذيف أ   -7
 .مف قانكف العقكبات 698الى 

 .قانكف العقكباتمف  334الى  329مف كـ عمييـ بالعقكبات المنصكص عمييا في المكاد ح  األشخاص الذيف  -8

 .عادة اعتبارىـال يستعيد االشخاص المبينكف أعبله حؽ االقتراع إال بعد إ
 

 المجنسوترشيح في اقتراع  :5 المادة
 . أف يترشح لبلنتخابات إال بعد انقضاء عشر سنكات عمى تنفيذ مرسـك تجنيسو ال يجكز لممجنس لبنانيان أف يقترع أك

 
 نفي اقتراع العسكريي:  6 المادة

كل االمف الداخمي ـ مف قغير المتقاعديف مف مختمؼ الرتب سكاء أكانكا مف الجيش أال يشترؾ في االقتراع العسكريكف 
 .مف الدكلة كالضابطة الجمركية كمف ىـ في حكميـكاالمف العاـ كأ

 
 في حق الترشيح لعضوية المجمس النيابي :7 المادة

الخامسة كالعشريف مف العمر، مقيدان في قائمة الناخبيف،  ف كاف لبنانيان أتـ  ال يجكز أف يترشح لعضكية مجمس النكاب إال م
 .متمتعان بحقكقو المدنية كالسياسية

 
 
 في عدم األهمية لمترشيح: 8المادة 

ال يجكز لؤلشخاص المذككريف أدناه، أف يترشحكا خبلؿ مدة قياميـ بمػياميـ أك كظائفيـ،  كخبلؿ الميؿ التي تمي  –1
 :نتياء خدماتيـ أك تاريخ قبكؿ استقاالتيـ كفقان لما يأتيتاريخ ا

أك المالي  القضاة عمى مختمؼ فئاتيـ كدرجاتيـ سكاءن أكانكا في القضاء العدلي أك اإلدارمأعضاء المجمس الدستكرم ك  –أ
سنتيف عمى األقؿ مف قبؿ أك الشرعي أك المذىبي أك الركحي، إال إذا تقدمكا باستقاالتيـ كانقطعكا فعميان عف كظيفتيـ، 

 .تاريخ انتياء كالية المجمس
المكظفكف مف الفئتيف األكلى كالثانية، إال إذا تقدمكا باستقاالتيـ كانقطعكا فعميان عف كظيفتيـ قبؿ ستة أشير عمى  –ب

 .األقؿ مف تاريخ انتياء كالية المجمس النيابي
بلؼ الرتب سكاء أكانكا مف الجيش أـ مف قكل األمف ال يجكز أف يترشح لعضكية مجمس النكاب العسكريكف عمى اخت-ج

، اال بعد احالتيـ عمى الداخمي كاألمف العاـ كأمف الدكلة كالضابطة الجمركية كشرطة مجمس النكاب كمف ىـ في حكميـ
 .التقاعد أك التقدـ باستقالتيـ قبؿ ستة أشير عمى األقؿ مف تاريخ انتياء كالية المجمس النيابي

اء مجالس اإلدارة المتفرغكف في المؤسسات العامة كالييئات العامة كشركات االقتصاد المختمط كالشركات رؤساء كأعض –د
إذا تقدمكا باستقاالتيـ كانقطعكا فعميان عف مياميـ قبؿ ستة  ذات الرأسماؿ العاـ كمؤسسات الحؽ العاـ كمديركىا العامكف، إال

 .النيابيأشير عمى األقؿ مف تاريخ انتياء كالية المجمس 
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رؤساء كنكاب رؤساء المجالس البمدية كرؤساء اتحادات البمديات، إال إذا تقدمكا باستقاالتيـ كفقان ألحكاـ قانكف البمديات  –ىػ
 .عمى األقؿ مف تاريخ انتياء كالية المجمس النيابي ستة أشيركانقطعكا فعميان عف مياميـ قبؿ 

 

الى المرجع المختص باب المذككرة أعبله مقبكلة حكمان مف تاريخ تقديميا خبلفان ألم نص آخر تعتبر اإلستقالة لؤلس –2
 .كانقطاع أصحابيا فعميان عف العمؿ

 
 .ستثنى مف أحكاـ ىذه المادة أفراد الييئة التعميمية في مبلؾ الجامعة المبنانية أك المتفرغكف لدييا أك المتعاقدكف معياي   –3
 
 

 
 الفصل الثالث

 ظمة لإلنتخاباتالمن الهيئة المستقمة
 

 إنشاء الهيئة  :9المادة 
ي شار إلييا في ىذا القانكف إختصاران بػ " )المنظمة لئلنتخابات في لبناف الييئة المستقمة"تنشأ بمكجب ىذا القانكف ىيئة تسمى 

 .ا بيذا القانكفتتمتع بالشخصية المعنكية كاإلستقبلؿ المالي كاإلدارم كتمارس المياـ كالصبلحيات المحددة لي"(. الييئة"
 .ما دعت الحاجة إلى ذلؾأف يككف ليا فركع في المحافظات إذا  عمى العاصمة بيركت" الييئة"كمقر ىذه 

 
 

 الهيئة تأليف : 10المادة
سنكات قابمة لمتجديد مرة كاحدة فقط  4مف رئيس كثمانية أعضػاء متفرغيف بدكاـ كامؿ لكالية مدتيا " الييئة"تتألؼ  -1

مرة ثالثة إال بشرط مضي كالية كاحدة بيف إنتياء " الييئة"ضاء دكف الرئيس، كال يجكز إعادة إنتخاب عضك بالنسبة لؤلع
 .عضكيتو الثانية كعممية الترشح،  كيعاد إنتخاب بعض أعضاؤىا كؿ سنتيف

 :تتشكؿ الييئة كفؽ المعايير التالية -2
 .ؿعمى األق" الييئة"يشترط تمثيؿ المرأة في ثمث عدد أعضاء  -
 ( .رئيس الييئة)يرشح مجمس القضاء األعمى ثبلثة رؤساء غرؼ سابقيف في محكمة التمييز  -
 ( .نائب الرئيس)يرشح مجمس شكرل الدكلة ثبلثة رؤساء غرؼ سابقيف في مجمس شكرل الدكلة  -
 ( .عضكان )يرشح ديكاف المحاسبة ثبلثة رؤساء غرؼ سابقيف في ديكاف المحاسبة  -
 ( .عضكان )بة محامي بيركت ثبلثة أسماء ألعضاء سابقيف في مجمس نقابة المحاميف يرشح مجمس نقا -
 ( .عضكان )يرشح مجمس نقابة محامي طرابمس ثبلثة أسماء ألعضاء سابقيف في مجمس نقابة المحاميف  -
 ( .عضكان )ترشح نقابة الصحافة ثبلثة مف أعضائيا  -
 .رة في الشأف اإلنتخابي ثبلثة أعضاء مف المجتمع المدني ممف لدييـ خب -

 . مف ىذا القانكف 12مف بيف الترشيحات الكاردة أعبله كفقان لآللية المحددة في المادة " الييئة" أعضاءيتـ إختيار 
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عف االعضاء إلى حيف تعييف بدالء  كاليتيا كذلؾحتى كلك إنقضت المنكطة بيا في تأميف إستمرارية المياـ " الييئة"تستمر 
 .ف القانكنية أدائيـ اليميك 

 
 "الهيئة" آلية إختيار أعضاء  :11المادة 

 
ينتخب مجمس النكاب باإلقتراع السرم كبأكثرية الثمثيف في الدكرة األكلى كيكتفي بالغالبية المطمقة في دكرات اإلقتراع  -أ

ـ إعادة عممية ضمف العدد المطمكب إنتخابو مف قبؿ المجمس النيابي شرط أف يت" الييئة"أعضاء مف  5التي تمي، 
اإلنتخاب لحيف إكتماؿ العدد المنتخب مف قبؿ المجمس عمى أف يككف التصكيت محدكدان بثبلثة أصكات عمى األكثر لكؿ 

المتكجب " الييئة"نائب مقترع، كفي حاؿ تعادؿ األصكات بيف المرشحيف مف كؿ فئة، يتـ المجكء إلى القرعة، أما أعضاء 
 : فيـ يمف قبؿ المجمس النياب ـإنتخابي

 (نائب الرئيس)مجمس شكرل الدكلة المرشح مف قبؿ  -
 ديكاف المحاسبة المرشح مف قبؿ  -
 .المجتمع المدني  ممثميف عف فمرشحي 3 -

 
مف مرشحي مجمس القضاء األعمى " الييئة"رئيس  مف مجمكع أعضائو، يختار مجمس الكزراء بأغمبية الثمثيف -ب

لصحافة كنقابة محامي بيركت كنقابة محامي طرابمس كيككف تعييف أعضاء باإلضافة إلى عضك مف مرشحي نقابة ا
أعضاء جدد إلى  3يقـك المجمس النيابي بإنتخاب " الييئة"بعد سنتيف مف إنشاء . مف قبؿ الحككمة بالتصكيت حكمان " الييئة"

العدد المتبقي المنتخب مف  جانب العدد المتبقي كالمنتخب مف المجمس كتقـك الحككمة بتعييف عضكيف جديديف الى جانب
تتبع ىذه الطريقة في ( ضمف القرعة كيقـك بعممية القرعة العضك األكبر سنان "  الييئة"عمى أف ال يككف إسـ رئيس )قبميا 

 .    التعييف مداكرةن بعد ذلؾ/المرة األكلى فقط عمى أف يصبح اإلنتخاب
 

 إختيار مرشحي المجتمع المدني :21المادة 

المجتمع المدني طمبات الترشيح كالسير الذاتية الى لجنة مككنة مف رئيس المجمس الدستكرم كعضكيف يقدـ مرشحك  
كتقـك المجنة بدراسة الطمبات بناءن عمى معايير كاضحة كخطكة أكلى كمف ( كىما األكبر كاألصغر سنان )آخريف مف أعضائو 

 .أسماء الى المجمس النيابي 9ثـ إجراء مقاببلت شخصية مع المتبقيف كمف ثـ ت رسؿ المجنة 
 

 شروط األهمية لمعضوية :31المادة  

، تطبؽ شركط األىمية لمعضكية  12/6/1959الصادر في  112مف المرسـك اإلشتراعي رقـ  4مع مراعاة أحكاـ المادة 
 .بإستثناء شرطي السف كالمباراة
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 موانع عضوية الهيئة :41المادة 
كرئاسة أك عضكية مجمس الكزراء أك مجمس النكاب، رئاسة أك عضكية مجمس " لييئةا"ال يجكز الجمع بيف عضكية _ 

 .إدارة مؤسسة عامة أك رئاسة مجمس بمدم
غير معزكؿ أك مصركؼ مف كظيفة أك خدمة " الييئة"يجب أف ال يككف الشخص المراد تعيينو أك إنتخابو في عضكية _ 

مة أك البمديات بقرار مف أحد مجالس التأديب كأف ال يككف قد أحيؿ عامة في إحدل اإلدارات العامة أك المؤسسات العا
أحكاـ ) 2/11/1965الصادر بتاريخ  54/65عمى التقاعد أك إنتيت خدمتو عمبلن بأحكاـ المادة الثانية مف القانكف رقـ 

نشاء مجمس تأديبي  حالتيـ عمى التقاعد كمؿء المراكز الشاغرة  كا   (.عاـ لممكظفيفخاصة تتعمؽ بصرؼ المكظفيف كا 
مصمحة شخصية  ،كال ألقاربو حتى الدرجة الرابعة ،"الييئة"يككف الشخص المراد تعيينو أك إنتخابو في  ال يجب أف -

 ".الييئة"مباشرة أك غير مباشرة في أم عمؿ مف أعماؿ 
سي أك إدارم إال بعد ال يجكز لمعضك أف يترشح لئلنتخابات النيابية أك اإلختيارية أك أف يتكلى أم منصب عاـ سيا -

 .سنكات كاممة عمى إنتياء عضكيتو   4إنقضاء 
يمتـز الرئيس كاألعضاء خبلؿ مدة كاليتيـ بكجكب اإلمتناع عف إلقاء أم محاضرة أك المشاركة في أم ندكة يككف  -

ريح ميما كاف نكعو مكضكعيا متعمقان باإلنتخابات بطريقة مباشرة أك غير مباشرة، كما يمتنع كؿ منيـ عف اإلدالء بأم تص
 .كعف نشر مقاالت أك تصريحات أك مؤلفات في جميع الشؤكف

يحظر عمى الرئيس كاألعضاء اإلنضماـ الى النقابات العمالية، أما فيما خص النقابات المينية المنشأة بقكانيف كالتي  -
بة العائدة ليذا اإلختصاص تفرض عمى الشخص الذم يريد ممارسة أحد ىذه اإلختصاصات أف يككف منتسبان الى النقا

 .فيتكجب عمى العضك تعميؽ مزاكلة المينة خبلؿ عضكيتو في الييئة...( طب، ىندسة، صيدلة، محاماة )
 .منو 15السيما المادة ( نظاـ المكظفيف) 12/9/1959تاريخ  112مع مراعاة أحكاـ المرسـك اإلشتراعي رقـ  -
 .ؿ أك تحريض الغير عمى اإلضرابيحظر عمى الرئيس كاألعضاء اإلضراب عف العم -
ىدايا أك إكراميات أك منح مف أم نكع " الييئة"إلتماس أك قبكؿ تكصيٍة ما مباشرة أك بالكاسطة أك بسبب ميامو في  -

 .كانت
اء كاإلجراءات كالعممية اإلنتخابية كالمستندات التي إطمع عمييا أثن" الييئة"أف يبكح بالمعمكمات الرسمية المتعمقة بعمؿ  -

 (.عقكبات 354ـ )لكحدىا " الييئة"إذ أف التقارير تنشرىا ". الييئة"قيامو أك أف يكشؼ أسرار أك معمكمات تسيء الى ميمة 
 ".الييئة"أف ينّظـ العرائض التي تعيؽ عمؿ  -
 (.  عقكبات 361ـ )أف ي كره شخصػا ألداء ما ىك غير كاجب أك ما يفكؽ ما ىك كاجب عميػو  -
الى منزؿ أحد الناس كممحقاتو في غير الحاالت التي ينص عمييػا القػانػكف " الييئة"و  رئيسان أك عضكان في أف يدخؿ بصفت -

 (.عقكبات 37ـ )كدكف مراعاة األصكؿ التي تقضػي بيػا 
 466ـ )شيادة كاذبة مف شأنيا أف تجّر عمى الغير منفعة أك ضرر " الييئة"أف يعطي خبلؿ ممارستو ميامو في  -

 (.عقكبات
 (.عقكبات 372ـ )أف يعمؿ أك يحض الغير عمى اإلزدراء باألكضاع العمكمية كبشرائع الدكلة  -
 .ممارسة أم عمؿ آخر عاـ أك خاص خبلؿ تكلييـ مياميـ" الييئة"يحّظر عمى أعضاء  -
كرة  بإستثناء أف يككف عضكان في مجمس إدارة شركة مغفمة أك شركة تكصية مساىمة، أك مزاكلة أم مينة أك حرفة مأج -

 .التعميـ الجامعي كذلؾ كفؽ ساعات التدريس المسمكح بيا قانكنان 
" الييئة"يجب عمى كؿ عضك في , السيما المادة الخامسة منو 27/12/1999تاريخ  154مع مراعاة أحكاـ القانكف رقـ  -

فيو األمكاؿ المنقكلة كغير المنقكلة التي  أف يقدـ قبؿ مباشرتو ميامو، ككأحد شركط ىذه المباشرة، تصريحان مكّقعان منو يبّيف
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كعميو كذلؾ أف يقدـ خبلؿ ميمة ثبلثة أشير مف تاريخ إنتياء ميمتو، ألم سبٍب كاف , يممكيا ىك كزكجو كأكالده القاصركف
حيف تصريحان ثانيان يبّيف فيو ما أصبح يممكو ىك كزكجو كأكالده القاصركف كأف يحدد أكجو كأسباب اإلختبلؼ بيف التصري

 . األكؿ كالثاني

 
 مهام الهيئة وصالحياتها   :15المادة 
تنظيـ العمميات اإلنتخابية العامة كالفرعية في لبناف مف نيابية كمحمية في جميع مراحميا، كما كاإلشراؼ عمى " الييئة"تتكلى 

 :الحمبلت اإلنتخابية،  كتناط بيا الصبلحيات التالية
لقانكف الى إجراء اإلنتخابات النيابية العامة كالفرعية كاإلنتخابات كفؽ أحكاـ ىذا ا" الييئة"تدعك – 1

ذا تخّمؼ الرئيس عف الدعكة فيمكف ليا اف تصدر . بمكجب قرار إدارم نافذ"  الييئة"المحمية، ك تصدر الدعكة عف رئيس  كا 
 . أعضاء 6بأكثرية " الييئة"عف 

فية إدارتيا كاإلشراؼ عمى الحمبلت إعداد تصكر عاـ عف مراحؿ العمميات اإلنتخابية ككي – 2
عداد الخطط البلزمة لتنفيذىا  .اإلنتخابية كا 

العمؿ عمى نشر الثقافة اإلنتخابية لدل المكاطنيف كالتأكد مف قدرة جميع الناخبيف عمى التكاصؿ  – 3
 .حكؿ الييئة ، لئلستفسار عف أم مكضكع يرتبط بالعممية اإلنتخابية أك لمحصكؿ عمى أية إيضاحات"الييئة " مع 

 .ممكظفيف المكلجيف بالعمميات اإلنتخابيةل يبةتدريبإجراء دكرات  – 4
عداد كطبع أكراؽ اإلقتراع  – 5 إعداد القكائـ اإلنتخابية النيائية كالعمؿ عمى تحديثيا بإستمرار كما كا 

 .الرسمية
 .تمقي طمبات الترشيح لئلنتخابات كالبت بإعتمادىا أك بعدمو – 6
 .كؿ طمبات إعتماد المراقبيف المحمييف كالدكلييفدراسة قب – 7
تمقي طمبات كسائؿ اإلعبلـ الخاص المقركء كالمرئي كالمسمكع الراغبة في المشاركة في اإلعبلف  – 8

كما كتتكلى الييئة مراقبة تقّيد المرشحيف كالمرشحات بالقكانيف كاألنظمة التي ترعى المنافسة . اإلنتخابي المدفكع األجر
 . ابيةاإلنتخ

تعييف مراكز اإلقتراع كالتأكد مف سيكلة كصكؿ جميع الناخبيف إلييا بما في ذلؾ ذكم اإلحتياجات  –9
 .الخاصة

 .تعييف رؤساء أقبلـ اإلقتراع كمساعدييـ –11
 .التأكد مف تأميف كؿ المكاـز التي تحتاجيا أقبلـ اإلقتراع طكاؿ يـك اإلقتراع –11
حالتيا الى المرجع القضائي المختص، كما تمقي الشكاكل الناجمة عف  – 12 العممية اإلنتخابية كا 

عتماد خط ساخف إلستقباؿ الشكاكل كالمبلحظات  .كا 
 .إعبلف النتائج الرسمية – 13
ة  كمراقبة اإلنفاؽ /مراقبة كنشر جدكؿ باليبات كالتبرعات الرئيسية التي يحصؿ عمييا كؿ مرشح – 14

 .إلنتخابيةاإلنتخابي لممرشحيف عمى الحمبلت ا
كضع تقارير دكرية حكؿ كيفية سير العممية اإلنتخابية كنشر تقاريرىا كجميع التقارير التي تتمقاىا  –15

مف قبؿ المرشحيف أك الييئات كرفع تقاريرىا الى رئيس الجميكرية كرئيسي مجمس النكاب كمجمس الكزراء كالى المجمس 
 .الدستكرم

 .ة عمى عمميا عف طريؽ التدقيؽ كالتقييـالقياـ بعمميات الرقابة الذاتي – 16
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القياـ بأرشفة كؿ ما يتعّمؽ بإدارة كتنظيـ العممية اإلنتخابية لحفظ الذاكرة اإلنتخابية كالقياـ  – 17
كما كالمراجعة الدكرية . بأبحاث متخصصة في ىذا المجاؿ كحضكر الندكات كالمؤتمرات الدكلية المتعمقة بالشؤكف اإلنتخابية

عداد خرائط الدكائر اإلنتخابية كتقديـ تكصيات الى الحككمة تتعمؽ بالتشريعات اإلنتخابية أك لقكانيف ك  جراءات اإلنتخاب كا  ا 
 .التعديبلت في قكانيف اإلنتخاب

بكؿ ما يتعّمؽ بالعممية خبلؿ اليـك االنتخابي " الييئة"تككف جميع األجيزة كالقكل األمنية بتصّرؼ ك 
كتعمؿ عمى تنفيذىا تحت إشرافيا، كتككف مسؤكلة أماميا " الييئة"األكامر كالتعميمات مف  جيزةىذه األ اإلنتخابية، كتتمقى

 .عف كؿ إخبلؿ أك إىماؿ أك تقصير
 

 
 " الهيئة"واجبات رئيس وأعضاء  :61المادة 

 :أف" الييئة"يجب عمى الرئيس كأعضاء 
 .فية المتناىيةبشفا"  الييئة" يستكحي في عممو الدقة كاإلخبلص تأمينا ألىداؼ  -
كالدكلة كأمكاليا المنقكلة كالغير المنقكلة كالتي يتكلى اإلشراؼ عمى إدارتيا " الييئة"أف يككف أمينان عمى مستندات  -

 (.عقكبات 359ـ )كصيانتيا 
 (. عقكبات 362)أف يكػكف حريصػان عمى تحقيؽ المنافع كالعائػدات المحقػة لمػدكلة  -

 (. عقكبات 397 – 386 – 359ـ )دكلة أف يحافظ عمى مستندات ال -

 (. عقكبات 332ـ )أف ال يسػتعمؿ نفػكذه أك سمطتػو لمتأثير فػي إقتػراع أحػد المبنػانيف  -
 

 أداء القسم :71المادة 
 :يقـك رئيس كأعضاء الييئة بإداء القسـ أماـ رئيس الجميكرية  بالتعابير بالنص التالي, قبؿ مباشرتيـ لمياميـ 

خبلص كالحرص "             أقسـ باهلل العظيـ أف أقـك بعممي في الييئة المستقمة المنظمة لئلنتخابات بكامؿ أمانة كجيد كا 
 ."عمى التقّيد تقّيدان مطمقان بالقكانيف كاألنظمة كالسيما تمؾ التي ترعى اإلنتخابات النيابية كالمحمية تأمينان لحريتيا كلنزاىتيا

 
 هيئة حصانة أعضاء ال :18المادة 

بدعكل جزائية أك إتخاذ أم إجراء جزائي بحقيـ أك القبض "  الييئة"ال يجكز مبلحقة رئيس أك أم عضك مف أعضاء 
ما خبل الجـر المشيكد، إال بعد الحصكؿ عمى إذف مسبؽ مف " الييئة"عمييـ طكاؿ مدة كاليتيـ ألفعاؿ تتعّمؽ بعمميـ في 

 .أعضاء عمى األقؿ 6الييئة بأكثرية 
 

 إنتهاء العضوية :19ة الماد
 .إنتياء الكالية -

 . حالة الكفاة -

إذا تقدـ العضك بطمب إستقالتو مف ميامو بمكجب كتاب خطي يرفعو إلى الييئة التي ت حيمو الى الجية التي  -
 .إختارتو كالتي ليا الحؽ في التعييف

 :يعتبر العضك مستقيبلن حكمان في الحاالت التالية  -1 
 .يكمان مف تاريخ أداءه قسـ اليميف 15بدكف سبب مشركع خبلؿ ميمة  إذا لـ يستمـ ميامو - 
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 .يكمان مف تاريخ إنقطاعو عف العمؿ 15إذا إنقطع عف عممو بدكف إجازة قانكنية كال يستأنؼ عممو خبلؿ  -
 .يـك عمى تاريخ إنتياء إجازتو   15إذا لـ يستأنؼ عممو بعد إنقضاء  -
 .العضك الذم يضرب عف العمؿ -
 :خبلفان إلرادتو ما عدا في الحاالت التالية" الييئة" يمكف إقالة أم عضك مف أعضاء ال -2 
 .إذا فقد األىمية أك أم شرط مف شركط العضكية المذككرة في المادة السابعة -
 .بحاؿ مخالفتو  ألحكاـ ىذا القانكف كألحكاـ النظاـ الداخمي لمييئة -
 .مو  بميامو  إذا حاؿ كضعو الصحي أك العقمي دكف قيا -
، ي تخذ القرار باإلقالة مف  - نحة شائنة بحكـٍ مبـر  . بأكثرية الثمثيف" الييئة"إذا حكـ عميو بجناية أك ج 

كتجدر اإلشارة إلى  أف قرارات اإلقالة ىي قرارات إدارية نافذة قابمة لمطعف أماـ مجمس شكرل الدكلة خبلؿ ميمة شير مف 
  .يـك كحد أقصى 15ف يبت المجمس بالطعف خبلؿ ميمة عمى أ. تاريخ التبميغ أك التنفيذ
 

 الشغور في عضوية الهيئة :02المادة  
بسبب مف األسباب المشار إلييا في المادة السابقة، تعمف الييئة عف حصكؿ الشغكر " الييئة"في حاؿ شغكر أحد مقاعد 

المعني أك الى التي عّينتو إلختيار البديؿ بالطريقة األمر خبلؿ أسبكع الى الجية التي انتخبت العضك " الييئة"كيبّمغ رئيس 
 .ذاتيا التي جرل فييا إختيار العضك األصيؿ كلممدة المتبقية مف كاليتو  

                      
 قواعد عمل الهيئة :12المادة 

القكاعد  يتضمفنظاما داخميان  ،قسـ اليميفكادائيـ  "الييئة"عضاء أبميمة شير مف تعييف  "الييئة"تضع  -
 الثمثيف مف بعد مصادقة أغمبية نافذان  ىذا النظاـ يصبحك . اػا كسير العمؿ لدييػكاالصكؿ التفصيمية التي ترعى تنظيمي

، عند الحاجة باتباع األصكؿ عينيا يمكف تعديؿ النظاـ الداخمي الحقان  .أعضاء الييئة عميو كنشره في الجريدة الرسمية
 . ى آلية لمحاسبة رئيس كأعضاء الييئةعمى اف ينص ىذا النظاـ أيضا عم

 . "الييئة"مّدة كالية أم مف أعضاء  ال يجكز إختصار -
  .يابأكثرية الثمثيف، كمف خارج أعضائيا، المدير التنفيذم ل "الييئة"تعّيف  -
. الداخميأصكؿ تعييف المدير كميامو كأصكؿ تنظيـ كتعييف الجياز اإلدارم كميامو كفؽ النظاـ  "الييئة"حّدد ت   -

مف حيث الحقكؽ كالكاجبات ألحكاـ قانكني العمؿ كالضماف  كما يخضع المدير التنفيذم كأعضاء الجياز اإلدارم
  .اإلجتماعي

 .في حالة إنعقاد دائـ منذ لحظة إعبلنيا عف الدعكة الى اإلنتخابات "الييئة"تعتبر  -

تخاب أميف السّر كأميف الصندكؽ فيما بينيـ، حسب ، بإنكأداء قسـ اليميف ، بعد تعيينيـ"الييئة"يقـك أعضاء  -
  .األصكؿ المحّددة في النظاـ الداخمي

كالعامميف لدييا جميع اعضائيا  ابيا يمتـز بي ةخبلقيات خاصقكاعد كأ" لمييئة"يجب أف يتضمف النظاـ الداخمي  -
 .فيذ ميامياالذيف يتعاكنكف معيا في تنمف مستخدميف كأجراء كمتعاقديف كما سائر األشخاص 

كسائميا اإلعبلمية الخاصة كالمستقمة كما يمكنيا اإلعتماد أك التعاكف مع الكسائؿ اإلعبلمية " لمييئة"يككف  -
 .المرئية كالمسمكعة لمدكلة

تأمينان لمتكاصؿ المباشر مع االمكاطنيف كأصحاب الشأف منيـ، يككف لمييئة مكقعان الكتركنيان يؤمف التفاعؿ مع  -
 .تمع، تكخيان لمشفافية كاإلطبلع كالتفاعؿ فيما بيف األراء المختمفةأعضاء المج
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 قرارات الهيئة :22المادة 
 .أعضاء 6قانكنية إال بتكفر النصاب القانكني المحدد ب " الييئة"ال تصبح جمسات   -
قابمة لمطعف أماـ مجمس  "الييئة"تككف قرارات ك  باألكثرية العادية مف األعضاء الذيف يؤلفكنيا قانكنان " الييئة"تتخذ قرارات  -

 كفقان ك  14/6/1975تاريخ  11434كذلؾ مع مراعاة أحكاـ نظاـ مجمس شكرل الدكلة الصادر بالمرسـك رقـ  شكرل الدكلة
 . لؤلصكؿ

 .في الجريدة الرسمية كما يحّؽ لممكاطنيف االطبلع عمى محاضر اجتماعات الييئة "الييئة"تنشر جميع قرارت  -
 

 

 مسؤولية الهيئة :32المادة 
 5عرضة لممساءلة كالمحاسبة عمى أعماليا كنزاىتيا مف قبؿ المجمس النيابي، كذؾ مف خبلؿ كتاب يكجيو " الييئة"تككف 

 .العامة إلستجكاب الرئيس" الييئة"نكاب الى رئيس مجمس النكاب، كتعرض المسألة عمى 
 
 

 مالية الهيئة :42المادة 
 .يا تمحؽ بالمكازنة العامة عمى غرار المكازنات الممحقة ضمف باب خاص بيامكازنة خاصة ب" لمييئة"يككف  -

مكاتب مع " الييئة"كرقابة ديكاف المحاسبة المؤخرة، كما يمكف أف تتعاقد لنظاـ التدقيؽ الداخمي  "الييئة"تخضع حسابات  -
 .كثرية العادية مف األعضاءكذلؾ بقرار يتخذ باأل التدقيؽ كالمحاسبةخاصة محمية أك عالمية متخصصة في مجاؿ 

 

 

 أقسام الهيئة :52المادة 
لمييئة اف تنشئ، حيث ترل ضركرة لذلؾ، مكاتب متخصصة بمياـ ككظائؼ محددة حيث يتـ تحديد ىذه الكظائؼ ضمف 

 : النظاـ الداخمي لمييئة، عمى أف تككف المكاتب التالية أساسية في جسـ الييئة
  .المكتب الرئيسي لمييئة -

  .ية التابعة لمييئةالمناطقاتب اإلنتخابية المك -
  .اإلنتخابية القكائـمكتب تنظيـ  -

 .مكتب اإلشراؼ المالي -

 .يفاإلنتخابيكاإلعبلف تنظيـ اإلعبلـ  مكتب -

  .مكتب التدريب كالتأىيؿ -

 .مكتب تثقيؼ الناخبيف -
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 في تعويضات الهيئة :62المادة 
 . طيمة مدة كالية الييئة مقطكعان  شيريان  ضان يتقاضى رئيس كأعضاء الييئة تعكي

   .الحككمة ككزير الماليةرئيس تحدد التعكيضات لرئيس كأعضاء الييئة، بمرسـك يتخذ في مجمس الكزراء بناء عمى اقتراح 
 

 في مراقبة النتخابات :72المادة 
نتخابات كمراقبة مجرياتيا عمى أف مكاكبة اال ،تحت اشراؼ الييئة، االختصاص يحؽ لييئات المجتمع المدني ذات -أ

 :تتكافر فييا الشركط اآلتية مجتمعة
حائزة عمى بياف العمـ كالخبر قبؿ سنة عمى األقؿ مف مكعد تقديـ الطمب ، أف تككف الجمعية لبنانية غير سياسية -

 .الى الييئة
 .  أم مرشح لبلنتخاباتأف تككف غير مرتبطة بأم جية أك طرؼ سياسي، كأف ال تضـ في ىيئتيا اإلدارية  -
أك بحقكؽ اإلنساف أك  أف ينص نظاميا األساسي، قبؿ سنة عمى األقؿ، عمى أىداؼ ترتبط بالديمقراطية -

 .باالنتخابات أك بالشفافية أك بالتدريب عمى تمؾ المكضكعات
االختصاص مئة  أف يبمغ عدد المنتسبيف إلى الجمعية كفقا لمكائح المكدعة أصكال لدل المراجع الرسمية ذات -

 .منتسب عمى األقؿ بتاريخ تقديـ الطمب
 .أف تمتـز ىيئتيا اإلدارية ميثاؽ شرؼ تضعو الييئة -

كيعكد ليا أف تقبؿ الطمب أك ترفضو كفي حاؿ ، تدرس الييئة طمبات االعتماد الكاردة إلييا كتدقؽ في تحقؽ الشركط أعبله
نتخابات كمراقبة مجرياتيا بقرارات تصدر عنيا قبؿ مكعد االنتخابات قبكؿ الطمب، تحدد الييئة أصكؿ كآليات مكاكبة اال

 .بشير عمى األقؿ
 
المعنية باالنتخابات الرامية إلى المشاركة في مكاكبة العممية االنتخابية كفقا  األجنبيةتدرس الييئة طمبات الييئات  -ب

 .لشركط تحددىا في حينو
 
 
 
 

 الفصل الرابع
 قوائم النتخابيةعمال التحضيرية والفي األ

 
    في القوائم النتخابية  في القيد :28المادة 

يككف القيد في القكائـ االنتخابية الزاميا لمناخبيف المقيميف كغير المقيميف، كال يقيد أم شخص اال في قائمة كاحدة، تحت  
 .مف قانكف العقكبات 461طائمة تطبيؽ احكاـ المادة 

 
 النتخابية وتعديمها في ديمومة القوائم :29المادة 

 . تعتبر القكائـ االنتخابية دائمة، اال انو يعاد النظر فييا دكريا، كفقا الحكاـ ىذا القانكف
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 في ناخبي القوائم النتخابية :30المادة 
فقا لسجبلت قكائـ انتخابية ممكننة بأسماء الناخبيف ك  لكؿ دائرة انتخابية التابع لمييئة اإلنتخابية القكائـمكتب تنظيـ يضع  

االحكاؿ الشخصية، كتتضمف ىذه القكائـ أسماء جميع الناخبيف الذيف بمغت مدة قيدىـ في الدائرة االنتخابية سنة عمى االقؿ 
 .بتاريخ بدء إعادة التدقيؽ بالقكائـ االنتخابية، أم العشريف مف تشريف الثاني مف كؿ سنة

 
 في تدوينات القوائم :13المادة 

سـ كالدتو، كرقـ سجمو كما ىك كارد في سجبلت ااإلسـ الثبلثي لكؿ ناخب ك : نتخابية بصكرة الزاميةتتضمف القكائـ اال
كتخصص في كؿ قائمة خانة خاصة تسجؿ فييا، عند االقتضاء، . االحكاؿ الشخصية كجنسو كتاريخ كالدتو كمذىبو

 .انكنيالتعديبلت التي تطرأ عمى القيكد تصحيحان أك تبديبلن، مع ذكر مستندىا الق
 .تشطب حكمان مف قكائـ الناخبيف أسماء االشخاص الذيف مضى عمى تاريخ كالدتيـ مئة سنة كأكثر

 .مف قكائـ الناخبيف أسماء األشخاص غير المدرجة سنة كالدتيـ ان كما تشطب حكم
 .ضافات كالشطكبات عمى القكائـ االنتخابيةبتدكيف اإل سنكيان  اإلنتخابية القكائـمكتب تنظيـ قـك ي

 
 في موجبات دوائر النفوس :23المادة 

بيف العشريف ، اإلنتخابية القكائـمكتب تنظيـ لى إ ف يرسمكا سنكيان يتكجب عمى رؤساء دكائر كأقساـ النفكس في المناطؽ أ
فر فييـ الشركط اسماء االشخاص المسجميف الذيف تتك ، لكائح أكلية تتضمف أ العشريف مف كانكف االكؿك مف تشريف الثاني 

ائـ سماء االشخاص الذيف سكؼ تتكافر فييـ ىذه الشركط بتاريخ تجميد القك كأ ،لقانكنية لمقيد في القكائـ االنتخابيةا
 .م سبب كافاؤىـ مف سجبلت االحكاؿ الشخصية ألسمأك شطبت أأك تكفكا ىمؿ قيدىـ االنتخابية، ككذلؾ أسماء الذيف أ  

 
 في موجبات دائرة السجل العدلي :33المادة 

بيف العشريف مف  سنكيان  مكتب تنظيـ القكائـ االنتخابيةلى ائرة السجؿ العدلي في كؿ محافظة أف ترسؿ إجب عمى ديتك 
ف تحكؿ دكف المحكـك عمييـ بجرائـ مف شأنيا أ شخاصالئحة بأسماء األ تشريف الثاني الى العشريف مف كانكف االكؿ

 .حكاـ ىذا القانكفأل ممارستيـ حؽ االقتراع كفقان 
 

 في موجبات المحاكم العدلية  :43مادة ال
بيف العشريف مف تشريف الثاني الى ، سنكيان  مكتب تنظيـ القكائـ االنتخابيةلى ف ترسؿ إيتكجب عمى المحاكـ العدلية أ

 .ك الحجزنيا كالمعمنة لبلفبلس االحتيالي أحكاـ النيائية الصادرة ع، الئحة باأل العشريف مف كانكف االكؿ
 
 ي تنقيح القوائم النتخابيةف :53المادة 

لما يرد الييا مف المراجع المذككرة في المكاد السابقة، بعد  بتنقيح القكائـ االنتخابية تبعان  مكتب تنظيـ القكائـ االنتخابيةقـك ي
 .التدقيؽ فييا

كفي حالة النقؿ ، . تتضمف كؿ قائمة حقبل خاصا تدكف فيو اسباب التنقيح، كعمميات نقؿ قيد النفكس مف قائمة الى اخرل
 . اسـ المحمة في القيد كرقـ السجؿ كتاريخ النقؿ يذكر الزاميان 
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م نقؿ اختيارم لقيد النفكس اذا حصؿ خبلؿ السنة التي تسبؽ تاريخ بدء اعادة أعتد، الجؿ تطبيؽ ىذا القانكف، بال ي  
يحؽ لمزكجة االنتخاب اذا تـ نقؿ قيد نفكسيا خبلؿ ك . نقؿ القيد بسبب الزكاج ان ال يعتبر اختياري .التدقيؽ بالقكائـ االنتخابية

 . السنة المذككرة أعبله
 
 

 في نشر القوائم وتعميمها :63المادة 
عف القكائـ االنتخابية األكلية الى ان ترسؿ المديرية العامة لؤلحكاؿ الشخصية نسخ، قبؿ االكؿ مف شباط مف كؿ سنة

لى السفارات كالقنصميات في الخارج ت كاالقضيةالبمديات كالى المختاريف كالى مراكز المحافظا كذلؾ بيدؼ نشرىا  كا 
أقصى كي يدعك  عمى أف يستمـ المرسؿ الييـ ىذه القكائـ قبؿ االكؿ مف شباط كحدٍ ، لمتنقيح النيائي تسييبلن  ،كتعميميا

 ككي يقكمكا بتنقيحيا كفؽ ما يتكفر لدييـ مف معمكمات مكثقة، الناخبيف لبلطبلع عمييا
 

 في العالن عن القوائم في وسائل العالم :73دة الما
عبلـ المرئية كالمسمكعة كالمقركءة، ضمف الميمة المذككرة في المادة السابقة، عف جيكز بكاسطة كسائؿ اإل الييئةتعمف 
ف تنشر القكائـ أ الييئة، يتكجب عمى يضان كليذه الغاية أ. أك نسخيالى االطبلع عمييا ائـ االنتخابية، كتدعك الناخبيف إالقك 

مدمجة  قراصان كتصدر أ( Website)كلية، ضمف الميمة ذاتيا، عمى صفحتيا عمى الشبكة االلكتركنية االنتخابية األ
 .الييئةف يستحصؿ عمى نسخ عنيا لقاء ثمف تحدده كيحؽ ألم شخص أ. تتضمنيا
 
 في تصحيح القوائم  :38المادة 

االكؿ مف شباط مف كؿ سنة، إلى لجنة القيد المختصة المنصكص عمييا يحؽ لكؿ ذم مصمحة أف يقدـ، اعتباران مف  -1
في ىذا القانكف، طمبان يرمي إلى تصحيح أم خمؿ يتعمؽ بو في القكائـ االنتخابية، كأف يككف سقط قيده أك كقع غمط في 

 .إسمو بسبب اإلىماؿ أك الخطأ المادم أك أم سبب آخر
مف ميمة تنتيي في االكؿ مف آذار مف السنة ذاتيا عمى أف يككف مرفقان يقدـ استدعاء التصحيح إلى لجنة القيد ض

 . بالمستندات كاألدلة التي تؤيد صحة طمبو، كيككف الطمب معفيان مف أم رسـ
 .ان كاحد ان اليتجاكز تاريخو شير  ان عدلي سجبلن ا، بطمبات التصحيح المتعمقة باضافة أسماء سقط قيدى يرفؽ

 
في إحدل القكائـ االنتخابية أف يطمب مف لجنة القيد المختصة شطب أك إضافة إسـ أم  كما يحؽ لكؿ ناخب مقيد -2

 . شخص جرل قيده أك أغفؿ قيده في القائمة ذاتيا خبلفان لمقانكف
كلكؿ مف المحافظ كالقائمقاـ كالمختار المختص أف يمارس ىذا الحؽ، كذلؾ خبلؿ مدة الشير التي تنتيي في العاشر مف 

 .نةآذار مف كؿ س
 
يحؽ لمناخبيف غير المقيميف عمى االراضي المبنانية اف يتقدمكا بالطمبات ذاتيا المنصكص عمييا في الفقرتيف االكلى  -3

 مكتب تنظيـ قكائـ الناخبيفالتي تحيميا فكرا الى  كالثانية مف ىذه المادة كذلؾ لدل السفارات كالقنصميات المبنانية في الخارج
 .كالمغتربيفبكاسطة كزارة الخارجية 

 .القيد المختصة الجراء المقتضى بدكره باحالة ىذه الطمبات الى لجاف مكتب تنظيـ قكائـ الناخبيفقـك ي
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  في وقل مكان االقتراع مه دائرة القيد الى مكان السكه :39المادة 

 

 . األ١ٌٚخغ اٌمٛائُ االٔزشبث١خ ٚطٌه لجً اٌعبكغ ِٓ كٙغ اطاع اٌظٞ ٠ٍٟ ٔل٠ذك ٌىً ٔبست اْ ٠طٍت ِٓ ٌجٕخ اٌم١ض اٌّشزصخ، 

رض٠ٚٓ ٔمً ِىبْ الزغاعٗ ٌٍّغكذ١ٓ فٟ صائغح ل١ضٖ االصٍٟ ِٓ ِىبْ ٘ظا اٌم١ض اٌٝ ِىبْ ؿىٕٗ عٍٝ اْ ٠ضجذ ٘ظا اٌـىٓ 

 . ثبفبصح صبصعح عٓ ِشزبع اٌّذٍخ

 
 في تجميد القوائم النتخابية :04المادة 

ئـ االنتخابية النيائية عمميات التنقيح كنقؿ القيد المنصكص عمييا في اعداد القك لدل إ مكتب تنظيـ قكائـ الناخبيف راعيي
 .ىذا القانكف

كتصبح  .ذار مف السنة التي تمييانة كتبقى نافذة حتى الثبلثيف مف آذار مف كؿ سائمة االنتخابية في الثبلثيف مف آد القتجمّ 
آذار مف  31آذار كلغاية  31ؿ الميمة التي تبدأ مفخبلعتمادىا في اية انتخابات تجرم ىذه القكائـ نيائية بحيث يمكف ا

 .السنة التي تمييا
 

 في لجان القيد البتدائية :41ة الماد
، كمف أحد رؤساء أك تتألؼ كؿ لجنة قيد مف قاض عامؿ، رئيسان . ك اكثرأابتدائية  تنشأ في كؿ دائرة انتخابية لجنة قيد

التابعة لكزارة الداخمية األحكاؿ الشخصية  مديرية مف مكظؼ مفعضاء مجالس البمديات في الدائرة االنتخابية، ك أ
 .الييئةكثر مف مكظفي االحكاؿ الشخصية بقرار مف يمحؽ بكؿ لجنة قيد مكظؼ أك أ. كالبمديات

 
 في مهام لجان القيد البتدائية :42ة الماد

 :الميمات االتية االبتدائية تتكلى لجنة القيد
ببلغيا إلى صدار القرارات بشأنياحكاـ ىذا القانكف كا  أل خابية كفقان القكائـ االنتالنظر في طمبات التصحيح عمى   -1 ، كا 

نة القيد العميا المختصة ماـ لجف ىذه القرارات قابمة لبلستئناؼ أتكك  .كمكتب تنظيـ قكائـ الناخبيفأصحاب العبلقة 
يعفى مف أم رسـ كما يعفى المستأنؼ مف  ياـ مف تبميغيا باستدعاءأ ثبلثةمف ميمة ض ىذا القانكف،لييا في المشار إ

 .تككيؿ محاـ
 .استبلـ صناديؽ االقتراع فكر اقفاؿ اقبلـ االقتراع كالتدقيؽ في المحاضر كالمستندات كاتخاذ القرارات المناسبة بشأنيا -2

. ميا المختصةكؿ مرشح كرفعيا الى لجاف القيد العناليا فرز االصكات كجمعيا كتنظيـ الجدكؿ العاـ بالنتيجة التي  -3
   

 
 في لجان القيد العميا  :34المادة 
 .نتخابية لجنة قيد عميافي كؿ دائرة إ الييئةتنشىء 

، كمف قاض عامؿ، كمف مفتش ك رئيس غرفة استئناؼ، رئيسان يا مف مستشار لدل محكمة التمييز أتتألؼ كؿ لجنة قيد عم
حكاؿ الشخصية، في المديرية العامة لؤل أك مكظؼ ئيس قسـك ر أمف التفتيش المركزم، عضكيف، كمف رئيس دائرة النفكس 

 .مقرران 
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 في مهام لجان القيد العميا: 44المادة 
 : تتكلى لجنة القيد العميا الميمات اآلتية

 .النظر في طمبات استئناؼ قرارات لجاف القيد كالبت بيا قبؿ السادس مف شير آذار مف كؿ سنة ضمنان  -1
الصادرة عف جميع لجاف القيد االبتدائية العاممة ضمف نطاؽ المجنة كالجداكؿ الممحقة بيذه  استبلـ محاضر النتائج -2

كؿ مرشح ضمف ىذه ناليا المحاضر كالتدقيؽ بيا كاجراء عمميات جمع االصكات كتنظيـ جداكؿ عامة بالنتائج التي 
 .بكاسطة المحافظ اك مف ينتدبو الييئةإلى االخيرة كرفعيا فكرا 

 
 في ولية لجان القيد  :54المادة 

لدكرة انتخابية كاحدة قبؿ االكؿ مف شباط مف السنة التي ، يعيف رؤساء لجاف القيد العميا كاالبتدائية كاعضاؤىا كمقرركىا
 .كالييئةستجرم فييا االنتخابات النيابية العامة كذلؾ بمراسيـ تصدر بناء عمى اقتراح كزير العدؿ 

 
 باتفي موعد النتخا : 46 المادة

تجرم االنتخابات النيابية في يـك كاحد لجميع الدكائر االنتخابية كذلؾ خبلؿ الستيف يكمان التي تسبؽ انتياء كالية مجمس 
فييا المجمس المذككر، حيث تجرم االنتخابات خبلؿ الثبلثة أشير التي تمي نشر مرسـك  النكاب، باستثناء الحالة التي ي حؿّ 

 .الحؿّ 
النتخابات لدائرة المبنانييف المقيميف في الخارج فيحدد بقرار الييئة بالتنسيؽ مع كزير الخارجية اما بالنسبة لمكعد ا

 .كالمغتربيف
 

 في دعوة الهيئات الناخبة: 74المادة 
 كاجتماع الييئات القرارفي الجريدة الرسمية كتككف الميمة بيف تاريخ نشر ىذا  ثمغاع ِٓ  ا١ٌٙئخ ٠ٕلغ دعى الييئات الناخبةت  

  .الناخبة تسعيف يكما عمى االقؿ
 
 في النتخابات الفرعية: ’47المادة 

الم سبب آخر، تجرم  بسبب الكفاة اك االستقالة اك ابطاؿ النيابة اك اذا شغر أم مقعد مف مقاعد مجمس النكاب -أ  -1
جمس الدستكرم القاضي االنتخابات لمؿء المقعد الشاغر خبلؿ شيريف مف تاريخ الشغكر، أك مف تاريخ نشر قرار الم

 .بإبطاؿ النيابة، في الجريدة الرسمية

 .كالية المجمس االخيرة قبؿ انتياء ال يصار الى انتخاب خمؼ اذا حصؿ الشغكر في الستة اشير
كتككف الميمة بيف تاريخ نشر ىذا المرسـك . ينشر في الجريدة الرسمية بقرار مف الييئةدعى الييئات الناخبة ت   -ب

 .ييئات الناخبة ثبلثيف يكما عمى االقؿكاجتماع ال

يكما عمى األقؿ مف المكعد المحدد لبلنتخاب كيقفؿ باب  15يقفؿ باب الترشيح لبلنتخابات النيابية الفرعية قبؿ  -ج
 .اياـ عمى االقؿ مف مكعد االنتخاب 11الرجكع عف الترشيح قبؿ 

كيشترؾ فيو  الدائرة االنتخابية العائد ليا ىذا المقعد، تجرم االنتخابات الفرعية لمؿء المقعد الشاغر عمى مستكل -د
 .الييئةبقرار مف الناخبكف المقيمكف فقط كتحدد مراكز االقتراع ضمف ىذه الدائرة 

 .ؿ نيابة مف حّؿ محموج  أال يمكف اف تتجاكز نيابة النائب الفائز في انتخاب فرعي  -ق
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، يجكز ترشيح األشخاص المذككريف فييا إذا استقالكا كانقطعكا فعميان مف ىذا القانكف ثامنةالالمادة خبلفان ألحكاـ  -ك
 .عف كظائفيـ خبلؿ خمسة عشر يكمان تبدأ مف تاريخ صدكر مرسـك دعكة الييئات الناخبة

 
 في طمبات الترشيح: 48المادة 

 :عمى كؿ مف يرشح نفسو لبلنتخابات النيابية العامة أف يقدـ
نو شخصيان كمصدقان عمى تكقيعو لدل الكاتب العدؿ كفقان ألنمكذج  تضعو ىذه مكّقعان م الييئةتصريحان إلى  .1

 :كيتضمف األخيرة
 اسـ المرشح الثبلثي -

 تحديد المقعد كالدائرة الذم يرغب بترشيح نفسو عنيا -
 

 : يرفؽ ربطان بالتصريح المستندات اآلتية.    2
 ان كاحد ان اخراج قيد افرادم ال يتجاكز تاريخو شير   -   
 .سجؿ عدلي ال يتجاكز تاريخو شيران كاحدان  -     

 .صكرتاف شمسيتاف مصدقتاف مف المختار  -     

 .لبنانية  ةمبلييف لير  إيصاؿ مالي مف صندكؽ المالية يثبت إيداعو رسـ الترشيح المحدد بثمانية  -
يتضمف اسـ المفكض المالي   ف،القانك  ىذا شيادة مصرفية تثبت فتح حساب الحممة االنتخابية المنصكص عميو في -    

 .المكمؼ بتحريؾ ىذا الحساب
الشخصية مقرر لجنة القيد اؿ مكظؼ األحك  نسخة عف قائمة الناخبيف النيائية تثبت قيد المرشح فييا مكقعة مف -    

 .االبتدائية في الدائرة المعنية
الحسابات عمى اف يكدع نسخة ؽ كمدق( يالمفكض المال)تصريح مف المرشح منظـ لدل الكاتب العدؿ يتضمف اسـ -    

 .النيابية عمى االنتخابات مصدقة عنو لدل ىيئة االشراؼ
 .الخاصة بالمرشح المصرفية تعيد أماـ الكاتب العدؿ يعطي الييئة االذف باالطبلع كالكشؼ عمى الحسابات -  
   

 في إقفال باب الترشيح وبّت الطمبات: 84 ’المادة
 . قبؿ المكعد المحدد لبلنتخابات بستيف يكمان يقفؿ باب الترشيح      -1
كذلؾ بتاريخ أقصاه يـك إقفاؿ باب  تصريح ترشيحو مرفقان بكامؿ المستندات المطمكبة الييئةعمى المرشح أف يكدع  -2

 .الترشيح

 .لممرشح إيصاالن مؤقتا إشعاران باستبلـ التصريح كمستنداتو الييئةتعطي       -3

ف ميمة خمسة أياـ مف تاريخ كركدىا، كيترتب عمييا، في حاؿ قبكؿ الترشيح، تصاريح الترشيح ضم الييئةتبت  -4
تسميـ المرشح إيصاالن نيائيان بتسجيؿ تصريح ترشيحو، كما يترتب عمييا، في حاؿ رفض تصريح الترشيح إعبلـ 

 .المرشح بأسباب ىذا الرفض

. يح الترشيح لدييا بمثابة قبكؿ لوبعد انقضاء خمسة أياـ عمى تسجيؿ تصر  الييئةيعتبر عدـ صدكر قرار مف  -5
 .تسميـ المرشح اإليصاؿ النيائي بتسجيؿ ترشيحو الييئةكيترتب عمى 

مف تاريخ تبمغو قرار الرفض  ثبلثة أياـ  قبكؿ تصريح الترشيح، لممرشح الحؽ ضمف ميمة الييئةاذا رفضت  -6
ا المجمس اف يفصؿ باعتراضو كعمى ىذ. الصريح، أف يراجع مجمس شكرل الدكلة باستدعاء غير خاضع لمرسـ
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كيككف قراره في ىذه الحالة نيائيان ال يقبؿ أم طريؽ مف طرؽ . في غرفة المذاكرة خبلؿ ثبلثة أياـ مف كركده
 .المراجعة العادية كغير العادية

 
 في تمديد مهمة الترشيح: 94المادة 

في  الييئةميمة الترشيح سبعة أياـ، تبت  إذا انقضت ميمة الترشيح كلـ يتقدـ أم مرشح لمقعد معيف تمدد حكمان  -1
ساعة مف تاريخ كركدىا، كيترتب عمييا، في حاؿ قبكؿ الترشيح، تسميـ المرشح  24تصاريح الترشيح ضمف ميمة 

إيصاالن نيائيان بتسجيؿ تصريح ترشيحو، كما يترتب عمييا، في حاؿ رفض تصريح الترشيح إعبلـ المرشح بأسباب ىذا 
 .الرفض

 

عمى تسجيؿ تصريح الترشيح لدييا بمثابة قبكؿ  بعد انقضاء الميمة المذككرة أعبله، الييئةعدـ صدكر قرار مف يعتبر  -2
 .تسميـ المرشح اإليصاؿ النيائي بتسجيؿ ترشيحو الييئةكيترتب عمى . لو

 

لرفض الصريح، مف تاريخ تبمغو قرار ا ساعة 48 قبكؿ تصريح الترشيح، لممرشح الحؽ ضمف ميمة الييئةاذا رفضت  -3
كعمى ىذا المجمس اف يفصؿ باعتراضو في غرفة . أف يراجع مجمس شكرل الدكلة باستدعاء غير خاضع لمرسـ

كيككف قراره في ىذه الحالة نيائيان ال يقبؿ أم طريؽ مف طرؽ المراجعة العادية ، ساعة مف كركده 48المذاكرة خبلؿ 
 .كغير العادية

 
 في الفوز بالتزكية: 50المادة 

كتكجو  إال مرشح كاحد، يعتبر ىذا المرشح فائزان بالتزكية دائرة انتخابيةذا انقضت ميمة الترشيح كلـ يتقدـ لمقعد معيف في إ
 .فكران كتابان بذلؾ إلى رئيس مجمس النكاب الييئة

 
 

 في بطالن تصاريح الترشيح: 51 المادة
، ككذلؾ التصاريح التي تقدـ، بتاريخ كاحد، مف مرشح كاحد تعتبر باطمة تصاريح الترشيح المخالفة ألحكاـ المكاد السابقة

إال باألخير منيا كتعتبر التصاريح السابقة  عتدّ أما إذا كانت ىذه التصاريح مقدمة بتكاريخ مختمفة فبل ي  . في اكثر مف دائرة
 .باطمة

 

 في الرجوع عن الترشيح: 52المادة 
قبؿ مكعد  الييئةريح قانكني مصدؽ لدل الكاتب العدؿ يكدع لدل ال يجكز لممرشح أف يرجع عف ترشيحو إال بمكجب تص

بو في ما  عتدّ في حاؿ إعبلف المرشح انسحابو بعد المدة المذككرة أعبله، ال ي   .عمى االقؿ بخمسة كاربعيف يكمان  االنتخابات
 .يتعمؽ بالعممية االنتخابية

دائرة جاز قبكؿ ترشيحات جديدة عف ىذه الدائرة تقدـ ضمف إذا أدل ىذا الرجكع إلى استحالة انتخاب العدد البلـز في ال
كتطبؽ عمى طمبات الترشيح كبتيا اداريا كقضائيا الميؿ المنصكص عمييا في . ميمة سبعة أياـ مف تاريخ ذلؾ الرجكع

  .مف ىذا القانكف 49المادة 
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 في العالن عن المرشحين المقبولين :35المادة 
ىيئة االشراؼ أسماء المرشحيف المقبكليف كتبّمغ ذلؾ فكرا إلى المحافظيف كالقائمقاميف ك  الييئة بعد إقفاؿ باب الترشيح تعمف

 .تنشرىا حيث يمـزعمى االنتخابات النيابية ك 
 

 في تسجيل الموائح: 45المادة 
كضكا احدىـ لكائح كاف يف فمضينضككا في الدكائر التي يفكؽ عدد المقاعد فييا المقعد الكاحد، بإمكاف المرشحيف أف 

كذلؾ في ميمة اقصاىا  الييئةبمكجب تككيؿ مكقع منيـ جميعا لدل الكاتب العدؿ لكي يقـك بتسجيؿ ىذه البلئحة لدل 
كعمى . يكمان قبؿ المكعد المحدد لبلنتخابات، كال يقبؿ بعد ىذا التاريخ تسجيؿ المكائح اك التعديؿ في تشكيميا عشركف

 :مفكض البلئحة أف يقدـ عند تسجيمو
 

  االسـ الثبلثي لجميع أعضائيا 

 ايصاالت قبكؿ ترشيح األعضاء 

 الترتيب التسمسمي ليـ 

 تعييف الدائرة التي تترشح فييا البلئحة 

 نسخة عف شعار البلئحة اذا ما كجد 

 لكف البلئحة. 
 

نية، اما اذا لـ اذا كاف الطمب مستكفيا جميع الشركط القانك ( ساعة 24خبلؿ )ايصاال بقبكؿ تسجيؿ البلئحة الييئةتعطي 
ساعة  24العضاء البلئحة المطمكب تسجيميا ميمة  الييئةيكف ىذا الطمب مستكفيا كؿ اك بعض ىذه الشركط فتعطي 

تسرم ىذه الميمة اعتبارا مف تاريخ اببلغ مفكض البلئحة المشار اليو . الجؿ تصحيح طمب التسجيؿ تحت طائمة رفضو
 .في البند أعبله

 
ساعة مف تاريخ  24برفض التسجيؿ قاببل لمطعف اماـ مجمس شكرل الدكلة خبلؿ ميمة  الييئةف يككف القرار الصادر ع

اببلغ مفكض البلئحة المشار اليو اعبله عمى أف يبت مجمس شكرل الدكلة بالطعف خبلؿ ميمة مماثمة كيككف قراره في ىذه 
 .ةقبؿ ام طريؽ مف طرؽ المراجعة العادية كغير العادييالحالة نيائيا ال 

 
 

 في العالن عن الموائح المقبولة: 55المادة 
اسماء المكائح المقبكؿ تسجيميا  الييئةمف ىذا القانكف تعمف  54فكر انتياء ميمة تسجيؿ المكائح المشار الييا في المادة 

 .كتنشرىا حيث يمـز كاسماء اعضائيا كتبمغيا الى المحافظيف كالقائمقاميف
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 : الفصل الخامس

 ويل واإلنفاق النتخابيفي التم

 
 في المساهمة النتخابية: 65المادة 

تعتبر مساىمة بمعنى ىذا القانكف كؿ ىبة اك تبرع اك ىدية نقدية اك عينية اك قرض اك سمفة اك دفعة مالية اك أم شيء لو 
  .قيمة مادية تقدـ لممرشح

 
 في النفقات النتخابية : 75المادة 

ىذا القانكف مجمكع النفقات المدفكعة مف قبؿ المرشح ككذلؾ النفقات المدفكعة لحساب اك تعتبر نفقات انتخابية بمعنى 
الصريح اك الضمني مف قبؿ االشخاص الطبيعييف اك االحزاب اك الجمعيات اك الييئات التي  هاك برضا أم مرشحمصمحة 

التكاصؿ المشركع بيف المرشح كالناخب كمنيا  تدعميا، شرط اف تتعمؽ مباشرة بالحممة االنتخابية كبعممية االقتراع كبتحقيؽ
   :عمى سبيؿ البياف ال الحصر

 
استئجار المكاتب االنتخابية كسائر نفقات ىذه المكاتب، اقامة التجمعات كالميرجانات كاالجتماعات العامة كالمآدب ذات 

كنشر كتكزيع المكاد االعبلمية كالدعائية مف  الغاية االنتخابية، النفقات المتعمقة بالتجييزات المستعممة خبلؿ الحممة، اعداد
عمى شكؿ مطبكعات اك عبر كسائؿ البريد العادم اك الرقمي، اعداد كتكزيع  كتب ككراريس كنشرات كمناشير كرسائؿ

الصكر كالممصقات كاليافطات كالمكحات االعبلنية كتعميقيا، التعكيضات كالمخصصات المدفكعة نقدا اك عينا لبلشخاص 
ف في الحممة االنتخابية كلممندكبيف، مصاريؼ نقؿ كانتقاؿ عناصر الحممة االنتخابية كالناخبيف، مصاريؼ انتقاؿ العاممي

الناخبيف مف الخارج، نفقات الدعاية االنتخابية كنفقات استطبلعات الرأم كاية نفقات تدفع في سبيؿ الحممة االنتخابية الى 
 .حيفة اك مجمة اك كسيمة نشر اخرلأم محطة بث اذاعية اك تمفزيكنية اك اية ص

 
 
 في فترة الحممة النتخابية  :85المادة  

أم قبؿ فتح صناديؽ  تبدأ فترة الحممة االنتخابية بتاريخ فتح باب الترشيحات، كتنتيي لدل بدء فترة الصمت االنتخابي،
 .ساعة 24االقتراع ب 

  
 الي ومدقق حساباتفي حساب الحممة النتخابية وتعيين مفوض م  : 95المادة 

يتكجب عمى كؿ مرشح، عند بدء فترة الحممة االنتخابية اك بتاريخ تسجيؿ طمب الترشيح عمى اقصى حد، فتح حساب  -1
كتعييف مفكض مالي كاحد تناط بو حصرا صبلحية " حساب الحممة االنتخابية"في مصرؼ عامؿ في لبناف يسمى 

مسجؿ لدل نقابة خبراء المحاسبة المجازيف في لبناف الجؿ تدقيؽ  مدقؽ حسابات  تحريؾ ىذا الحساب باالضافة الى
        .كاحد حسابات الحممة كفقا لبلصكؿ المرعية االجراء كيجكز ليذا األخير أف يدقؽ في حسابات أكثر مف مرشح

. تح الحسابكيعتبر المرشح متنازال حكما عف ىذه السرية كذلؾ بمجرد ف. ال يخضع ىذا الحساب لمسرية المصرفية -2
 .  كيسرم ىذا التدبير عمى كؿ حسابات المرشح الشخصية
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يكافؽ المرشح عمى نشر بياف حساب الحممة االنتخابية بحسب نمكذج مفصؿ تضعو الييئة عمى مكقعيا أك في أم 
 .كسيمة تراىا الييئة مناسبة

بكاسطة  ؽ ىذا الحساب حصرا كيجب اف يتـ استبلـ جميع المساىمات كدفع جميع النفقات االنتخابية عف طري -3
 . المفكض المالي كذلؾ خبلؿ كامؿ فترة الحممة االنتخابية

  .ال يجكز لممفكض المالي اف يككف مرشحا كما ال يجكز لو اف يمسؾ اك يحرؾ اكثر مف حساب انتخابي كاحد -4
يؿ الحممة االنتخابية استبلـ االمكاؿ كالمساىمات المخصصة لتمك  تحصر بالمفكض المالي دكف غيره صبلحية -5

يمسؾ المفكض المالي سجبل مميكرا بخاتـ الييئة تدكف فيو جميع العمميات . كصبلحية دفع النفقات االنتخابية
 .الحسابية لمحممة االنتخابية كجميع المقبكضات كالنفقات المعقكدة كالمدفكعة مف أم نكع كانت

دفكعة منو بتاريخ سابؽ لتعيينو، كيدرج ىذه القيمة في السجؿ يسدد المفكض المالي الى المرشح قيمة النفقات الم -6
 .الخاص الممسكؾ مف قبمو كتدخؿ ضمف النفقات االنتخابية

ال يجكز قبض اك دفع أم مبمغ يفكؽ ما يكازم الخمسماية الؼ ليرة لبنانية اال بمكجب شؾ اك اية كسيمة دفع اخرل  -7
 .غير الدفع نقدا

 .لي منتيية حكما بعد انقضاء شيريف عمى تقديـ حساب الحممة الى الييئةتعتبر ميمة المفكض الما -8
يتكجب عمى كؿ مرشح لدل تقديـ طمبات الترشيح، التصريح عف اسـ المفكض المالي كمدقؽ الحسابات المشار الييما  -9

 .اعبله كذلؾ بمكجب كتاب خطي مسجؿ لدل كاتب العدؿ كمقدـ الى الييئة
 : هيرفؽ بكتاب التصريح اعبل

 .مكافقة كؿ مف المفكض المالي كمدقؽ الحسابات الصريحة عمى تعيينيما -

شيادة مف المصرؼ الذم فتح لديو حساب الحممة االنتخابية تتضمف اسـ المصرؼ كعند االقتضاء فرعو،  -
 .اسـ صاحب الحساب كرقمو كاسـ المفكض المالي المكمؼ بتحريؾ ىذا الحساب

بصكرة قانكنية بام تغيير يطرأ عمى ىكية المفكض المالي كمدقؽ الحسابات  يتكجب عمى كؿ مرشح اببلغ الييئة
 .خبلؿ ميمة يكميف مف حصكؿ ىذا التغيير

يمكف لممرشح انياء خدمات المفكض المالي كتعييف مفكض مالي اخر بديؿ عمى اف يصار الى اببلغ الييئة بيذا  -11
لحالة يجمد الحساب المصرفي العائد لمحممة االنتخابية بعد كفي ىذه ا. االمر خبلؿ يكميف مف تاريخ تعييف البديؿ

 .اببلغ المصرؼ مف قبؿ صاحب الحساب كذلؾ الى حيف تعييف المفكض المالي البديؿ
 .يترتب عمى المفكض المالي الذم انييت خدماتو، اف يقدـ حسابا عف اعماؿ ادارتو الى الجية التي عينتو

 
 

 في النفاق والتمويل : 60دة الما
كيعتبر ماؿ الزكج اك أم مف االصكؿ اك . يجكز لممرشح اف ينفؽ مف اجؿ حممتو االنتخابية مبالغ مف امكالو الخاصة -1

 .الفركع بمثابة الماؿ الخاص لممرشح
يجب اف تحكؿ جميع االمكاؿ الخاصة لممرشح المخصصة لمحممة االنتخابية بمعنى الفقرة االكلى اعبله الى الحساب  -2

 .لكؿ مرشح بيذا االمر  اعبله كاف يبمغ المفكض المالي 59لمنصكص عميو في المادة المصرفي ا
تدرج جميع النفقات التي يعقدىا اك يدفعيا المرشح مف مالو الخاص الجؿ حممتو في السجؿ الخاص الممسكؾ ليذه  -3

مف ىذا  61لممادة كفقا  المرشح الغاية مف قبؿ المفكض المالي كتخضع الى سقؼ االنفاؽ الذم يجب اف يتقيد بو
 .القانكف
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يمنع منعا باتا عمى المرشح قبكؿ اك استبلـ مساىمات اك مساعدات صادرة عف دكلة اجنبية اك عف شخص غير  -4
 . كذلؾ بصكرة مباشرة اك غير مباشرة طبيعي اك معنكم، لبناني،

كم كاحد الجؿ تمكيؿ الحممة االنتخابية ال يجكز اف تتجاكز المساىمة المقدمة مف قبؿ شخص لبناني طبيعي اك معن -5
مف ىذا القانكف كيجب أف تككف دكما بمكجب  61مف سقؼ االنفاؽ االنتخابي المحدد في المادة % 51لمرشح، مبمغ 

 .مف ىذا القانكف 59المادة مع مراعاة الفقرة السابعة مف ...( حكالة، شيؾ، بطاقة ائتمانية)عممية مصرفية 
 61مجمكع المساىمات التي يتمقاىا ام مرشح سقؼ االنفاؽ االنتخابي كما ىك محدد في المادة  ال يجكز أف تتجاكز -6

 .كما ال يجكز قبكؿ مساىمات عف طريؽ كسيط مف ىذا القانكف،
يجكز لبلحزاب اك الم طرؼ اك جية سياسية اف تمكؿ الحمبلت االنتخابية لمرشحييا عمى اف تككف مصادر تمكيؿ  -7

قاتيا خاضعة لمشركط كالحدكد المبينة في ىذا القانكف كعمى اف تحدد صراحة المستفيد مف ىذه ىذه الحمبلت كنف
 .ممرشحلالتقديمات لحسميا مف الحساب االنتخابي 

يحظر عمى المرشح أك مفكضو المالي أك ام مف العامميف في القطاع العاـ مف ادارات كمؤسسات عامة كبمديات  -8
 .نت مادية أك عينية ألغراض انتخابيةاستغبلؿ اية مكارد عامة أكا

 
 في سقف النفاق :16المادة 

 : يحدد سقؼ المبمغ االقصى الذم يجكز لكؿ مرشح انفاقو اثناء فترة الحممة االنتخابية كفقا لما يأتي
ة االنتخابية مرتبط بعدد الناخبيف في الدائر  يضاؼ اليو قسـ متحرؾ ،مميكف ليرة لبنانيةكخمسكف  قسـ ثابت مقطكع قدره مئة

 .اآلؼ ليرة لبنانية عف كؿ ناخب مف الناخبيف المسجميف في قكائـ الناخبيف خمسةكقدره  التي ينتخب فييا
يمكف اعادة النظر بيذا السقؼ لدل افتتاح فترة الحممة االنتخابية في ضكء الظركؼ االقتصادية كذلؾ بمكجب مرسـك يتخذ 

 .في مجمس الكزراء بناء عمى اقتراح الييئة
 

 في العمال المحظورة : 62 المادة
تعتبر محظكرة اثناء فترة الحممة االنتخابية االلتزامات كالنفقات التي تتضمف تقديـ خدمات اك دفع مبالغ لمناخبيف،  -1

التقديمات كالمساعدات العينية كالنقدية الى االفراد كالجمعيات الخيرية : كمنيا عمى سبيؿ البياف ال الحصر
ة كالثقافية اك العائمية اك الدينية اك سكاىا اك النكادم الرياضية كجميع المؤسسات الرسمية كغير الرسمية كاالجتماعي

 .العاممة في نطاؽ الدائرة االنتخابية لممرشح
عبله اذا كانت مقدمة مف مرشحيف اك مؤسسات يممكيا اك يديرىا أال تعتبر محظكرة التقديمات كالمساعدات المذككرة  -2

درجكا عمى تقديميا بذات الحجـ كالكمية بصكرة اعتيادية كمنتظمة منذ ما ال يقؿ عف ثبلث  أك أحزاب مرشحكف
المقدمة اثناء الحممة  كالمساعدات تعتبر المدفكعات كفي ىذه الحالة ،سنكات قبؿ بدء فترة الحممة االنتخابية

 . هاعبل 61لمسقؼ االنتخابي المنصكص عميو في المادة  خاضعة االنتخابية
 

 في موجبات المفوض المالي : 63 المادة
ف يرفع الى الييئة دكريا كبميمة اسبكع مف انقضاء كؿ شير مف اشير فترة أعمى المفكض المالي لكؿ مف المرشحيف  -1

ؽ بو ف فيو المقبكضات كالمدفكعات كااللتزامات المالية لمشير المنصـر كيرفيبي   شيريان  حسابيا   الحممة االنتخابية بيانان 
كما عميو اف يقدـ لدل انتياء  عف المصرؼ المعتمد، كشفا بالحساب المصرفي العائد لمحممة االنتخابية صادران 

 .عماؿ ادارتو الى المرشحأب كتقريران  حسابيان  ميمتو كشفان 
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لديو أم  لسقؼ االنفاؽ االنتخابي اك في حاؿ تكفر يترتب عمى المفكض المالي، في حاؿ تبيف لو اف ىناؾ تجاكزان  -2
بذلؾ الى  فكريان  ف يرفع تقريران أعمـ اك شؾ بكجكد تسريبات مالية اك نفقات انتخابية ال تعقد اك تصرؼ بكاسطتو، 

 .الييئة
االجراءات المستعجمة لكقفيا كما تحيميا، عند  تخذحكاـ ىذا الفصؿ، ت  كجكد مخالفات كاضحة أل ف لمييئةاذا تبي   -3

 .ي المختصاالقتضاء، الى المرجع القضائ
 

 
 في البيان الحسابي الشامل  : 46المادة 

بعد انتياء االنتخابات، تنظيـ بياف حسابي شامؿ مصادؽ عميو مف مدقؽ الحسابات المعتمد ، يتكجب عمى كؿ مرشح -1
كيتضمف بالتفصيؿ مجمكع الكاردات المقبكضة كالمساىمات العينية، بحسب مصادرىا كتكاريخيا، كمجمكع النفقات، 

 .دفكعة اك المترتبة بحسب طبيعتيا كتكاريخيا، منذ بدء الحممة االنتخابيةالم
 
بالكثائؽ  مرفقان  يجب تقديـ ىذا البياف الى الييئة خبلؿ ميمة ثبلثيف يكما مف تاريخ إعبلف النتائج الرسمية لبلنتخابات -2

كشؼ مصرفي شامؿ لمحساب العائد الثبكتية العائدة لجميع بنكد الحساب مثؿ االيصاالت كسندات الصرؼ كسكاىا كب
 .لمحممة يبيف جميع العمميات التي تمت عمى ىذا الحساب مف تاريخ فتحو حتى تاريخ تقديـ ىذا البياف

 
المرشح بمكجب ىذا التصريح كعمى  يقر  . يرفؽ بالبياف الحسابي تصريح مكقع مف المرشح مصدؽ لدل الكاتب العدؿ -3

كشامؿ كيتضمف كامؿ الكاردات المحصمة كالنفقات المدفكعة اك المترتبة الجؿ  مسؤكليتو اف الحساب المرفؽ صحيح
الحممة االنتخابية، كما يقر صراحة بانو ال تكجد اية نفقات اخرل نقدية اك عينية اك امكاؿ جرل دفعيا نقدا اك مف 

 .حسابات مصرفية اخرل اك بكاسطة اشخاص ثالثيف
  
البياف الحسابي اية كاردات اك نفقات انتخابية، اف ينظـ شيادة مصدقة مف مدقؽ  عمى المفكض المالي، اذا لـ يتضمف -4

 .الحسابات، تفيد انعداـ كجكد ىذه الكاردات اك النفقات
  
تقـك الييئة بدراسة البياف الحسابي لكؿ مرشح كبتدقيقو كباجراء التحقيقات المتعمقة بصحتو اك بصحة بعض عناصره،  -5

ف تراه مناسبا مف الخبراء كغيرىـ بمف فييـ افراد الضابطة العدلية، بعد مكافقة النيابة الغرض، بم  كليا االستعانة ليذا 
  .العامة المختصة

 
 ،تفصؿ الييئة في صحة البياف الحسابي اعبله خبلؿ ميمة ثبلثيف يكما مف تاريخ تقديمو، فتقرر اما المكافقة عميو كاما -6

تكدع الييئة . تعديمو اك تصحيحو كميا اك جزئياتطمب اع، عدـ المكافقة عميو اك بعد مراعاة مبدأ الكجاىية كحؽ الدف
 .قرارىا معمبل كمرفقا بالبياف الحسابي المجمس الدستكرم

عميو  قان اذا انقضت ميمة شير عمى تقديـ البياف الحسابي دكف صدكر قرار مف الييئة بشأنو يعتبر ىذا البياف مكاف  
 .حكما
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لسقؼ  ف ليا انو غير صحيح اك انو يتضمف، بعد تصحيحو اك تعديمو، تجاكزان لبياف الحسابي اذا تبي  ترفض الييئة ا -7
 .االنفاؽ، عمى أنو في ىذه الحاالت تعمـ الييئة كبلن مف رئاسة مجمس النكاب كرئاسة المجمس الدستكرم بيذا االمر

  
ح عنيا في البياف الحسابي كمرفقاتو ىي اقؿ مف القيمة الرائجة ف لمييئة اف قيمة احدل النفقات االنتخابية المصرّ اذا تبي   -8

بتخميف الفرؽ بالمقارنة مع   كالمعتمدة عادة لمثؿ تمؾ النفقة، تقـك الييئة، بعد مراعاة مبدأ الكجاىية كحؽ الدفاع،
في ىذا كيعتبر ىذا الفرؽ خاضعا لسقؼ االنفاؽ المنصكص عميو . مصادر عديدة، كبقيده حكما ضمف النفقات

 .القانكف
  
عبله عمى المنافع المباشرة اك غير المباشرة كجميع التقديمات العينية كالخدمات التي استفاد منيا أ 8حكاـ الفقرة أتطبؽ  -9

 .المرشح
 

 .ال تقبؿ قرارات الييئة بشأف البياف الحسابي الشامؿ الطعف أماـ مجمس شكرل الدكلة -11
 
 

 حقة الجزائية المالالشكاوى و  في  :56المادة 
ف ليا اف ىذه المخالفة ينطبؽ عمييا كصؼ حكاـ ىذا الفصؿ الى النيابة العامة المختصة اذا تبي  أتحيؿ الييئة مخالفة  -1

  .الجـر الجزائي
 
ب كؿ مف يقدـ عف قصد عمى ارتكاب مخالفة كفقان ألحكاـ الفقرة االكلى بالحبس لمدة اقصاىا ستة اشير كبغرامة يعاق   -2

كح بيف خمسيف مميكف ليرة لبنانية كمائة مميكف ليرة لبنانية اك باحدل ىاتيف العقكبتيف كذلؾ دكف المساس تترا
  .بالعقكبات التي تتناكؿ جرائـ جزائية منصكص عمييا في قانكف العقكبات كفي القكانيف الجزائية الخاصة

 
مف ىذا القانكف بمثابة جـر الرشكة المنصكص  62دة يعتبر صرؼ النفقات االنتخابية المحظكرة المشار الييا في الما -3

   .عميو في قانكف العقكبات
 
  .مف قانكف العقكبات 211تطبؽ العقكبات المنصكص عمييا في الفقرة الثانية اعبله عمى الشخص المعنكم كفقا لممادة  -4
 

عبله بميمة أصكص عمييا في الفقرة الثانية تسقط بمركر الزمف الدعكل العامة كالدعكل المدنية المتعمقة بالجرائـ المن -5
 .ستة اشير مف تاريخ اعبلف نتائج االنتخابات

 
اف قرارات المجمس الدستكرم الصادرة بالطعكف االنتخابية تتمتع بقكة القضية المحكمة الممزمة لممحاكـ العدلية  -6

 .  ة الجزائية عمى القرار المذككر كاالدارية كافة كلجميع ادارات الدكلة بحيث يتقرر مصير الشككل كالمبلحق
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 في العقوبات الخاصة بالبيان الحسابي  :66المادة 
مف ىذا القانكف  64  يعاقب المرشح الذم لـ يقدـ البياف الحسابي ضمف الشركط كالميمة المنصكص عمييا في المادة -1

ا القانكف، بابطاؿ انتخابو مف قبؿ مف ىذ 61اك الذم تجاكز سقؼ االنفاؽ االنتخابي كما ىك محدد في المادة 
 .المجمس الدستكرم

يعمف المجمس الدستكرم بناء عمى احالة الممؼ اليو مف قبؿ الييئة، بطبلف انتخابو حكما اذا كاف قد فاز في 
 .االنتخابات

  
لقانكف، تكجب مف ىذا ا 64اذا تمنع المرشح عف تنظيـ اك تقديـ البياف الحسابي الشامؿ المنصكص عميو في المادة  -2

عمى كؿ مف مفكضو المالي كمدقؽ حساباتو المعتمد خبلؿ ميمة عشرة اياـ، تنظيـ كتقديـ ىذا البياف نيابة عنو كعمى 
تفرض ىذه الغرامة مف قبؿ . تعرضيما لغرامة مالية قدرىا مميكف ليرة لبنانية عف كؿ يـك تأخير مسؤكليتو تحت طائمة

 .الييئة

 
 في الغرامة  :76المادة 

بناء عمى تقرير صادر عف الييئة، عمى كؿ مرشح لـ يفز في االنتخابات كلـ  الييئةباالضافة الى العقكبات اعبله، تفرض 
يقدـ البياف الحسابي اك يثبت تجاكزه لمسقؼ المحدد لبلنفاؽ االنتخابي تسديد غرامة تكازم ثبلثة اضعاؼ قيمة التجاكز 

 .لصالح الخزينة
 
 

 :الفصل السادس
 عالم واإلعالن النتخابيينفي اإل 

 
 

 في المصطمحات : 86المادة 
 :المعاني اآلتية ،الجمع حيف تستخدـ مف اجؿ تطبيؽ ىذا القانكف سكاء بصيغة المفرد اك دناه،ألمعبارات الكاردة  
 

 :االعبلـ االنتخابي
التحقيقات كالمؤتمرات الصحفية كؿ مادة اعبلمية كاالخبار كالتحاليؿ كالتصاريح كالمقاببلت كالمناظرات كالحكارات ك 

كيجرم بثيا دكف مقابؿ ضمف البرامج العادية اك االستثنائية  كالمقاءات، تتعمؽ باالنتخابات بصكرة مباشرة اكغير مباشرة،
 .لمؤسسة اعبلمية

 
 :الدعاية االنتخابية

كتككف مسجمة في  لسياسية، كؿ مادة تتعمؽ ببرامج الجيات المرشحة كحمبلتيا االنتخابية كمكاقفيا االنتخابية كا
استكديكىات مؤسسة االعبلـ أك خارجيا، كترغب الجية المرشحة اف تتكجو بيا الى الناخبيف عبر بثيا لحسابيا الخاص 

 .ضمف برامج مؤسسات االعبلـ المخصصة لتمؾ الغاية كمقابؿ بدؿ مادم
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 :االعبلف االنتخابي

اك نشرىا مقابؿ بدؿ مالي ضمف الكقفات كالمساحات المخصصة  كؿ مادة اك نشرة تركيجية لجية مرشحة يتـ بثيا
 .لبلعبلنات التجارية لدل مؤسسات االعبلـ كاالعبلف

 
 :المكاد االنتخابية

 .ىي االعبلـ االنتخابي كالدعاية االنتخابية كاالعبلف االنتخابي
 

 :كسائؿ االعبلـ
 .اك مقركءة اكالكتركنية ميما كانت تقنيتياكؿ كسيمة اعبلمية رسمية اك خاصة مرئية اك مسمكعة اكمطبكعة 

 
 في شرح البرنامج النتخابي: 96المادة 

يعكد لكؿ مرشح تنظيـ النشاطات المختمفة المشركعة الجؿ شرح البرنامج االنتخابي باالسمكب كالطريقة المناسبيف بما ال 
 . يتعارض مع القكانيف كاالنظمة

 
 ة  في فترة الدعاية النتخابي :70المادة 

تخضع المكاد االنتخابية اثناء فترة الحممة االنتخابية المحددة في ىذا القانكف التي تبث عمى مختمؼ كسائؿ االعبلـ 
 . لؤلحكاـ الكاردة في ىذا الفصؿ كاالعبلف كالتي تبدأ مف تاريخ تقديـ الترشيح كتنتيي لدل اقفاؿ صناديؽ االقتراع،

 
 دفوعفي العالن النتخابي الم :17المادة 

 :كفقا لبلحكاـ اآلتية يسمح بالدعاية كباالعبلف االنتخابي المدفكع االجر في كسائؿ االعبلـ كاالعبلف، -أ
اف تتقدـ مف الييئة  عمى كسائؿ االعبلـ كاالعبلف التي ترغب في المشاركة في الدعاية كاالعبلف االنتخابي،-1

ابية بتصريح تعمف فيو عف رغبتيا في المشاركة مرفقا قبؿ عشرة اياـ عمى االقؿ مف بداية فترة الحممة االنتخ
 .ببلئحة اسعارىا كالمساحات التي ترغب في تخصيصيا لمدعاية أك االعبلف االنتخابي

تمتـز كسائؿ االعبلـ كاالعبلف ببلئحة االسعار كالمساحات التي قدمتيا كال يحؽ ليا اف ترفض ام اعبلف -2
 .انتخابي مطمكب مف مرشح  يمتـز بيا

يمنع عمى كسائؿ االعبلـ كاالعبلف التي لـ تتقدـ بتصريحيا ضمف الميمة المحددة القياـ بام نشاط اعبلني -3
 .اك دعائي يتعمؽ باالنتخابات كذلؾ خبلؿ كامؿ فترة الحممة االنتخابية

اف ىذه  يجب عمى كسائؿ االعبلـ كاالعبلف اف تكضح صراحة لدل بثيا اك نشرىا العبلنات انتخابية،-4
 .كاف تحدد الجية التي طمبت بثيا اك نشرىا االعبلنات مدفكعة االجر،

يمنع عمى كسائؿ االعبلـ كاالعبلف قبكؿ االعبلنات المجانية اك لقاء بدؿ يختمؼ عما ىك كارد في الئحة -5
 .االسعار المقدمة مف قبميـ

كاالعبلف االنتخابييف مرفقة بطمب  تمتـز الجية المرشحة اك ككيميا القانكني بتسميـ نسخة عف اشرطة الدعاية-6
حجز خطي الى كؿ مف الييئة كمؤسسات االعبلـ كاالعبلف مف اجؿ بثيا اك نشرىا كذلؾ قبؿ ثبلثة اياـ عمى 

 .االقؿ مف التاريخ المحدد الكؿ بث اك نشر ليا
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عبلنات االنتخابية تقدـ كؿ مؤسسة اعبلـ اك اعبلف تقريرا اسبكعيا الحقا لمييئة يتضمف بيانا بالدعايات كاال-7
 .اك نشر كؿ منيا كالبدؿ المستكفى عنيا التي تـ بثيا اك نشرىا خبلؿ االسبكع المنصـر مع مكاقيت بث

مف مجمؿ انفاقيا % 51ال يجكز الية جية مرشحة تخصيص مؤسسة اعبلـ اك اعبلف كاحدة باكثر مف -8
 .االعبلفالدعائي اك االعبلني بالنسبة لكؿ فئة مف مؤسسات االعبلـ اك 

 
اك نشر برامج اعبلمية اك اعبلنية  تحدد الييئة المساحة القصكل المحددة لكؿ كسيمة اعبلمية اك اعبلنية ألجؿ بث -ب

 .اك نشر ىذه المساحات تتعمؽ المرشحيف كما تحدد اكقات بث
حيف في المساكاة في كحؽ المرش تراعي الييئة في تحديد المساحات االعبلمية القصكل كتكزيعيا مقتضيات االنصاؼ -ج

 .الظيكر االعبلمي ضمف حدكد القانكف كالمنافسة االنتخابية المشركعة كفؽ المعايير المنصكص عمييا اعبله
 

 في رقابة الهيئة عمى وسائل العالم:  72 المادة

ص عمييا في ىذا تتحقؽ الييئة مف التزاـ كسائؿ االعبلـ في لبناف باالحكاـ المتعمقة بالدعاية االنتخابية المنصك  -1
 .القانكف كالقرارات المتخذة تطبيقا ليذه االحكاـ

 
تسير الييئة عمى احتراـ حرية التعبير عف مختمؼ االراء كالتيارات الفكرية في برامج كسائؿ االعبلـ اثناء فترة الحممة  -2

دالة كالتكازف كالحياد في االنتخابية، كذلؾ عف طريؽ اصدار تكصيات ممزمة الى ىذه الكسائؿ، بما يضمف تأميف الع
 .المعاممة بيف المرشحيف

  
تطبؽ الفقرة االكلى اعبله عمى جميع البرامج االخبارية السياسية كالعامة بما في ذلؾ نشرات االخبار كبرامج المناقشات  -3

 .ابية كالتي تبقى مجانيةالسياسية كالمقاببلت كالمقاءات كالحكارات كالطاكالت المستديرة كالنقؿ المباشر لمميرجانات االنتخ
  
يترتب عمى الييئة اف تؤمف التكازف في الظيكر االعبلمي بيف المتنافسيف مف لكائح كمرشحيف بحيث تمـز كسيمة  -4

االعبلـ، لدل استضافتيا لممثؿ مرشح اف تؤمف بالمقابؿ استضافة منافسيو بشركط مماثمة لجية التكقيت كالمدة كنكع 
 .البرنامج

يئة صبلحية تقدير ما اذا كاف يقتضي احتساب ظيكر المرشحيف في كسائؿ االعبلـ الفضائية ضمف يعكد لمي  -5
 .المساحات االعبلنية اك االعبلمية المخصصة مف قبؿ الييئة لكؿ مرشح كما يعكد ليا تحديد مدل ىذا االحتساب

أك المرشح المتضرر كتتخذ قرارىا بشأف  تتكلى الييئة التحقيؽ الفكرم في أية شككل تقدـ مف قبؿ البلئحة المتضررة -6
 .ساعة مف تاريخ تقديميا 24اإلحالة إلى محكمة المطبكعات المختصة خبلؿ 

ؿ لكؿ البرامج المعركضة خبلؿ الحممة االنتخابية لفترة ستة أشير ي طمب مف كسائؿ االعبلـ المحافظة عمى أرشيؼ مسجّ 
 .مف تاريخ انتياء االنتخابات
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قبؿ بدء العممية االنتخابية، المعايير التي تسمح بالتمييز بيف االعبلـ االنتخابي كاالعبلف االنتخابي،  تحدد الييئة،  -7
كيحؽ ليا في كؿ كقت اف تتحقؽ ما اذا كاف أم برنامج يخفي، تحت ستار االعبلـ، اعبلنا انتخابيا مستترا غير مشركع 

 .كاف تتخذ جميع التدابير القانكنية لكضع حد ليذا االمر
 

 في موجبات وسائل العالم الرسمي:  73 المادة
يحؽ لممرشح اف يستعمؿ كسائؿ االعبلـ الرسمية دكف مقابؿ الجؿ عرض البرامج االنتخابية كفقا الحكاـ ىذا القانكف  -1

 .  كلمقكاعد التي تضعيا الييئة
  
قائمة باسماء   تضع الييئة. يئةتقدـ كؿ مرشح يرغب في استعماؿ ىذا الحؽ بطمب خطي بيذا الخصكص الى اليي -2

                      .المرشحيف المرخص ليـ باستعماؿ كسائؿ االعبلـ الرسمية
  
المرشحيف مع التقيد بضركرة تكفر  تضع الييئة برنامجا خاصا تحدد فيو مكاعيد كشركط تكزيع اكقات البث بيف مختمؼ -3

 .لتكافؤ في الفرص بيف مختمؼ المرشحيفمكاعيد بث متكازنة بما يضمف تحقيؽ المساكاة كا
  
يمتـز االعبلـ الرسمي مكقؼ الحياد في جميع مراحؿ العممية االنتخابية كال يجكز لو اك الم مف اجيزتو اك مكظفيو  -4

 .القياـ بام نشاط يمكف اف يفسر بانو يدعـ مرشحا عمى حساب مرشح آخر
 

 في موجبات وسائل العالم الخاص:  74 المادة
يترتب عمى  مع مراعاة مبدأ االستقبللية،. ال يجكز الية كسيمة مف كسائؿ االعبلـ الخاص اعبلف تأييدىا أم مرشح -1

كسائؿ االعبلـ المشار الييا خبلؿ فترة الحممة االنتخابية التفريؽ الكاضح بيف الكقائع كالحقائؽ مف جية كبيف اآلراء 
 .ا االخبارية اك برامجيا السياسيةكالتعميقات مف جية اخرل كذلؾ في مختمؼ نشراتي

  
 :اثناء فترة الحممة االنتخابية يترتب عمى كسائؿ االعبلـ الخاص كعمى المرشحيف التقيد بالمكجبات اآلتية - 2
 .االمتناع عف التشيير اك القدح اك الذـ كعف التجريح بام مف المرشحيف    ػ
عمى ارتكاب اعماؿ العنؼ  طائفية اك المذىبية اك العرقية اك تحريضااالمتناع عف بث كؿ ما يتضمف اثارة لمنعرات ال    ػ

 .اك الشغب اك تأييدا لبلرىاب اك الجريمة اك االعماؿ التخريبية
االمتناع عف بث كؿ ما مف شأنو اف يشكؿ كسيمة مف كسائؿ الضغط اك التخكيؼ اك التخكيف اك التكفير اك التمكيح     ػ

 .مادية اك معنكيةبالمغريات اك الكعد بمكاسب 
 .االمتناع عف تحريؼ المعمكمات اك حجبيا اك تزييفيا اك حذفيا اك اساءة عرضيا    ػ
االمتناع عف نقؿ أك إعادة بث أم مادة تظير الخركقات المذككرة أعبله تحت طائمة تحميؿ المؤسسة مسؤكلية خرؽ    ػ

 .ىذا القانكف
 

 في البرامج التثقيفية النتخابية :57المادة 

يتكجب عمى كسائؿ االعبلـ المرئي كالمسمكع اف تخصص خبلؿ فترة الحممة االنتخابية، ثبلث ساعات اسبكعيا عمى االقؿ 
 .الجؿ بث برامج تثقيفية انتخابية تنتجيا كزارتا االعبلـ كالداخمية كالبمديات بالتنسيؽ مع كسائؿ االعبلـ المعنية
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 النتخابية  في الماكن المخصصة لالعالنات:  76 المادة

باشراؼ السمطة االدارية، في كؿ مدينة اك بمدة، االماكف المخصصة لتعميؽ كلصؽ  تعيف السمطة المحمية المختصة، -1
 .االعبلنات كالصكر االنتخابية طيمة فترة الحممة االنتخابية

  
ما يمنع عمى أم مرشح يمنع تعميؽ اك لصؽ أم اعبلف اك صكر لممرشحيف خارج االماكف المخصصة لبلعبلنات، ك -2

  .المرشح إزالة المخالفات أعبلهكيقع عمى عاتؽ . المخصصة لغيره اف يعمؽ اك يمصؽ اعبلنا اك صكرا عمى االماكف
 
تتكلى السمطة المحمية المختصة تكزيع االماكف المحددة كفقا لمفقرة االكلى مف ىذه المادة بيف المرشحيف حسب ترتيب  -3

 .ايداع طمبات الترشيح
تعاكف السمطات المحمية كالشركات المستثمرة لبلماكف المخصصة لبلعبلنات مع الييئة الجؿ حسف تنفيذ احكاـ ىذه ت

 .المادة
  
 .ال يجكز الم مرشح التنازؿ عف االماكف المخصصة العبلنو اك اعبلنيا االنتخابي لمصمحة مرشح آخر -4
  

 في المحظورات:  77 المادة
فؽ العامة كالدكائر الحككمية كالمؤسسات العامة كالجامعات كالكميات كالمعاىد كالمدارس الرسمية ال يجكز استخداـ المرا -1

 .كعقد االجتماعات كالمقاءات االنتخابية اك القياـ بالدعاية االنتخابية الجؿ اقامة الميرجانات كالخاصة كدكر العبادة
  
اتحادات البمديات كمف ىـ في حكميـ التركيج االنتخابي ال يجكز لمكظفي الدكلة كالمؤسسات العامة كالبمديات ك  -2

 .اك ضدهمنشكرات لمصمحة أم مرشح  لمصمحة مرشح كما ال يجكز ليـ كال لممختاريف تكزيع
 
يحظر تكزيع منشكرات اك اية مستندات اخرل لمصمحة مرشح اك الئحة اك ضدىما طيمة يـك االنتخاب عمى ابكاب  -3

آخر يقع ضمف مركز االقتراع كذلؾ تحت طائمة المصادرة دكف المساس بسائر العقكبات مركز االقتراع اك أم مكاف 
 .المنصكص عمييا في ىذا القانكف

 
 في فترة الصمت النتخابي :87المادة 

ابتداءن مف الساعة الصفر لميـك السابؽ ليـك االنتخابات كلغاية إقفاؿ صناديؽ االقتراع، يحظر عمى جميع كسائؿ اإلعبلـ 
أك صكرة لدل التغطية المباشرة /أم إعبلف أك دعاية أك نداء انتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديو مف صكت كبث 

 . لمجريات العمميات االنتخابية
 .عمى نقؿ كقائع العممية االنتخابيةاالعبلمية في يـك االقتراع، تقتصر التغطية 

 

 في استطالعات الرأي :97المادة 
ط القياـ بعمميات استطبلع الرأم اثناء الحممة االنتخابية كما تحدد االصكؿ الكاجب اتباعيا لتأميف تحدد الييئة شرك  -1

 .صدقية عممية االستطبلع كنزاىتيا كطابعيا الحيادم
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. اك بث اك تكزيع نتائج استطبلع الرأم اثناء الحممة االنتخابية تحدد الييئة الشركط كاالصكؿ التي يخضع ليا نشر -2
يا كامؿ الصبلحيات الجؿ التحقؽ مف مطابقة استطبلع الرأم لمقكانيف كاالنظمة كلقرار الييئة كما يعكد ليا كتككف ل

اف تتخذ جميع التدابير الضركرية الجؿ كقؼ المخالفات اك تصحيحيا كذلؾ بكجو كسائؿ االعبلـ اك بكجو مؤسسات 
  .استطبلعات الرأم اك بكجو أم شخص آخر

كذلؾ   ف نتيجة استطبلع الرأم اك نشرىا اك بثيا اك تكزيعيا تكضيحا لبلمكر اآلتية ،عمى االقؿ،يجب اف يرافؽ اعبل -3
 : عمى مسؤكلية المؤسسة التي قامت باالستطبلع

 
 .اسـ الجية التي قامت باالستطبلع     ػ
 .اسـ الجية التي طمبت االستطبلع كدفعت كمفتو     ػ
 .تكاريخ اجراء االستطبلع ميدانيا     ػ
 .حجـ العينة المستطمع رأييا كطريقة اختيارىا كتكزيعيا     ػ
 .التقنية المتبعة في االستطبلع     ػ
 .النص الحرفي لبلسئمة المطركحة     ػ
 .حدكد تفسير النتائج كنسبة ىامش الخطأ فييا عند االقتضاء     ػ
 
ناديؽ االقتراع يحظر نشر اك بث اك تكزيع جميع خبلؿ العشرة أياـ التي تسبؽ يـك االنتخاب كلغاية اقفاؿ جميع ص -4

 .استطبلعات الرأم كالتعميقات عمييا كذلؾ بأم شكؿ مف االشكاؿ
 

        في تغطية وسائل العالم لعمميات القتراع والفرز :80المادة 

عمى تصاريح خطية عمى كسائؿ االعبلـ الراغبة بالمشاركة في تغطية عمميات االقتراع كالفرز اف تستحصؿ مف الييئة 
 .  كتتقيد بمدكنة السمكؾ التي تضعيا الييئة. ليذه الغاية

 في العقوبات والغرامات:  81 المادة

مع مراعاة احكاـ قانكف العقكبات كقانكف المطبكعات كقانكف االعبلـ المرئي كالمسمكع، لمييئة اف تتخذ ما تراه مناسبا  -1
العبلـ كاالعبلف المخالفة ألحكاـ ىذا الفصؿ المتعمؽ باالعبلـ كاالعبلف مف االجرائيف اآلتييف بحؽ ام مف كسائؿ ا

 :االنتخابييف

تكجيو تنبيو الى كسيمة االعبلـ المخالفة أك الزاميا ببث اعتذار اك الزاميا تمكيف المرشح المتضرر مف ممارسة -أ
 .حؽ الرد

تي يعكد الييا اتخاذ ما تراه مناسبا مف احالة كسيمة االعبلـ المخالفة الى محكمة المطبكعات المختصة ال-ب
 :التدابير اآلتية

 فرض غرامة مالية عمى كسيمة االعبلـ المخالفة تتراكح قيمتيا بيف خمسيف كمئة مميكف ليرة لبنانية. 
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  كقؼ كسيمة االعبلـ المخالفة عف العمؿ جزئيا مدة ال تتعدل ثبلثة اياـ،بحيث يشمؿ ىذا الكقؼ جميع
 .كاالخبارية المقاببلت كالندكات السياسية البرامج كالنشرات ك 

  في حاؿ تكرار المخالفة كقؼ كسيمة االعبلـ المخالفة عف العمؿ كميا كاقفاؿ جميع برامجيا اقفاال تاما لمدة
 .اقصاىا ثبلثة اياـ

يمة االعبلـ كلكس ،تمقائيا اك بناء عمى طمب المتضرر تبلحؽ النيابة العامة الكسيمة المخالفة اماـ محكمة المطبكعات
 .ساعة مف كقت تبميغيا 24المشكك منيا اف تقدـ الى المحكمة مذكرة في ميمة 

كلكؿ مف النيابة العامة كالمحكـك عمييا اف  ساعة عمى االكثر، 24عمى محكمة المطبكعات اف تصدر قرارىا في ميمة 
العامة مف كقت صدكره كلممحكـك عمييا مف  ساعة تبدأ بالنسبة لمنيابة 24تستانؼ  القرار اماـ محكمة التمييز في ميمة 

 .كقت تبميغو

مف كقت تقديـ الطعف  ساعة، 24ال يكقؼ االستئناؼ تنفيذ القرار ما لـ تتخذ محكمة التمييز قرارا بكقؼ تنفيذه في ميمة 
 .اماميا

م مف مؤسسات أ مع مراعاة احكاـ قانكف العقكبات، لمييئة اف تتخذ ما تراه مناسبا مف االجراءات اآلتية بحؽ-2
 :مف ىذا القانكف 79م شخص آخر يخالؼ المادة أاستطبلعات الرأم أك 

  .تكجيو تنبيو-أ 

 .االلتزاـ ببث اعتذار اك تصحيح عبر كسائؿ االعبلـ-ب

 .غرامة مالية تتركاح بيف عشرة مبلييف كخمسة كعشركف مميكنا تفرض بمكجب امر تحصيؿ يصدر عف الييئة-ج

 .في حاؿ كقكع المخالفة خبلؿ فترة الصمت االنتخابيكتضاعؼ ىذه الغرامة 

 

 في وسائل العالم المكتوبة :28المادة 

تطبؽ االحكاـ المتعمقة بالدعاية االنتخابية اعبله عمى كسائؿ االعبلـ المكتكبة التي تبقى خاضعة لمقكانيف كاالنظمة  ال
 . الخاصة بيا

 في التصحيح وحق الرد : 38المادة 

ساعة مف بث الخبر  24عبلـ بث كنشر التصحيحات كالردكد التي تردىا مف المرشحيف ضمف ميمة عمى كسائؿ اال
 .كيحؽ لكسائؿ االعبلـ رفض بث الرد اذا كاف مخالفا لمقكانيف .المشكك منو
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 الفصل السابع
 في عممية القتراع

 

 في مراكز وأقالم القتراع :84 المادة

يككف لكؿ قرية يبمغ عدد  .الكزير الى عدد مف مراكز االقتراع تتضمف عددا مف االقبلـ ـ الدائرة االنتخابية بقرار مفتقس   
 .عمى االكثر قمـ اقتراع كاحد اربعمائة كالناخبيف فييا مائة عمى االقؿ 

ف ال يمكف زيادة ىذا العدد الى اكثر مف اربعمائة ناخب في القمـ الكاحد اذا اقتضت ذلؾ سبلمة العممية االنتخابية عمى ا 
 . ، كال يجكز اف يزيد عدد اقبلـ االقتراع في كؿ مركز عف عشريف قمـالعدد ستمائة ناخبيتعدل 

ِٓ ٘ظا  39رذضص ا١ٌٙئخ الالَ الزغاع ِشصصخ ٌٍٕبسج١ٓ اٌظ٠ٓ ٠شزبعْٚ االلزغاع سبعط ِىبْ ل١ضُ٘، ٚفمب الدىبَ اٌّبصح 

 . اٌمبْٔٛ

االلكتركني كذلؾ قبؿ عشريف يكما عمى االقؿ مف  الييئةلرسمية كعمى مكقع ينشر قرار الكزير بتكزيع االقبلـ في الجريدة ا 
التاريخ المقرر الجراء االنتخابات كال يجكز تعديؿ ىذا التكزيع خبلؿ االسبكع الذم يسبؽ تاريخ اجراء االنتخابات اال 

 .السباب جدية كبقرار معمؿ

 

 في هيئة قمم القتراع وعممها  :85المادة 

اكثر، يكمفكف مف بيف مكظفي الدكلة بناء  لكؿ قمـ اقتراع رئيسا ككاتبا اك افظ اك القائمقاـ كؿ في نطاقو،يعيف المح -1
، قبؿ اسبكع عمى االكثر مف مكعد االنتخاب، عمى اال يتـ اببلغيـ بمكاف انتدابيـ في الييئةعمى لكائح اسمية ترسميا 

 .عد المذككرمركز المحافظة أك القضاء اال قبؿ خمسة اياـ مف المك 

كيختار الناخبكف  يساعد رئيس القمـ معاكناف اثناف يختار احدىما مف الناخبيف الحاضريف عند افتتاح قمـ االقتراع، -2
اآلخركف المعاكف الثاني مف بينيـ عمى اف يعرؼ المعاكناف  القراءة كالكتابة، يسجؿ رئيس القمـ اسمي المعاكنيف في 

و في ىذا القانكف مع اخذ تكقيعيما، كلممحافظ أك القائمقاـ اف يعيف مكظفيف محضر قمـ االقتراع المنصكص عن
 .احتياطييف عند الحاجة

 .يتكجب عمى رئيس القمـ كالكاتب أف يككنا حاضريف طكاؿ مدة العممية االنتخابية -3

عناصر القكل االمنية يتمتع رئيس قمـ االقتراع كحده بسمطة المحافظة عمى النظاـ داخؿ القمـ، كال يجكز الم مف  -4
 .الكجكد داخؿ القمـ اال بطمب منو كبصكرة مؤقتة كحصرا الجؿ تأميف سبلمة العممية االنتخابية
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ال يحؽ لرئيس القمـ في أم مف االحكاؿ اف يمنع المرشحيف اك مندكبييـ كالمراقبيف المعتمديف مف ممارسة حؽ الرقابة - 5 
مندكب لمرشح اال اذا اقدـ عمى االخبلؿ بالنظاـ بالرغـ مف تنبييو كتدكيف  عمى االعماؿ االنتخابية، كال اف يطرد أم

 . ىذا التنبيو في المحضر

اذا اتخذ رئيس القمـ مثؿ ىذا التدبير يترتب عميو اف ينظـ محضرا بذلؾ يذكر فيو الكقائع كاالسباب التي اكجبت اتخاذ  -6 
 .بيف الحاضريف كيرفع فكرا الى لجنة القيد المختصةىذا التدبير ككقت حصكلو كيكقع عميو معو سائر المندك 

يعاقب كؿ مكظؼ، تخمؼ بدكف عذر مشركع عف االلتحاؽ بمركز قمـ اإلقتراع الذم ع ّيف فيو رئيسان أك كاتبان، بالحبس  -7 
لمجنة الطبية كفي ىذه الحالة تعتمد التقارير الطبية المقدمة مف ا. مدة شير كاحد أك بغرامة قدرىا مميكف ليرة لبنانية

 .الرسمية فقط

بالمكجبات المفركضة عميو كلـ يتبع األصكؿ المحددة لو في ىذا  يعاقب كؿ مف رئيس قمـ اإلقتراع أك كاتبو، إذا أخؿ   -8 
كفي ىذه  .القانكف بالحبس مف ثبلثة أشير إلى ثبلث سنكات أك بالغرامة مف مميكف إلى ثبلثة مبلييف ليرة لبنانية

تاريخ  59/ 112مف قانكف المكظفيف الصادر بالمرسـك االشتراعي رقـ  61ألحكاـ المادة  الحالة، كخبلفان 
، تتحرؾ دعكل الحؽ العاـ باإلدعاء الشخصي مف قبؿ المرشح، أك بناءن إلدعاء النيابة العامة أك بناءن 12/6/1959

 .   رة التي ينتمي إلييا ىذا المكظؼعمى طمب مف رئيس لجنة القيد المختصة، كال تحتاج المبلحقة إلى مكافقة اإلدا

 

 في مواعيد القتراع :68المادة 

تبدأ عمميات االقتراع في كؿ لبناف في الساعة السابعة صباحا كتنتيي في الساعة التاسعة عشرة كتستمر يكما كاحدا، يككف 
 .دائما يـك أحد

 في اقتراع موظفي القالم :78المادة 

بية، عممية اقتراع مخصصة لممكظفيف المنتدبيف الدارة االقبلـ، كذلؾ يـك الخميس الذم في كؿ دائرة انتخا الييئةتنظـ 
 . يسبؽ يـك االنتخابات

بمكاكبة  ،تقفؿ الصناديؽ العائدة القبلـ المكظفيف بعد احتساب عدد األكراؽ التي يتضمنيا كؿ صندكؽ، كترسؿ فكرا مقفمة
ي نياية عممية االقتراع يـك االحد، ترسؿ ىذه الصناديؽ الى لجنة القيد ف. القكل األمنية الى مصرؼ لبناف اك احد فركعو

المختصة لفرزىا مف قبميا كضـ نتائجيا الى نتائج باقي الصناديؽ، كتراعى في ىذه العممية القكاعد المنصكص عمييا في 
 .مف ىذا القانكف ثامفالفصؿ ال

 في لوائح الشطب :88المادة  

لى القكائـ االنتخابية، لكائح شطب، تعتمد في جميع أقبلـ اإلقتراع عمى األراضي المبنانية إستنادان إالييئة تصدر  -1
تتضمف كؿ الئحة شطب، باإلضافة إلى المعمكمات الكاردة في القائمة االنتخابية، رقـ بطاقة اليكية، كرقـ . كخارجيا
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ت تخصص األكلى لتكقيع الناخب، كالثانية جكاز السفر في حاؿ تكفرىما بتاريخ كضع ىذه المكائح، ككذلؾ ثبلث خانا
 .لتكقيع عضك القمـ المكمؼ بالتثبت مف االقتراع كالثالثة لممبلحظات التي يمكف أف ترافؽ عممية االقتراع

 .الييئةتككف جميع اكارؽ الئحة الشطب العائدة لكؿ قمـ مرتبطة بعضيا ببعض كمرقمة كمؤشرا عمييا بختـ  -2

رع اال اذا كاف اسمو مقيدا في الئحة الشطب العائدة لمقمـ اك اذا كاف قد استحصؿ مف لجنة القيد ال يجكز الحد اف يقت -3
 .الييئةالمختصة عمى قرار بقيد اسمو قبؿ الخامس كالعشريف مف شير آذار بعد مراجعة 

 

 في المندوبين : 89المادة 

قمـ االقتراع بمعدؿ مندكب ْيف ثابتيف عمى األكثر لكؿ  نتدب لو ناخبيف مف الدائرة االنتخابية لدخكؿياف  مرشحيحؽ لكؿ  -1
ختار مندكبيف متجكليف لدخكؿ جميع االقبلـ في الدائرة مف بيف الناخبيف في ىذه االخيرة يكما يحؽ لو اف . قمـ اقتراع

 .فكذلؾ بمعدؿ مندكب كاحد لكؿ ثبلثة أقبلـ اقتراع في القرل كمندكب كاحد لكؿ خمسة أقبلـ اقتراع في المد

 .الييئةيعطي المحافظ اك القائمقاـ تصاريح خاصة لممندكبيف كفقا الصكؿ تحددىا  -2

 

 في حفظ األمن :90المادة 

تؤمف القكل المكمفة باألمف حفظ النظاـ عمى مداخؿ مراكز اإلقتراع كفي محيطيا، كي منع أم نشاط إنتخابي أك دعائي كال 
 .بلـ الحزبية كالمكاكب السيارة ضمف محيط مركز االقتراعسيما مكبرات الصكت كالمكسيقى الصاخبة كاألع

 

 في مستمزمات أقالم القتراع:  91 المادة

بتزكيد اقبلـ االقتراع بما تقتضيو العممية االنتخابية مف لكاـز كقرطاسية كمطبكعات، كما تقـك بتزكيد كؿ  الييئةتقـك  -1
 . ىة كاحدةقمـ بصندكؽ اقتراع مصنكع مف مادة صمبة شفافة ذات فك 

ان بتزكيد رؤساء االقبلـ بعدد مف اكراؽ االقتراع الرسمية المطبكعة سمفا مف قبميا ، كما تسمميـ عددان إضافي الييئةتقـك  -2
 .مف عدد الناخبيف المقيديف% 21مف أكراؽ االقتراع الرسمية بنسبة 

 .يككف لقمـ االقتراع معزؿ كاحد اك اكثر-  3

 .ة انتخابية بدكف كجكد المعزؿ تحت طائمة بطبلف العممية في القمـ المعنييحظر اجراء اية عممي-   4
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 في أوراق القتراع :29المادة 

مف ىذا القانكف كالتي تضعيا  91يجرم االقتراع بكاسطة اكراؽ االقتراع الرسمية المنصكص عمييا في المادة  -1
  .نتخابية الى مكظفي اقبلـ االقتراعمسبقا بالنسبة لكؿ دائرة انتخابية كتكزعيا مع المكاد اال الييئة

كما تتضمف المكاصفات المحددة في االنمكذج  المرشحيفتتضمف اسماء جميع يتـ اعتماد كرقة اقتراع مكحدة  -2
تكضع الى جانب اسـ كؿ مرشح . يترشح عنو كالمذىب الذماالسـ الثبلثي لكؿ مرشح  السيما الييئةالذم تعده 

  .بصكتوبع فارغ يخصص لممارسة الناخب حقو في االدالء صكرة شمسية لو كالى جانبيا مر 
في حاؿ قاـ عدد المرشحيف في الدكائر المتعددة التمثيؿ باإلنضكاء ضمف الئحة تـ تسجيميا كفؽ االصكؿ لدل  -3

 تكضع. لكنيا كشعارىا الئحة، تنظـ كرقة االقتراع حينيا حسب تاريخ تسجيؿ المكائح عمى أف يكضع لكؿ الييئة
 . التي تتسجؿ اكالن  في اكؿ الكرقة عمى أف يمي المكائح المرشحكف المنفردكفالبلئحة 

عمى قبؿ يـك االنتخاب  عمى المرشحيف في حاؿ طمبكا ذلؾ كالمختكمة تكزيع اكراؽ االقتراع الرسمية  الييئةعمى  -4
 .أف يتكفمكا بكمفة طباعتيا

 .تعماؿ اية اكراؽ اخرل الجؿ ممارسة حؽ االقتراعيقترع الناخب بيذه االكراؽ حصرا دكف سكاىا كال يجكز لو اس  -5

 

 في الجراءات التحضيرية:  93 المادة

قبؿ الشركع بعممية االقتراع، يفتح رئيس القمـ الصندكؽ كيتأكد مع ىيئة القمـ كالمندكبيف مف أنو فارغ، ثـ يقفمو إقفاالن  -1
 .الييئةمحكمان ، بحسب تعميمات 

تنشر عمى مدخؿ كؿ قمـ اقتراع نسخة رسمية عف القائمة االنتخابية العائدة لو كنسخة عف  طيمة العممية االنتخابية، -2
كتكضع نسخة عف قانكف االنتخاب كالئحة باسماء مندكبي المرشحيف عمى . القاضي بانشاء القمـ كتحديدهالييئة قرار 

ية االنتخابية بحيث يمكف لمناخبيف طاكلة في غرفة القمـ إضافة الى الممصقات كالمكاد التكضيحية عف مجرل العمم
 . كلممرشحيف كلمندكبي ىؤالء اف يطمعكا عمييا

تزاؿ مف داخؿ كؿ قمـ، قبؿ بدء العممية االنتخابية كحتى انتيائيا، كؿ صكرة اك رمز اك كتابة اك شعار مف أم نكع  -3
 .قمـ، كذلؾ عمى مسؤكلية رئيس الالييئةكاف ما خبل المكاد التكضيحية التي تكفرىا 

عمى رئيس القمـ قبؿ الشركع في عممية اإلقتراع أف يتحقؽ مف أف عدد أكراؽ االقتراع يعادؿ تمامان عدد الناخبيف  -4
 .المقيديف

إذا كقع نقص بعدد أكراؽ االقتراع بسبب قكة قاىرة ترمي إلى المساس في صحة اإلقتراع أك ألم سبب آخر، فعمى 
األكراؽ االضافية التي استمميا كالتي يجب أف يميرىا بخاتـ القمـ مع التاريخ رئيس القمـ أف يستبدؿ ىذه األكراؽ ب

 .أما أكراؽ االقتراع االضافية التي لـ تستعمؿ فتضـ إلى المحضر. كيشار إلى سبب ىذا اإلبداؿ في المحضر
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 في عممية القتراع:  94 المادة

لتثبت مف ىكيتو، استنادان إلى بطاقة ىكيتو أك جكاز سفره عند دخكؿ الناخب إلى قمـ االقتراع، يقـك رئيس القمـ با -1
كعند كجكد اختبلؼ مادم في الكقكعات بيف بطاقة اليكية أك جكاز السفر مف جية كلكائح . المبناني العادم الصالح

 .الشطب مف جية أخرل، يعتد برقـ بطاقة اليكية أك برقـ جكاز السفر

 خب كارد في لكائح الشطب العائدة لمقمـ، يزّكد رئيس القمـ الناخب بكرقة االقتراعبعد تثبت ىيئة القمـ مف أف إسـ النا -2
 .حتى كلك كاف الناخب يحمؿ كرقة اقتراع مكزعة عميو مف قبؿ المرشحيف

كذلؾ تحت في حاؿ كاف الناخب يحمؿ كرقة اقتراع مف الخارج، عميو اال يظير محتكل الكرقة كيبقي مضمكنيا سريان 
 .االقتراع طائمة منعو مف

يطمب رئيس القمـ إلى الناخب التكجو إلزاميان إلى كراء المعزؿ ليختار أسماء المرشحيف الذيف يريد انتخابيـ كذلؾ تحت  -3
 .طائمة منعو مف االقتراع

كيبيف لرئيسيا انو ال يحمؿ  القمـ ىيئةبعد اف يختمي الناخب بنفسو كراء المعزؿ ليختار اسماء المرشحيف، يتقدـ مف  -4
قبؿ دخكلو في حاؿ كاف الناخب يحمؿ كرقة اقتراع . كل كرقة اقتراع كاحدة كبأنيا مطكية بشكؿ ال يظير محتكاىاس

أف يمزؽ الكرقة التي ال يريد استعماليا ككضعيا في  فعمى الناخبكبما أنو مجبر عمى أخذ كرقة مف رئيس القمـ،  القمـ
  .خؿ المعزؿاسمة الميمبلت د

يو الناخب إلى ضركرة حمؿ كرقة اقتراع كاحدة عند خركجو مف المعزؿ كذلؾ بعد أف يككف مزؽ عمى رئيس القمـ تنب-5
 .الكرقة األخرل في حاؿ دخؿ القمـ حامبلن كرقتي اقتراع

ثـ يعطي  بالخاتـ الرسمييميرىا عمى الجانب الخمفي مف الكرقة ك  يعطي الناخب كرقة االقتراع لمكاتب الذم يكقع – 6
 .خب الذم يضعيا بنفسو في صندكؽ االقتراعالكرقة إلى النا

 . عمى رئيس القمـ اف يتأكد مف اف الناخب قد اختمى بنفسو في المعزؿ تحت طائمة منعو مف االقتراع -7

لجميع االقبلـ  الييئةيثبت اقتراع الناخب بتكقيعو عمى لكائح الشطب كبكضع اشارة خاصة عمى اصبعو تكفر مكادىا  -8
ساعة عمى االقؿ ، كيمنع أم ناخب يككف حامبل ىذه  24الشارة مف النكع الذم ال يزكؿ اال بعد عمى اف تككف ىذه ا

 .االشارة عمى اصبعو مف االقتراع مجددا

يتكجب عمى رئيس القمـ، تحت طائمة المسؤكلية، اف يمنع أم ناخب مف االدالء بصكتو اذا لـ يراع احكاـ الفقرة الرابعة  -9
 .مف ىذه المادة

 .يحؽ لمناخب أف يككؿ أحدان غيره بممارسة حؽ االقتراع ال -11
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، كفقان لمتكزيع الطائفي المخصصة لكؿ دائرةأف يقترع، لعدد مف المرشحيف يساكم عدد المقاعد  يحؽ لكؿ ناخب - 11
 .العائد ليا

 

 (قانون حقوق المعوقين)في اقتراع ذوي الحاجات الخاصة :  95 المادة

كالمصاب بعاىة تجعمو عاجزا عف تدكيف  ،اجات الخاصة كفقا ألحكاـ قانكف حقكؽ المعكقيفيحؽ لمناخب مف ذكم الح -1
اختياره ككضع كرقة االقتراع في صندكؽ االقتراع اف يستعيف بناخب آخر يختاره ىك ليعاكنو عمى ذلؾ تحت اشراؼ 

 .بكيشار الى ىذه الكاقعة في الخانة المخصصة لممبلحظات في لكائح الشط. ىيئة القمـ

باالعتبار حاجات االشخاص المعكقيف عند تنظيـ العمميات االنتخابية كتسيؿ ليـ االجراءات التي تسمح  الييئةتأخذ  -2
  .ليـ بممارسة حقيـ باالقتراع دكف عقبات

دقائؽ تطبيؽ ىذه المادة بعد استطبلع رأم جمعيات المعكقيف المنصكص عمييا في قانكف حقكؽ  الييئةتضع 
 .29/5/2111تاريخ  221 المعكقيف رقـ

 

 في اختتام عممية القتراع  : 69المادة 

يعمف رئيس القمـ ختاـ عممية االقتراع بحمكؿ الساعة السابعة مساء، ما لـ يكف ثمة ناخبيف حاضريف في باحة مركز 
الى ىذه الكاقعة في  صار الى تمديد المدة لحيف تمكينيـ مف االقتراع كيشاري   االقتراع لـ يدلكا بأصكاتيـ بعد، حينئذٍ 

 .المحضر

 

 

 :ثامنالفصل ال        
عالن   النتائج في أعمال الفرز وا 

     

 في اعمال الفرز داخل اقالم القتراع :79المادة 

أك /الثابتيف ك مكائحبعد ختاـ عممية االقتراع، ي قفؿ باب االقتراع كال ي سمح بالبقاء داخؿ القمـ إال لييئة القمـ كمندكبي ال 
لمتجكليف كالمراقبيف المعتمديف كممثمي كسائؿ االعبلـ الحائزيف عمى تصريح مف الييئة بالتغطية كالتصكير داخؿ أقبلـ ا

 .االقتراع
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فاذا كاف عددىا يزيد اك ينقص عف عدد االسماء ، التي يتضمنيا اكراؽ االقتراعيفتح رئيس القمـ صندكؽ االقتراع كتحصى 
 . الى ذلؾ في المحضر المقترعة في لكائح الشطب يشار

يفتح الرئيس أك مساعده كؿ كرقة اقتراع عمى حدة، يقرأ بصكت عاٍؿ االسـ أك األسماء التي تـّ االقتراع ليا مف قبؿ 
 .في حاؿ كجكدىـ كالمراقبيف المعتمديف ،الناخبيف، كذلؾ تحت الرقابة الفعمية لممرشحيف أك مندكبييـ

عدد مف المرشحيف الذيف تـّ االقتراع ليـ، يزيد عمى عدد النكاب المطمكب انتخابيـ إذا اشتممت إحدل أكراؽ االقتراع عمى 
كيتـ النظر .  فإف أسماء المرشحيف المذككريف قبؿ اآلخريف مف كؿ طائفة ىي دكف سكاىا التي ي عتد بيا عند فرز األصكات

 .إلى كرقة االقتراع مف اليميف إلى اليسار كمف األعمى إلى األسفؿ
 

 في تجهيز اقالم القتراع  :89 المادة
أف تجيز أقبلـ االقتراع بكاميرات خاصة كأجيزة تمفزيكنية بحيث يتـ تسميط جياز الكاميرا عمى كرقة االقتراع  الييئةعمى 

بشكؿ يسمح بظيكر مضمكنيا عمى شاشة التمفزيكف، مما يتيح ألعضاء ىيئة قمـ االقتراع كمندكبي المرشحيف كالمراقبيف 
 .ف، مف االطبلع بسيكلة عمى المكائح كاألسماء الكاردة فييا أثناء عممية فرز األصكاتالمعتمدي
 
 في الوراق الباطمة:  99المادة 

األكراؽ التي تشتمؿ عمى عبارات مينية لممرشحيف أك الشخاص  كأاألكراؽ التي تشتمؿ عمى عبلمات تعريؼ  تعد باطمة
عمى رئيس القمـ ضـ االكراؽ الباطمة الى المحضر بعد اف  .خصصة لبلقتراع، أك أم عبلمة تمميز غير العبلمة المآخريف

 .تكقعيا ىيئة قمـ االقتراع كتذكر فيو االسباب الداعية لمضـ
 

 في الوراق البيضاء  :010 المادة
 .بيفاكراقا بيضاء تحتسب مف ضمف عدد اصكات المقترعيف المحتس لممرشحيفتعتبر االكراؽ التي لـ تتضمف ام اقتراع 

 
 

 في اعالن نتيجة القمم   :110المادة 
يعمف الرئيس عمى إثر فرز اكراؽ االقتراع الرسمية النتيجة المؤقتة كيكقع عمييا، كيمصؽ فكران اإلعبلف الذم يتضمف  -1

النتيجة ىذه عمى باب قمـ االقتراع، كيعطي كبلن مف المرشحيف أك مندكبييـ صكرة طبؽ األصؿ عف ىذا اإلعبلف 
 .لطمبيـ بناءن 

 .كؿ مرشح ناليايتضمف االعبلف عدد االصكات التي  -2
 

 في محضر قمم القتراع   :210المادة 
عند اعبلف النتيجة المؤقتة لبلقتراع في القمـ، ينظـ رئيس القمـ محضران باألعماؿ عمى نسختيف، يكقع أعضاء ىيئة القمـ 

 .جميع صفحاتو
الشطب التي كقع عمييا الناخبكف، كجميع أكراؽ االقتراع، كمحضر  عمى رئيس القمـ أف يضع في ممؼ خاص لكائح

 .األعماؿ المذككر سابقان، ككرقة فرز أصكات المرشحيف
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يختـ ىذا المغمؼ بالشمع األحمر كينقمو رئيس القمـ كمساعده إلى مركز لجنة القيد بمكاكبة أمنية حيث يصار إلى تسميمو 
 .جنة القيد أك مف ينتدبو فتتكلى فتحو فيما بعد بحضكر ممثمي المرشحيفمع المستندات التي يتضمنيا إلى رئيس ل

 .كيعتبر رئيس القمـ كالكاتب مسؤكليف إذا كصؿ المغمؼ مفتكحان أك غير مطابؽ لئلعبلف

 

 في أعمال الفرز لدى لجان القيد   :310المادة 

يجرم التسميـ بكاسطة رئيس القمـ بمكجب  .تتمقى لجنة القيد المختصة جميع محاضر االقبلـ الداخمة ضمف نطاقيا -1
المكاـز الضركرية لعمؿ لجنة القيد كال سيما كعاء كبيرا شفافا الستيعاب اكراؽ  الييئةتكفر . محضر يكضع ليذه الغاية

في االقتراع، كحاسكب مبرمج كشاشة كبيرة لعرض النتائج، باالضافة الى اية تجييزات اخرل تؤمف مكننة العممية االنتخابية 
 .شكؿ سميـ

 .تقـك لجاف القيد بدراسة المحاضر كالمستندات كتتخذ القرارات البلزمة بشأنيا -2
 :كما تقـك باعادة فرز االصكات كفقا لما يمي

تكضع اكراؽ االقتراع في كعاء شفاؼ كبير عمى دفعات، بمعدؿ دفعة لكؿ قمـ بعد فرزىا تحت اشراؼ لجنة القيد كمندكبي 
 .فالمرشحيف كالمراقبي

 .تبدأ عممية تعداد االصكات لكؿ قمـ عبر الحاسكب المبرمج الذم يتكلى عممية العد آليان 

 .يعاد العد يدكيان إذا كاف ىنالؾ اختبلؼ في عدد االصكات بيف نتائج محاضر قمـ االقتراع كنتائج الحاسكب المبرمج

مع االصكات كفقا لجداكؿ كمحاضر تنظميا كؿ مرشح كجمعيا ترفع نتيجة جناليا بعد التحقؽ مف عدد االصكات التي  
 .عمى نسختيف بعد تكقيعيا مف قبؿ جميع اعضائيا الى لجنة القيد العميا في الدائرة االنتخابية

مكظفان الستبلـ مغمفات األقبلـ كظركؼ االقتراع كالمستندات المرفقة بيا تباعان، بعد انتياء لجنة القيد مف  الييئةتسمي 
 .كيكقع المكظؼ المذككر عمى بياف استبلـ كؿ مغمؼ كمستنداتوعمميا في كؿ مغمؼ، 

 
 في اعالن النتائج النهائية    :410المادة  

 .تتمقى لجنة القيد العميا في الدائرة االنتخابية النتائج المرفكعة إلييا مف لجاف القيد في الدائرة االنتخابية المعنية
كالمحاضر كيعكد ليا تصحيح األخطاء المادية كالحسابية فقط في حاؿ كجكدىا تقـك لجنة القيد العميا بالتدقيؽ في الجداكؿ 

 .كتصحح النتيجة عمى ضكء ذلؾ
ثـ تتكلى جمع األصكات الكاردة مف لجاف القيد االبتدائية بكاسطة الحاسكب اآللي المبرمج ليذه الغاية كتدكف النتيجة 

األرقاـ كاألحرؼ مع تفقيطيا، كتكقع عمى المحضر كعمى الجدكؿ العاـ النيائية في الدائرة اإلنتخابية عمى الجدكؿ النيائي ب
 .النيائي بكامؿ أعضائيا

 .اسماء المرشحيف الفائزيفك تعمف عندئذ، أماـ المرشحيف أك مندكبييـ، النتائج النيائية 
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تائج كتنظـ محضران بالتسمـ تسمـ لجنة القيد العميا المحافظ أك القائمقاـ كؿ فيما خصو المحضر النيائي كالجدكؿ العاـ لمن
 .كالتسميـ يكقعو المحافظ أك القائمقاـ كأحد أعضاء لجنة القيد العميا الذم يسميو رئيس المجنة

التي تتكلى إعبلف النتائج النيائية الرسمية  الييئةترسؿ النتائج مع المحضر النيائي كالجدكؿ العاـ الممحؽ بو فكران إلى 
لى رئيس المجمس الدستكرمك  كأسماء المرشحيف الفائزيف،  .يبمغ الكزير ىذه النتيجة فكران إلى رئيس مجمس النكاب كا 

 

 في حفظ أوراق القتراع   :510المادة 

تحفظ لدل مصرؼ لبناف، بصكرة سرية، أكراؽ االقتراع ضمف رـز تشير إلى األقبلـ الكاردة منيا، كذلؾ لمدة ثبلثة أشير  
بمكجب محضر كفؽ األصكؿ ما لـ تكف مكضكع مراجعة أك طعف أماـ  الييئةمف قبؿ مف تاريخ إعبلف النتائج، ثـ تتمؼ 

 .المجمس الدستكرم

 
 

 : تاسعالفصل ال
 الجمع بين عضوية المجمس النيابي وبعض النشاطات األخرى في عدم جواز

 في حالت التمانع الخاصة   :610المادة 

عضكية مجمس ادارة اية مؤسسة عامة اك اية مؤسسة مف  ال يجكز الجمع بيف عضكية مجمس النكاب كرئاسة اك-  1
مؤسسات الحؽ العاـ اك كظيفة في ادارة عامة اك مؤسسة عامة اك بمدية اك اتحاد بمديات اك شركة ذات امتياز اك 

 .شركة اقتصاد مختمط اك شركة ذات رأسماؿ عاـ
ضى صاحبيا راتبا اك تعكيضا ما مف خزينة كما ال يجكز الجمع بيف عضكية مجمس النكاب كاية كظيفة دينية يتقا  

 .الدكلة

يعتبر منفصبل حكما مف كظيفتو اذا لـ يبمغ رفضو عضكية مجمس النكاب خبلؿ   كؿ مف ينتخب نائبا مف ىؤالء  
  .شير يمي اعبلف نتيجة انتخابو

ا اك مؤسساتيا العامة اك ال يجكز الجمع بيف عضكية مجمس النكاب كالككالة القانكنية عف الدكلة اك احدل مصالحي -2
 .عف البمديات اك اتحادات البمديات اك أم مف المؤسسات اك الشركات المذككرة في الفقرة االكلى مف ىذه المادة

 .كؿ مف ينتخب نائبا مف ىؤالء الككبلء تعتبر ككالتو ساقطة حكما

 في النشاطات المهنية المحظرة   :710المادة 

امتياز أك التزاـ مف الدكلة أك المؤسسات العامة أك البمديات، كيعتبر زكجو كأكالده بمثابة ال يعطى النائب أم احتكار أك 
 .الشخص الكاحد
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 :شراالفصل الع

 في اقتراع المبنانيين غير المقيمين عمى األراضي المبنانية 

 في حق غير المقيم بالقتراع   :801المادة 

السفارات اك القنصميات  ية أف يمارس حؽ االقتراع في مراكز انتخابية  فييحؽ لكؿ لبناني غير مقيـ عمى األراضي المبنان
كبالتنسيؽ مع كزارة الخارجية كالمغتربيف، شرط أف يككف اسمو  كفقان ألحكاـ ىذا القانكف  الييئةاك في اماكف اخرل تحددىا 

عمبل باحكاـ المادة الرابعة  ي االقتراعكاردان في سجبلت األحكاؿ الشخصية كأف ال يككف ثمة مانع قانكني يحكؿ دكف حقو ف
 . مف ىذا القانكف

 
 في تسجيل المقترعين   :109المادة 
بالتنسيؽ مع كزارة الخارجية كالمغتربيف بكاسطة السفارات كالقنصميات المبنانية في الخارج، المبنانييف الذيف  الييئةتدعك 

باإلقتراع في الخارج كذلؾ بتسجيؿ أسمائيـ عبر حضكرىـ تتكفر فييـ الشركط المذككرة أعبله، لئلعبلف عف رغبتيـ 
 .الشخصي أك بمكجب كتاب مكّقع كمثبت كفقا لؤلصكؿ

بالتعاكف مع كزارة الخارجية كالمغتربيف قكاعد تسجيؿ الناخبيف غير المقيميف في السفارات أك القنصميات التي  الييئةتضع 
بيكيتيـ كرقـ سجميـ كمذىبيـ كرقـ جكاز سفرىـ المبناني العادم في حاؿ يختاركنيا مع كافة المعمكمات المطمكبة المتعمقة 

 .تكفره
يجب أف ال تتجاكز الميمة المعطاة لمتسجيؿ العشريف مف شير تشريف الثاني مف السنة التي تسبؽ مكعد االنتخابات 

ا الى المديرية العامة لبلحكاؿ النيابية، يسقط بعدىا حؽ االقتراع في الخارج، كعمى السفارات إرساؿ ىذه القكائـ تباع
 .الشخصية بكاسطة كزارة الخارجية كالمغتربيف قبؿ العشريف مف كانكف االكؿ

 
 

 في القوائم النتخابية المستقمة   :011المادة 
ة تقـك الدكائر المختصة في المديرية العامة لؤلحكاؿ الشخصية بالتثبت مف كركد االسـ في السجؿ كتنظـ، بعد انتياء الميم

المعطاة لمتسجيؿ، قكائـ إنتخابية مستقمة لكؿ سفارة أك قنصمية بأسماء الذيف ستتكفر فييـ الشركط القانكنية، مكزعة حسب 
مف مختمؼ الدكائر  ناخبان  211الدكائر االنتخابية، عمى أف ال يقؿ عدد المسجميف في المركز االنتخابي الكاحد عف 

 .يـ االقتراع في محؿ إقامتيـ األصمي إضافة الى ذكر مكاف التسجيؿ في الخارج، كتضع إشارة تحكؿ دكف إمكاناالنتخابية
 

 في العالن عن القوائم النتخابية المستقمة وتنقيحها   :111المادة 
، قبؿ االكؿ مف شباط مف كؿ سنة، أف ترسؿ، بكاسطة كزارة الخارجية كالمغتربيف، إلى سفارات كقنصميات الييئةعمى  -1

ج، القكائـ االنتخابية األكلية باسماء االشخاص الذيف ابدكا رغبتيـ باالقتراع في الخارج كفقا لممادة لبناف في الخار 
 .CD) )مف ىذا القانكف كذلؾ بشكؿ أقراص مدمجة 119
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عمى كزارة الخارجية كالمغتربيف أف تنشر كتعّمـ القكائـ أعبله بكؿ الكسائؿ الممكنة كتدعك الناخبيف إلى االطبلع  -2
تقـك كؿ سفارة كقنصمية بتكفير نسخ مف ىذه القكائـ في مقراتيا كتنشرىا في مكقعيا . كتنقيحيا عند االقتضاءعمييا 

 .االلكتركني في حاؿ تكفره
 

يحؽ لكؿ ذم مصمحة أف يتقدـ باعتراض عمى القكائـ االنتخابية اماـ السفارة اك القنصمية مرفقان بالكثائؽ كالمستندات  -3
عبر كزارة الخارجية كالمغتربيف قبؿ العشريف مف  الييئةفارة أك القنصمية بالتدقيؽ بيا كارساليا الى تقـك الس. المطمكبة

تطّبؽ عمى عمميات تنقيح القكائـ كتصحيح القيكد كشطبيا كفؽ األصكؿ كاإلجراءات المنصكص . شباط مف كؿ سنة
 .عمييا في الفصؿ الرابع مف ىذا القانكف

 
 قالم القتراعفي تحديد ا   :211المادة 
عدد الناخبيف الذيف يحؽ ليـ ممارسة حؽ االقتراع في كؿ سفارة اك  ،، بكاسطة كزارة الخارجية كالمغتربيفالييئةترسؿ 

قنصمية، بحيث يجب عمى كؿ منيا تحديد قمـ لبلقتراع أك أكثر مف قمـ كاحد في حاؿ تجاكز عدد المسجميف في المركز 
 . االربعماية ناخب

بعد التنسيؽ مع كزير الخارجية كالمغتربيف  الييئةالقتراع بمرسـك يتخذ في مجمس الكزراء بناء عمى اقتراح تحدد اقبلـ ا
كذلؾ قبؿ عشريف يكمان عمى االقؿ مف التاريخ المقرر الجراء االنتخابات كال يجكز تعديؿ ىذا التكزيع خبلؿ االسبكع الذم 

 .بمرسـك معمؿ يسبؽ تاريخ اجراء االنتخابات اال السباب جدية ك 
ككزارة الخارجية كالمغتربيف   الييئةينشر مرسـك تحديد اقبلـ االقتراع في الجريدة الرسمية كعمى المكقع االلكتركني لكؿ مف 

 . 
 

 في هيئة قمم القتراع   :311المادة 
ـ عمى أف ال تقؿ عف رئيس ، بكاسطة كزارة الخارجية كالمغتربيف، ىيئة كؿ قمالييئةيعيف  السفير أك القنصؿ بالتنسيؽ مع 

ككاتب مف بيف المكظفيف العامميف في السفارة أك القنصمية، أك مف المتعاقديف عند الضركرة شرط أف يككنكا لبنانييف كتطبؽ 
 .عمييـ كافة القكانيف المبنانية ذات الصمة، عمى اف يحدد صبلحيات كؿ منيـ

اع كذلؾ بعد حصكليـ عمى تصاريح صادرة عف السفارة اك يجكز كجكد مندكبيف عف المرشحيف خبلؿ إجراءات االقتر 
 .القنصمية

 
 في عممية القتراع   :411المادة 

يكما عمى األكثر مف المكعد المعيف لئلنتخابات في لبناف، حسب الدكائر اإلنتخابية  11قبؿ يجرم االقتراع في الخارج 
 الييئةركؼ مصم غة غير شفافة مف نمكذج كاحد تعتمدىا ظ اكراؽ االقتراع المطبكعة سمؼ كباستعماؿ المعنية، بكاسطة
 .كمميكرة بخاتميا

 .تفتح صناديؽ االقتراع مف الساعة السابعة صباحان كحتى الساعة العاشرة ليبلن 
عند دخكؿ الناخب إلى قمـ االقتراع، يقـك رئيس القمـ بالتثبت مف ىكيتو، استنادان إلى بطاقة ىكيتو أك جكاز سفره المبناني 

كعند كجكد اختبلؼ مادم في الكقكعات بيف بطاقة اليكية أك جكاز . كركد اسمو عمى الئحة الشطب العادم الصالح ك
 .السفر مف جية كلكائح الشطب مف جية أخرل، يعتد برقـ بطاقة اليكية أك برقـ جكاز السفر
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يزّكد رئيس القمـ الناخب بكرقة االقتراع  بعد تثبت ىيئة القمـ مف أف إسـ الناخب كارد في لكائح الشطب العائدة لمقمـ، 
عمى أف . كبظرؼ مميكر بالخاتـ الرسمي بعد تكقيعو عميو، كيدكف بخط يده اسـ الدائرة االنتخابية التي يتبع ليا الناخب

يضع الناخب بعد خركجو مف قمـ االقتراع كرقة االقتراع داخؿ الظرؼ كذلؾ بعد تكقيع الكاتب عمييا كميرىا بالخاتـ 
 .لرسميا

تطب ؽ عمى عممية اقتراع المبنانييف غير المقيميف عمى األراضي المبنانية األحكاـ العامة التي ترعى اقتراع المبنانييف 
 .المقيميف في لبناف كالتي ال تتعارض مع أحكاـ ىذا القانكف

 
 في احصاء وتوزيع الظروف   :511المادة 

السفير أك القنصؿ شخصيان أك مف ينتدبانو  دكؽ أك صناديؽ اإلقتراع بحضكربعد ختاـ عممية االقتراع تفتح ىيئة القمـ صن
بحضكر المندكبيف كالمراقبيف  تحصي ىيئة القمـ  الظركؼ كتكزعيا بحسب الدكائر االنتخابية. في حاؿ تعذر حضكرىما

اص يدكف عميو اسـ ككسائؿ االعبلـ المعتمديف في حاؿ كجكدىـ، كتضع الظركؼ العائدة لكؿ دائرة في مغمؼ كبير خ
 .يختـ بالشمع االحمر الدائرة ك

 
 في إيداع المغمفات وباقي المستندات النتخابية    :611المادة 

 ينظـ محضر بالعممية االنتخابية عمى نسختيف مع بياف بعدد الناخبيف كالمقترعيف كعدد ظركؼ االقتراع لكؿ دائرة انتخابية،
بيف المعتمديف الحاضريف في حاؿ كجكدىـ، تبقى نسخة في السفارة اك القنصمية بعيدة كيكّقع مف قبؿ ىيئة القمـ كمف المندك 

السفير اك القنصؿ، كترسؿ النسخة الثانية فكرا مع المغمفات الخاصة الكبيرة العائدة لمظركؼ كاكراؽ االقتراع كباقي 
 . المغتربيف ك المستندات االنتخابية الى مصرؼ لبناف عبر كزارة الخارجية

ي نياية عممية االقتراع يـك االحد المحدد الجراء االنتخابات النيابية في لبناف، ترسؿ المغمفات المذككرة مع باقي ف 
المستندات االنتخابية الى لجنة القيد المختصة لفرزىا مف قبميا كضـ نتائجيا الى نتائج باقي الصناديؽ، كتراعى في ىذه 

 .القانكفالعممية القكاعد المنصكص عمييا في ىذا 

 
 في تطبيق أحكام هذا الفصل   :711المادة 

تككف ميمتيا تطبيؽ دقائؽ احكاـ يما بناء عمى قرار يصدر عنكالمغتربيف  ككزارة الخارجية الييئةتنشأ لجنة مشتركة مف 
 .ىذا الفصؿ

 
 
 

 :عشر حاديالفصل ال
 أحكام متفرقة 
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 في دقائق تطبيق القانون   :181المادة 

 .الييئةيؽ ىذا القانكف بمراسيـ تتخذ في مجمس الكزراء بناء عمى اقتراح تحدد دقائؽ تطب

 

 في نفاذ القانون    :191المادة 

 .يعمؿ بيذا القانكف فكر نشره في الجريدة الرسمية
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 :جدول الدوائر النتخابية 

 البلدات/البلدة الدائرة قضاء
التوزيع الطائفي 

 لمقاعدل

عدد مقاعد 

الدائرة 

 االجمالي

 االكغف١خ 1 ث١غٚد
ِبعٟٚٔ، عَٚ 

اعصٛطوؾ، عَٚ 

 وبص١ٌٛه
3 

 اٌّغفأ –اٌص١فٟ  –اٌغ١ًِ  2 ث١غٚد

أعِٓ 

أعصٛطوؾ، عَٚ 

اعصٛطوؾ، 

 أل١ٍبد

3 

ع 3 ث١غٚد ّٚ  اٌّض
أعِٓ 

, أعصٛطوؾ

 أعِٓ وبص١ٌٛه
2 

 عاؽ ث١غٚد –ػلبق اٌجالغ  4 ث١غٚد
أعِٓ 

أعصٛطوؾ، 

 ١عٟؿٕٟ، ك
3 

 2 ؿٕٟ، ك١عٟ ع١ٓ اٌّغ٠ـخ –١ِٕب اٌذصٓ  –اٌجبكٛعح  5 ث١غٚد

 3 3ؿٕٟ عضص  اٌّؼععخ 6 ث١غٚد

 اٌّص١طجخ 7 ث١غٚد
ؿٕٟ، أج١ٍٟ، 

 3 صعػٞ

اٌجمبع 

-اٌغغثٟ

 عاك١ب
 عاك١ب 1

عَٚ أعصٛطوؾ، 

 3 ؿٕٟ, صعػٞ

اٌجمبع 

-اٌغغثٟ

 عاك١ب
 اٌجمبع اٌغغثٟ 2

, ؿٕٟ, ِبعٟٚٔ

 3 ك١عٟ

-ثعٍجه

 2 2ك١عٟ عضص  اٌٙغًِ  1 اٌٙغًِ

-ثعٍجه

 2 اٌٙغًِ

-اٌذضس اٌغغثٟ-اٌذضس اٌلّبٌٟ-اٌججب١ٔٗ-اٌزٛف١م١ٗ-اٌجغا١ٔخ دٟ اٌّـ١ذ١١ٓ-االٔصبع

-اٌشغ٠جخ-اٌشعغ غغثٟ-اٌشعغ كغلٟ-اٌشعغ دٟ اٌلعت-اٌشعغ دٟ آي االكعً

إٌجٟ -إٌجٟ عكبصٖ-اٌعالق-اٌعم١ض٠خ-اٌـفغٞ-اٌـع١ضٖ-اٌغ٠ق دٟ اٌل١ّؾ-اٌغ٠ق اٌغغثٟ
إٌجٟ ك١ذ -إٌجٟ ك١ذ اٌذٟ اٌعغ٠ط-إٌجٟ ك١ذ اٌذٟ اٌلّبٌٟ-ك١ذ اٌذٟ اٌجٕٛثٟ

إٌجٟ ك١ذ -إٌجٟ ك١ذ غجلبع-إٌجٟ ك١ذ كغلٟ-إٌجٟ ك١ذ دٟ اٌعمجٗ-دٟ اٌجبِع

ثغ٠زبي دٟ -ثغ٠زبي ا١ٌٛٔـ١خ-ثضٔب٠ً-ا٠عبد-ا١ٌٛٔـ١خ-ا١ٌّٛٔٗ-إٌمغٖ-إٌجٟ ٔعبَ-غغثٟ

ثغ٠زبي ع١ٓ -ثغ٠زبي ع١ٓ اٌج١ٕٗ-بي ك١ّؾ غغثٟثغ٠ز-ثغ٠زبي ك١ّؾ-ثغ٠زبي كغلٟ-اٌز١ٓ

ر١ّٕٓ -ر١ّٕٓ اٌزذزب-ث١ذ ِل١ه-ث١ذ ص١ٍجٟ-ث١ذ كبِب-ثٛصاٞ-ثغ٠زبي غغثٟ-اٌجٛػ

دٛف -دٛف اٌغافمخ-دٛع رعال دٟ اٌلعت-دٛع رعال-دؼ٠ٓ-دبَ-جٕزب-ججعب-اٌفٛلب
صاع -دٟ اٌعجبؿ١ٗ-دٟ اٌصٍخ-دٟ اٌـذ-دٟ اٌغ٠ق اٌلغلٟ-دٛف ؿ١ٕض-إٌجٟ

-ؿغع١ٓ اٌفٛلب دٟ اٌذبعح -ؿغع١ٓ اٌفٛلب دٟ اٌجبِع -ؿغع١ٓ اٌزذزب-بؿبعِ-اٌٛاؿعخ

-كّـطبع اٌجٕٛثٟ-كع١جٗ ٚإٌجٟ صجبغ-ؿغع١ٓ اٌفٛلب غغثٟ-ؿغع١ٓ اٌفٛلب كغلٟ
-غبع٠ب اٌلّبٌٟ-غبع٠ب اٌجٕٛثٟ-كّـطبع اٌغغثٟ-كّـطبع اٌلّبٌٟ-كّـطبع اٌلغلٟ

-لٍعٗ غغثٟ-لٍعٗ-ض اٌـجعلٍ-لصغٔجب-لجخ صٚعؽ-فالٚٞ-غفغٖ-ع١ٓ اٌـٛصاء-غ١ٍب-غف١ً

-ِؼععخ آي ؿ٠ٛضاْ-اٌجغثبعٖ -ِذٍخ اٌّـ١ذ١١ٓ -وفغصثق-اٌغغثٟ -وفغصاْ -وفغصاْ
-ٚاصٞ اٌؼ٠ٓ-ٔذٍٗ-ِمٕٗ-ِمغاق-ِعغثْٛ-ِصٕع اٌؼ٘غٖ-ِؼععخ اٌع١ًٍ-ِؼععخ اٌزٛد

 ٠ذفٛفب-ٚاصٞ فعغح-ٚاصٞ اٌّلّلٗ-ٚاصٞ اٌصفب اٌلغلٟ

 3 3ك١عٟ عضص 
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-ثعٍجه

 3 اٌٙغًِ

كعش دٟ -ع٠ذب-ججٌٛٗ-إٌجٟ عضّبْ-اٌٍجٖٛ-ٌى١ٕـٗا-اٌع١ٓ-اٌغاَ

عغؿبي -عغؿبي كغلٟ-عغؿبي جٕٛثٟ-كعش دٟ اٌعٙغ-اٌجبِع

١ٔٛ٠ٓ -١ٔٛ٠ٓ كغلٟ-١ٔٛ٠ٓ جٕٛثٟ-١ٔٛ٠ٓ اٌصٛا١ٔٗ-لغدب-كّبٌٟ

 .اٌذال١ٔخ -١ٔٛ٠ٓ غغثٟ -كّبٌٟ

 2 ك١عٟ, ؿٕٟ 

-ثعٍجه

 4 اٌٙغًِ

-اٌمضاَ-ٌمبعا-اٌفبوٙٗ ِبع جغجؾ-اٌفبوٙٗ-اٌط١جخ-اٌؼعاػ٠غ-اٌجض٠ضح

دٛف رً -دٛف ثغصٜ-دٛف اٌظ٘ت-دغثزب-ثلٛاد-ثغلب-ثزضعٟ

ص٠غ -صٚعؽ دٟ اٌـ١ضح-صٚعؽ دٟ اٌج١غ-صٚعؽ اٌلذبص٠ٗ-صف١خ

-ع١ٕبرب-ع١ٓ ثٛعظبٞ-صفغا-صجٛثب-ك١ٍفب-ػثٛص-عاؽ ثعٍجه-االدّغ

ٔجذب -ِؼععخ ث١ذ ِطغ-ِؼععخ اٌـ١ض-ِؼععخ اثٛ ص١ٍجٟ-ِجضٌْٛ

 -دٍجزب  -ٔجذب ل١ٍٍٗ -عحٔجذب اٌّذفب-ٔجذب اٌضِضَٚ-اٌذغفٛف

, ِبعٟٚٔ

 2 وبص١ٌٛه

 1 ػدٍخ

اٌّعٍمخ -اٌىغِٗ-اٌغاؿ١خ اٌفٛلب-اٌغاؿ١خ اٌزذزب-اٌض١ٌّٙخ-اٌز٠ٛزخ-اٌجغثبعٖ

دٛف -دؼعرب-جض٠زب-رعٍجب٠ب-ا١ٌّضاْ اٌغغثٟ-ا١ٌّضاْ اٌلغلٟ-اٌلّبٌٟ

لبع -كزٛعٖ-ؿ١ضح إٌجبح-ؿعضٔب٠ً-دٟ اٌـ١ضح-دٛف اٌؼعاعٕخ-االِغاء

ٚاصٞ -ِعٍمخ-ِبع ِشب٠ً-ِبع أط١ٔٛٛؽ-ِبع ا١ٌبؽ-حوغن ٔٛ-اٌغ٠ُ

 -اٌعغا٠ق

عَٚ وبص١ٌٛه، 

عَٚ اعصٛطوؾ، 

 ِبعٟٚٔ
3 

 2 ػدٍخ
دٛف -رغثً-إٌجٟ ا٠ال-إٌبصغ٠خ-اٌفغػي اٌفٛلب-اٌفغػي اٌزذزب-اثٍخ

-ع٠بق-عع١ذ-ص٠غ اٌغؼاي-دٟ اٌف١ىبٟٔ-دٟ اٌـٍُ-دٛف دبال-اٌغُٕ

 ١ٔذب-بِبؿ-وفغػثض-لٛؿب٠ب-ع١ٓ وفغػثض-عٍٟ إٌٙغٞ

عَٚ وبص١ٌٛه، 

 2 ك١عٟ

 3 ػدٍخ
-جالال-رً االسعغ-رعٕب٠ً-ثٛاعط-ثغ ا١ٌبؽ-ثز١بؽ-اٌٛلف-اٌّغ٠جبد

-وبثٛؿ١خ-لت ا١ٌبؽ اٌفٛلب-لت ا١ٌبؽ اٌزذزب-سعغثه-دبجٟ جججٍٟ

 ٠ٛغْٛ اٌٚٛن-ٚاصٞ اٌضٌُ-ِىـخ-ِجضي عٕجغ
 2 ؿٕٟ، اعِٕٟ

 3 3ك١عٟ عضص إٌجط١خ 1 إٌجط١خ

 3 3عٟ عضصك١ ثٕذ جج١ً 1 ثٕذ جج١ً

 جؼ٠ٓ 1 جؼ٠ٓ
، 2ِبعٟٚٔ عضص 

 عَٚ وبص١ٌٛه
3 

 2 2ك١عٟ عضص  1صٛع 1 صٛع

 2  2ك١عٟ عضص 2صٛع 2 صٛع

 2 2ؿٕٟ عضص  ص١ضا 1 ص١ضا

 اٌؼ٘غأٟ 1 اٌؼ٘غأٟ
, 2ك١عٟ عضص 

 وبص١ٌٛه
3 

-ِغجع١ْٛ

 ِغجع١ْٛ 1 دبصج١ب
،  2ك١عٟ عضص 

 عَٚ أعصٛطوؾ
3 

-ِغجع١ْٛ

 2 ٞؿٕٟ ، صعػ دبصج١ب 2 دبصج١ب

 3 3ِبعٟٚٔ عضص  اٌجزغْٚ 1 اٌجزغْٚ

 اٌىٛعٖ 1 اٌىٛعٖ
عَٚ أعصٛطوؾ 

 3عضص 
3 
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-ا١ٌّٕخ

 3 3ؿٕٟ عضص  اٌع١ٕخ-ا١ٌّٕخ 1 اٌع١ٕخ

 2 2ِبعٟٚٔ عضص  ثلغٞ 1 ثلغٞ

 3 3ِبعٟٚٔ عضص  ػغغرب 1 ػغغرب

 ا١ٌّٕبء -اٌؼا٘غ٠خ -اٌزجبٔخ 1 غغاثٍؾ
, 2ؿٕٟ عضص 

 أعصٛطوؾ
3 

 2 2ؿٕٟ عضص  اٌّٙبرغح -اٌمجخ  -٠ٛمخ اٌـ -اٌذض٠ض  2 غغاثٍؾ

 2 ؿٕٟ ، عٍٛٞ إٌٛعٞ -اٌغِبٔخ  -اٌذضاص٠ٓ  -اٌزً  -اٌمٍّْٛ  3 غغاثٍؾ

 1 عىبع

-اٌّم١جٍخ-اٌى١ٕـخ-اٌعٛاصٖ-اٌعّب٠غ-اٌـٍٙٗ-اٌغاِٗ-اٌجـبر١ٓ-اوغَٚ

-وفغرْٛ-ل١ٕخ-لغدٗ-سػ اٌجزغٚي-د١ٕضع-ا١ٌٙلٗ-اٌّٛٔـٗ-اٌّم١طع

-اٌذ١صٗ -ٚاصٞ سبٌض-دّٛصِلزٝ -ِلزٝ دـٓ-ِغاح اٌشٛر

-رٍج١جخ-اٌّـعٛص٠خ-اٌى٠ٛشبد-اٌم١ٍعبد-اٌغؼ٠ٍٗ-اٌعجٛص٠خ-اٌـ٠ٛـخ

دىغ -رٍّع١بْ-رٍعجبؽ غغثٟ-رٍعجبؽ كغلٟ-رٍذ١ّغح-رٍج١غح

ِؼععخ -وٛكب-للٍك-ؿعض٠ٓ-ؿغاع-صاع٠ٓ-سغ٠جخ اٌجٕضٞ-اٌعب٘غٞ

 -اٌعغ٠عخ  -اٌعجضٖ  -اٌل١ز ع١بف -اٌل١ز ػٔبص-اٌـّبل١خ-اٌجمع١خ-ثٍضح

طٚق  -جغِٕب٠ب  -ججً إٌّصٛع  -ث١ذ اٌذٛف  -ثٕٟ صشغ  -غض اٌف

 .وغَٚ عغة -عجُ ع١ـٝ  -طٚق دضاعح  -اٌذص١ٕخ 

 2 عٍٛٞ, ؿٕٟ

 2 عىبع

-اٌمٕطغح-اٌل١ز ِذّض-اٌل١ز غبثب-اٌلمضٚف-اٌؼٚاع٠ت-اٌضٚعٖ-اٌجض٠ضح

رٍخ -رىغ٠ذ-ربكع-ث١ٕٛ-ث١ذ ِالد-ثمغػال-ثؼث١ٕب-ا٠الد-إٌف١ـخ

ظٙغ -عدجخ-د١ؼٚق-دٍجب-اٌل١ز غبثبدىغ -ججغائ١ً-ٚكطبدٗ

-ِلذخ-وغَ عصفٛع-لجٛال-ع١ٓ ٠عمٛة-ع١بد -عغلب-عضثً-ا١ٌٍـ١ٕخ

-اٌـٕض٠بٔخ-اٌغ٠ذب١ٔخ-اٌضٚؿٗ-اٌضغٍٟ-اٌضثبث١خ-اٌز١ًٍ-اٌج١غٖ-١ِٕبعح

-إٌٛعٖ-إٌٙغ٠ٗ ٚثـزبْ اٌذغف-اٌّجضي-اٌىٛاكغٖ-اٌمج١بد-اٌع٠ٕٛبد

-عِبح-٠غ ج١ٕٓص-ص٠ٚغ عض٠ٚٗ-سغثٗ صاٚٚص-سغثخ كبع-ثغثبعٖ-اٌٙض

ع١ٓ -ع١ضِْٛ-عٕضلذ-عّبعٖ-ك١شالع-كغث١ال-كضعٖ-ؿف١ٕخ اٌضع٠ت

-ٚاصٞ اٌذٛع -١٘زال-ِٕجؼ-وفغْٔٛ-وفغدغٖ-فغ٠ض٠ؾ-ع١ٓ رٕزب-اٌؼ٠ذ

 -ظٙغ اٌمٕجغ  -طٚق اٌّملغ٠ٓ  -ص٠غ صٌَٛ  -ث١ذ غطبؽ  -اٌذ١ّغح 

وغَ ػثض٠ٓ  -لٍٛص اٌجبل١خ  -لجخ كّغا  -ع١ْٛ اٌغؼالْ  -عّبع اٌج١ىبد 

 .ِّٕع -ِل١ٍذخ اٌذبوٛع  -ِجضال  -ِبع رِٛب  -فغ اٌفزٛح و -

عَٚ أعصٛطوؾ 

 ِبعٟٚٔ, 2عضص 
3 

 3 عىبع

ث١ذ -ث١ذ ا٠ٛة-ثؼاي-ثغلب٠ً-ثج١ٕٓ-اٌّذّغح-اٌمغ٠بد-اٌمغلف-اٌذ٠ٛق

-ؿف١ٕخ اٌم١طع-صٔجٛ-سغثٗ اٌجغص-دغاع-دجل١ذ-جض٠ضح اٌم١طع-٠ٛٔؾ

 - اٌجغط -ٚاصٞ اٌجبِٛؽ -ِلّق-لجع١ذ-ف١ٕضق-كبْ-ؿ١ـٛق

طٚق  -ث١ذ اٌذبط  -ثغط اٌعغة  -اٌمغٔخ  -اٌع١ْٛ  -اٌذٛكت 

 . عىبع اٌعز١مخ  - اٌذجبٌصخ

 3 3ؿٕٟ عضص 
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 1 اٌلٛف

-اٌغ١ٍِٗ-اٌضث١ٗ-اٌضاِٛع-اٌج١ٗ-اٌج١ٍ١ّخ-اٌج١ٍ١ٍخ-اٌج١غٖ-اٌجطبي

-اٌّلغف-اٌّطٍخ-اٌّذزمغح ٚص٠غ اٌّشٍص-اٌى١ٕـخ-اٌفٛاعح-اٌفغ٠ض٠ؾ

دبعح -جضعا -ث١مْٛ-ث١ذ اٌض٠ٓ-زٟث٠ٕٛ-ثى١فب-ثـبثب-ثغ٠خ-إٌبعّخ

-ص٠غ صٚع٠ذ-ص٠غ اٌمّغ-دبعح إٌبعّخ-جْٛ-ٚاصٞ اٌؼ٠ٕخ -ثعبص١غ

ع١ٓ -ع١ّك-عٍّبْ ٚاٌجغغ١ٔٛخ-ظٙغ اٌّغبعح-كٛع٠ذ-ؿغججبي

-ِؼععخ اٌعٙغ-ِجضٌٛٔب-ِجض اٌّعٛف-وفغ١ٔؾ-وفغلطغح-اٌذٛع

ٚاصٞ -ٚاصٞ ثٕذ١ٍخ-ٚاصٞ اٌـذ-ٚاصٞ اٌض٠غ-ِعبصغ ثزض٠ٓ-ِؼِٛعح

 ص٠غ صٚع٠ذ

 3 3ِبعٟٚٔ عضص 

 2 اٌلٛف

-اٌّع١ٕٗ-اٌّشزبعح-اٌىذ١ٍٔٛٗ-اٌـّمب١ٔخ-اٌشغ٠جخ-اٌجب١ٍ٘خ-اٌجبعٚن

ثعم١ٍٓ -ثعم١ٍٓ اٌزذزب-ثعظعاْ-ثطّخ-ثلزف١ٓ-ثزٍْٛ-ثبرغ-اٌٛع٘ب١ٔخ

ص٠غ -ص١ِذ-سغثخ ثـغٞ-دبعح جٕضي-جض٠ضٖ اٌلٛف-ججبع-ثمعبرب-اٌفٛلب

-ع١ٓ لٕٟ-ع١ٓ ػدٍزب-ع١ٓ االؿض اٌل١ّؾ-عّبغٛع-ص٠غ وٛكٗ-ثبثب

-و١ٍ١ٍٗ-وفغٔجغر-وفغفبلٛص-وفغد١ُ-وفغدٟ-غغ٠فخ-ع١ٕجبي-ع١ٓ ٚػ٠ٓ

 ١ٔذب-ِعبصغ اٌلٛف-ِؼععخ اٌلٛف-ِغؿزٟ

، 2صعٚػ عضص 

 عَٚ وبص١ٌٛه
3 

 3 اٌلٛف

-دصغٚد-ثعبص١غ-ثغجب-اٌٛعصا١ٔخ-اٌّغ١غ٠خ-اٌؼعغٚع٠خ-اٌجغج١ٓ

كذ١ُ دٟ -كذ١ُ دٟ اٌجضٚٞ-كذ١ُ اٌجبِع-ؿج١ٍٓ-صٌْٙٛ-صاع٠ب

-كذ١ُ دٟ اٌٛؿطبٟٔ-كذ١ُ دٟ اٌلغ٠فخ-ُ دٟ اٌـٍٙخكذ١-اٌج١بصع

 وزغِب٠ب-ِؼثٛص-ِغط ثغجب-عزغ٠ٓ-عبٔٛد-كذ١ُ دٟ كذغٚع

 2 2ؿٕٟ عضص 

اٌّزٓ 

 ؿض اٌجٛكغ٠خ-اٌجٛكغ٠خ-اٌجض٠ضح-ثغط دّٛص 1 اٌلّبٌٟ
أعِٓ 

, أعصٛطوؾ

 ِبعٟٚٔ
2 

اٌّزٓ 

 2 اٌلّبٌٟ

-اٌع١ْٛ-اٌع١غْٚ-اٌل٠ٛغ-اٌـف١ٍخ-اٌض٠ل١ٔٛخ-اٌضٚاع-اٌضوٛأٗ-اٌشٍٗ

-إٌّصٛع٠خ-اٌّىٍؾ-اٌّـمٝ-اٌّغٚط-اٌّز١ٓ-اٌمعمٛع-اٌفٕبع-اٌغبثخ

ؿٓ اٌف١ً -ػععْٛ-ع١ِٚٗ-جٛعح اٌجٍٛغ-ث١ذ ِغٞ-ثعجضاد-ثغِبٔب

ؿٓ اٌف١ً دٟ -ؿٓ اٌف١ً دٟ اٌجض٠ض-ؿٓ اٌف١ً دٟ اٌجٍضٖ-جـغ اٌجبكب

-ع١ٓ اٌصفصبف-ع١ٓ اٌـٕض٠بٔخ-ع١ٓ اٌؼ٠زٛٔخ-ظٙغ اٌصٛاْ-اٌذغط

ِبع -ِبع كع١ب ٚاٌّؼوٗ-لٕبثخ ص١ٍّب-لٕبثخ ثغِبٔب-ع١ٕطٛعح-ع١ٓ ؿعبصٖ

-ِؼععخ ثٕبث١ً-ِجضي رغك١ق-ِبع ِٛؿٝ اٌضٚاع-ِشب٠ً ثٕبث١ً

 ٚغٝ اٌّغٚط-ِل١شب

عَٚ , ِبعٟٚٔ 

عَٚ , أعصٛطوؾ

 وبص١ٌٛه
3 

اٌّزٓ 

 3 اٌلّبٌٟ

اٌلب٠ٚٗ -اٌؼٌمب-اٌؼغغ٠ٓ-اٌغاث١خ-اٌشٕلبعح-اٌجٛاع-اثٛ ١ِؼاْ

-اٌّذ١ضصخ-اٌّجظٚة ٚ ِؼ٘غ-غ٠ىٗاٌف-اٌعطلبٔخ-اٌعج١ٗ-ٚاٌم١ٕطغٖ

-ثذغصبف-ثزغغ٠ٓ-أط١ٍبؽ-إٌمبف-ا١ٌّبؿخ-اٌّط١ٍت-اٌّلغع

ثىف١ب دٟ -ثىف١ب-ثمٕب٠ب-ثصب١ٌُ-ثـىٕزب كّبٌٟ-ثـىٕزب جٕٛثٟ-ثـىٕزب

ث١ذ -ث١ذ كجبة رذزبٟٔ-ث١ذ اٌىىٛ-ث١ذ اٌلعبع-ث١بلٛد-ٚاصٞ كب١٘ٓ

طٚق -ص٠ه اٌّذضٞ-ص٠غ كّغا-دّال٠ب-جً اٌض٠ت-كجبة فٛلبٟٔ

-عّبعح كٍٙٛة-ك٠ٛب-كغ٠ٓ-ؿبل١خ اٌّـه-ػوغ٠ذ-ػثٛغب-شغاةاٌ

لغٔخ -ع١ٓ عٍك-ع١ٓ عبع-ع١ٓ اٌمجٛ-ع١ٓ اٌشغٚثخ-ع١ٓ اٌزفبدخ-عٛوغ

-ِغججب-ِبع ثطغؽ وغَ اٌز١ٓ-وفغعمبة-وفغر١ٗ-لغٔخ كٙٛاْ-اٌذّغا

 ٚاصٞ اٌىغَ-ٔبث١ٗ-ِؼععخ ٠لٛع

، 2ِبعٟٚٔ عضص 

 عَٚ أعصٛطوؾ
3 

 1 ثعجضا
-ثغط اٌجغاجٕخ دٟ اٌـٕض٠بْ-ٞ دٟ اٌجبِعاٌغج١غ-اٌغج١غٞ ثئغ دـٓ

 رذ٠ٛطخ اٌغض٠غ-ثغط اٌجغاجٕخ دٟ إٌّل١خ-ثغط اٌجغاجٕخ دٟ اٌـ١بص
 2 2ك١عٟ عضص 

 2 ثعجضا

اٌل١بح دٟ -اٌل١بح ثئغ اٌعجض-اٌذضس لجٍٟ-اٌذضس اٌلّبٌٟ-اٌذبػ١ِخ

-اٌّغ٠جخ-اٌّغصاكخ-ا١ٌٍٍىٟ-ا٠ٌٍٛؼٖ-اٌل١بح دٟ وغَ اٌؼ٠زْٛ-اٌى١ٕـخ

دبعح -دبعح اٌـذ-دبعح اٌجطُ-رذ٠ٛطخ إٌٙغ-ثعجضا-ثطل١ٗ-ثـبثب

-دبعح دغ٠ه لغأٛح-دبعح دغ٠ه دٟ اٌى١ٕـخ-دغ٠ه دٟ اٌغ٠ٚؾ

-ٚاصٞ كذغٚع اٌـفٍٝ-وفغك١ّب-ع١ٓ اٌغِبٔخ-ؿج١ٕٗ-دٟ اٌف١بظ١خ

 ٚاصٞ كذغٚع اٌع١ٍب

 2 2ِبعٟٚٔ عضص 
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 3 ثعجضا

-ص١جخاٌم-اٌمغ٠خ-اٌعغثب١ٔخ-اٌعجبص٠خ-اٌلجب١ٔخ-اٌض١ٌجٗ-اٌشغ٠جٗ-اعصْٛ

-ثعٍل١ّٗ-ثؼثض٠ٓ-ثزش١ٕٗ-ثزج١بد-اٌٙال١ٌخ-اٌى١ٕـٗ-اٌىذ١ٍٔٛخ-اٌمٍعخ

-دبصج١ب-دبعح دّؼح-جٛعح اعصْٛ-جٛاع اٌذٛػ-رغك١ق-ثّغ٠ُ

-عاؽ اٌذغف-ص٠غ سٛٔب ٚرٍز١زٗ-ص٠غ اٌذغف-سٍٛاد فبٌٛغب-دّبٔب

-ع١ٓ ِٛفك-عبع٠ب-ص١ٍّب-ك٠ٛذ-ػٔضٚلخ-ع٠ٚـخ اٌجٍٛغ-عاؽ اٌّزٓ

 وفغؿٍٛاْ-لغٔب٠ً-لغغبظٗ-لزبٌٗ-لج١ع-فبٌٛغب

 2 صعػٞ, ِبعٟٚٔ

 جج١ً 1 جج١ً
 2ِبعٟٚٔ عضص 

 ك١عٟ+ 
3 

 1 عب١ٌٗ

-إٌّصٛع٠خ-اٌىذبٌٗ-اٌمّبغ١ٗ-اٌغبثْٛ-اٌعؼ١ٔٚٗ-اٌغجّخ-اٌزعؼا١ٔٗ

-ث١ٍجً-ثطٍْٛ-ثـٛؽ-ثضغبْ-ثضاصْٚ-ثشلز١ٗ-ثذٛاعٖ-ثذّضْٚ-ثزبرغ

-كب١ٔٗ-كبعْٚ-ؿٛق اٌغغة-دِٛبي-دجغِْٛ-جـغ اٌمبظٟ-ثّى١ٓ

ع١ٓ -ع١ٓ اٌجض٠ضح-عب١ٌٗ ٚؿطبٟٔ-عب١ٌٗ غغثٟ-كّبٌٟعب١ٌٗ -صٛفغ

-لجٍٟ-ع١ٓ صاعٖ-ع١ٓ اٌّغط-ع١ٓ اٌفغص٠ؾ-ع١ٓ اٌـ١ضح-اٌغِبٔخ

ع١ٓ  -ثـغ٠ٓ -ِؼععخ إٌٙغ-ِذطخ ثذّضْٚ-ِجضٌجعٕب-وفغع١ّٗ

 ع٠ٚـخ إٌعّبْ  - اٌذٍؼْٚ

ِبعٟٚٔ ،عَٚ 

أعصٛطوؾ، 

 صعػٞ
3 

 2 عب١ٌٗ

اٌل٠ٛفبد دٟ -ٟ االِغاءاٌل٠ٛفبد د-اٌغ١ٍِخ-اٌج١ٕٗ-اٌجـبر١ٓ-اغ١ّض

-ثعٛعرٗ-ثلبِْٛ -اٌّلغفٗ-اٌّغ٠جبد-اٌل٠ٛفبد دٟ اٌمجخ-اٌعّغٚؿ١خ

-عك١ّب-ص٠غ لٛثً-ص٠ٚغ اٌغِبْ-صلْٛ-صفْٛ-ث١صٛع-ثٛ ػع٠ضٖ-ثّٙغ٠ٗ

ع١ٓ -ع١زبد-عغِْٛ-عج١ٗ-كّالْ-كغرْٛ-ؿٍفب٠ب-ؿغدّٛي -عِذبال

-و١فْٛ-وفغِزٝ-ع١ٕبة-ع١ٓ وـٛع-ع١ٓ عٕٛة-ع١ٓ صعاف١ً-رغاػ

 ِعصغ٠زٟ-ِجض١ٌب

 2 صعػٞ، ِبعٟٚٔ

 1 وـغٚاْ

-ثمعبرخ وٕعبْ-ثمعبرخ علمٛد-ثطذب-ثؼِبع-اٌم١ٍعبد-غجٗ :كسروان

-صاع٠ب-د١بغب-دغ٠صب-دغاجً-دبعح صشغ-جع١زب-ثٍٛٔٗ-ثمعزٛرٗ

-ؿ١ٍٙٗ-ؿبدً عٍّب-ػٚق ِىب٠ً-ػٚق ِصجخ-ع٠فْٛ-ععل١ٓ-صععْٛ

-غبص٠غ-ع١ٕطٛعٖ-ع١ٓ اٌغ٠ذبٔٗ-ع١ٓ اٌضٌجٗ-علمٛد-عجٍزْٛ-صغثب

 ٚغٝ اٌجٛػ-١ِغٚثب-ِعغاة-وفغطث١بْ-وفغر١ٗ-ف١طغْٚ-فبع٠ب-طبغٛؿ

 3 3ِبعٟٚٔ عضص 

 2 وـغٚاْ

-اٌعجغٖ ٚكٛاْ-اٌصفغا-اٌؼع١زغٖ-اٌذص١ٓ-اٌجٛاع-اصِب اٌضفٕٗ :الفتوح

إٌّٛعح ٚ -اٌّع١صغٖ-اٌّغاص٠ٗ-اٌىفٛع-اٌغ١ٕٗ-اٌعم١جٗ-اٌعظعا

-صٌجزب-جٛعح ثضعاْ-جٛعح اٌزغِؾ-جض٠ضح غؼ٠غ-ثؼدً-وفغجغ٠ف

غؼ٠غ -غضعاؽ-غجبٌٗ-عغاِْٛ-غجغجب-كٕٕع١غ-كذزٛي-ْٛػ٠ز

-ٔٙغ اٌظ٘ت-وفغ٠بؿ١ٓ-فزمب-غؼ٠غ اٌّعبٍِز١ٓ-غؼ٠غ اٌمٕبح-اٌجبِع

 ٠ذلٛف-٘غ٘غ٠ب ٚاٌمط١ٓ

 2 2ِبعٟٚٔ عضص 

 128   :المجموع 
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 المادة   
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 في اقتراع العسكرييف: 6المادة   3
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 الييئة مسؤكلية : 23المادة   11
 مالية الييئة: 24المادة   11
 أقساـ الييئة: 25المادة   11
 في تعكيضات الييئة: 26المادة   11
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 في مراقبة االنتخابات: 27المادة   11
 في األعمال التحضيرية والقوائم النتخابية: الفصل الرابع 11
 في القيد في القكائـ االنتخابية: 28المادة  11
 في ديمكمة القكائـ االنتخابية كتعديميا: 29 المادة  11
 كائـ االنتخابيةفي ناخبي الق: 30المادة   12
 في تدكينات القكائـ :31المادة   12
 في مكجبات دكائر النفكس: 32المادة   12
 في مكجبات دائرة السجؿ العدلي :33المادة   12
 في مكجبات المحاكـ العدلية : 34المادة   12
 في تنقيح القكائـ االنتخابية: 35المادة   12
 ميميافي نشر القكائـ كتع :36المادة   13
في االعبلف عف القكائـ في كسائؿ  :37لمادة ا  13

 االعبلـ
 في تصحيح القكائـ :38المادة   13
 في نقؿ مكاف االقتراع مف دائرة القيد الى مكاف السكف: 39المادة  14
 في تجميد القكائـ االنتخابية :40المادة   14
 في لجاف القيد االبتدائية :41المادة   14
 في مياـ لجاف القيد االبتدائية: 42 المادة  14
 في لجاف القيد العميا: 43المادة   14
 في مياـ لجاف القيد العميا:  44المادة   15
 في كالية لجاف القيد:  45المادة   15
 في مكعد االنتخابات:  46 المادة  15
 في دعكة الييئات الناخبة: 47المادة   15
 ات الفرعيةفي االنتخاب: ’47المادة   15
 في طمبات الترشيح: 48المادة   16
 في إقفاؿ باب الترشيح كبّت الطمبات: 48‘المادة   16
 في تمديد ميمة الترشيح :49المادة   17
 في الفكز بالتزكية: 50المادة   17
 في بطبلف تصاريح الترشيح: 51 المادة  17
 في الرجكع عف الترشيح: 52المادة   17
 في االعبلف عف المرشحيف المقبكليف :53المادة   17
 مكائح تسجيؿ ال في: 54المادة   18
 في االعبلف عف المكائح المقبكلة: 55المادة   18
 في التمويل واإلنفاق النتخابي: الفصل الخامس  19
 في المساىمة االنتخابية :56المادة   19
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 في النفقات االنتخابية: 57المادة   19
 في فترة الحممة االنتخابية :58المادة   19
 مدقؽ حساباتمفكض مالي ك في حساب الحممة االنتخابية كتعييف  :59المادة  19
 في االنفاؽ كالتمكيؿ: 60المادة   21
 في سقؼ االنفاؽ: 61المادة   21
 في االعماؿ المحظكرة :62المادة   21
 في مكجبات المفكض المالي :63المادة   21
 في البياف الحسابي الشامؿ : 64المادة   22
 المبلحقة الجزائية الشكاكل ك في  :65المادة   23
 في العقكبات الخاصة بالبياف الحسابي :66المادة   24
 في الغرامة :67المادة   24
 في اإلعالم واإلعالن النتخابيين: الفصل السادس  24
 في المصطمحات: 68المادة   24
 ح البرنامج االنتخابيفي شر : 69المادة   25
 في فترة الدعاية االنتخابية :70المادة   25
 في االعبلف االنتخابي المدفكع :71المادة   25
 في رقابة الييئة عمى كسائؿ االعبلـ :72المادة   26
 في مكجبات كسائؿ االعبلـ الرسمي :73المادة   27
 في مكجبات كسائؿ االعبلـ الخاص :74المادة   27
 في البرامج التثقيفية االنتخابية :75المادة   27
 في االماكف المخصصة لبلعبلنات االنتخابية :76المادة  28
 في المحظكرات :77المادة   28
 في فترة الصمت االنتخابي :78المادة   28
 في استطبلعات الرأم :79المادة   28
 ع كالفرزفي تغطية كسائؿ االعبلـ لعمميات االقترا :80 المادة 29
 في العقكبات كالغرامات :81المادة   29
 في كسائؿ االعبلـ المكتكبة :82المادة   31
 في التصحيح ك حؽ الرد: 83المادة   31
 القتراع عمميةفي : الفصل السابع  31
 في مراكز كأقبلـ االقتراع :84المادة   31
 في ىيئة قمـ االقتراع كعمميا :85المادة   31
 في مكاعيد االقتراع :86ادة الم  32
 في اقتراع مكظفي االقبلـ :87المادة   32
 في لكائح الشطب :88المادة   32
 في المندكبيف :89المادة   33
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 في حفظ األمف :90المادة   33
 في مستمزمات أقبلـ االقتراع :91المادة   33
 في أكراؽ االقتراع :92المادة   34
 راءات التحضيريةفي االج :93المادة   34
 في عممية االقتراع :94المادة   35
 (قانكف حقكؽ المعكقيف)في اقتراع ذكم الحاجات الخاصة  :95المادة  36
 في اختتاـ عممية االقتراع :96المادة   36
   

عالن: ثامنالفصل ال  36  النتائج في أعمال الفرز وا 
 تراعفي اعماؿ الفرز داخؿ اقبلـ االق :97المادة   36
 في تجييز اقبلـ االقتراع:  98المادة   37
 في االكراؽ الباطمة:  99المادة   37
 في االكراؽ البيضاء :100المادة   37
 في اعبلف نتيجة القمـ : 101المادة   37
 في محضر قمـ االقتراع :102 المادة  37
 في أعماؿ الفرز لدل لجاف القيد :103المادة   38
 في اعبلف النتائج النيائية :104المادة    38
 في حفظ أكراؽ االقتراع :105المادة   39
في عدم جواز الجمع بين عضوية المجمس النيابي وبعض النشاطات : تاسعالفصل ال 39

 األخرى
 في حاالت التمانع الخاصة :106المادة   39
 في النشاطات المينية المحظرة :107لمادة ا  39
 ي اقتراع المبنانيين غير المقيمين عمى األراضي المبنانيةف: شراالفصل الع 41
 في حؽ غير المقيـ باالقتراع :108المادة   41
 في تسجيؿ المقترعيف :109المادة   41
 في القكائـ االنتخابية المستقمة :110المادة   41
 في االعبلف عف القكائـ االنتخابية المستقمة كتنقيحيا :111المادة  41
 في تحديد اقبلـ االقتراع :112لمادة ا  41
 في ىيئة قمـ االقتراع :113المادة   42
 في عممية االقتراع :114المادة   42
 في احصاء ك تكزيع الظركؼ :115المادة   42
 في إيداع المغمفات ك باقي المستندات االنتخابية :116المادة  42
 في تطبيؽ أحكاـ ىذا الفصؿ :117المادة   43
 أحكام متفرقة: عشر حاديالفصل ال  43
 في دقائؽ تطبيؽ القانكف: 118 المادة  43
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 نفاذ القانكففي  :119المادة   43
 

 
 

 

 

 


