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 2014            اٌتخابات ِٗئٛ صٗاغٛ وشسٔع الدضتٕز

 

         شسٔط التكدً لمرتشح

 اضافٛ اىل الشسٔط الٕاجب تٕفسِا يف الٍاخب ِٔ٘:

التطجٗن وتىتعا باالِمٗٛ الكإٌٌٗٛ اُ ٖهُٕ لٗيب ادتٍطٗٛ بالػا الجاوٍٛ عشس وٗالدٖٛ ًٖٕ 1- 

 الهاومٛ.

 اُ ٖهُٕ حاوال لمسقي الٕطين وكٗدا بطجن الٍاخبني.2- 

 عمٜ املسشح اُ تتٕافس فْٗ الشسٔط االتٗٛ

 ضٍٛ وٗالدٖٛ وَ عىسٓ قبن ًٖٕ التطجٗن. 25اُ ٖهُٕ قد امت 1 - 

 اُ ٖهُٕ حاصال عمٜ شّادٚ امتاً الدزاضٛ الجإٌٖٛ أ وا ٖعادهلا.2- 

اال ٖهُٕ عطٕا يف املفٕضٗٛ العمٗا لالٌتخابات أ احد وٕظف٘ ادازتّا العاوٛ أ دتاٌّا 3- 

 االٌتخابٗٛ أ وسانص االقرتاع.

 االٖهُٕ عطٕا باملؤمتس الٕطين العاً أ اذتهٕوٛ املؤقتٛ.1- 

 اال ٖهُٕ وَ وٍتطيب اهلٗئات االوٍٗٛ الٍعاوٗٛ أ العطهسٖٛ.2- 

 ْ بعكٕبٛ جٍاٖٛ أ جٍخٛ خممٛ بالشسف أ االواٌٛ ٔلٕ زد الْٗ اعتبازٓ.اال ٖهُٕ قد حهي عم3ٗ- 

 اُ تتٕفس فْٗ وعاٖري تٕل٘ املٍاصب العاوٛ طبكا لكإٌُ العصه الطٗاض٘ ٔاالدازٙ

اُ ٖصنٜ وَ وائٛ ٌاخب وَ دائستْ االٌتخابٗٛ لٗظ وٍّي وَ شنٜ غريٓ ٖٔشرتط يف 4- 

 دقٛ وَ حمسز عكٕد.التصنٗٛ اُ تهُٕ وٕقعٛ ممَ صدزت وٍْ ٔوص

اُ ٖٕدع حبطاب املفٕضٗٛ أ يف احد حطابات دٔائسِا السئٗطٗٛ وبمػا والٗا قدزٓ مخطىائٛ 5-

 دٍٖاز غري قابمٛ لمسد ٔتؤٔه اىل ارتصاٌٛ العاوٛ.

 اُ ٖمتصً بالكٕاعد العاوٛ اليت حتددِا املفٕضٗٛ املتعمكٛ بطمٕك املسشخني.6-
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 ضٕابط التكدً لمرتشح :

 أال ٖتكدً لمرتشح يف أنجس وَ دائسٚ اٌتخابٗٛ .1- 

تتٕىل املفٕضٗٛ تٍعٗي ٔادازٚ العىمٗٛ االٌتخابٗٛ ٔاالشساف الهاون عمّٗا ٔتطع املفٕضٗٛ 2- 

ضٕابط ٔالٗات الرتشح ٔوٕاعٗد تكدٖي املطتٍدات اليت حتددِا ٔفل الكٕاعد املكسزٚ بّرا 

 الكإٌُ.

 حتددِا املفٕضٗٛ  ٔاذا تبني هلا اُ اٖا وَ املسشخني تكدً طمبات الرتشح عمٜ الٍىاذج اليت3-

مل تتٕافس فْٗ الشسٔط املٍصٕص عمّٗا يف ِرا الكإٌُ عمّٗا اُ تطبعدٓ ٔاُ ختطسٓ ِٕ أ 

 ٔنٗمْ بّرا  بالٕضائن اليت حتددِا خاله اضبٕع وَ تازٖخ اٌتّاء تكدٖي طمبات الرتشح.

 -:جيب أُ ٖهُٕ طمب التكدً لمرتشح وسفكا بالٕثائل التالٗٛ 

  طبل األصن .ٌطختني عمٜ املسشح إحطاز الٕثائل األصمٗٛ املطمٕبٛ   باإلضافٛ اىل 

 ٔ إفادٚ إدازٖٛ وَ الطجن املدٌ٘ . نتٗب العائمٛ ) شّادٚ املٗالد( أ 1- 

 البطاقٛ الشخصٗٛ   أٔ جٕاش الطفس ضازٙ املفعٕه .  2-

) ٖطتمي الٍىٕذج  وَ وهتب المجٍٛ   منٕذج ِٗئٛ  تطبٗل وعاٖري تٕل٘ املٍاصب العاوٛ 3-

 االٌتخابٗٛ (.

املؤِن العمى٘ مبا ال ٖكن عَ شّادٚ إنىاه وسحمٛ التعمٗي الجإٌٙ أٔ وا ٖعادهلا وصادم 4- 

 . وَ ادتّٛ املختصٛ  عمّٗا حدٖح 

 شّادٚ ارتمٕ وَ الطٕابل . 5- 

( ٌاخب وطجمني يف  100قائىٛ تصنٗٛ وصدقٛ وَ حمسز العكٕد   تتطىَ اضي ٔتٕقٗع ) 6- 

يف حاه عدً الدائسٚ اإلٌتخابٗٛ املتكدً إلّٗا   عمٜ أُ ال ٖهُٕ وَ بٍّٗي وَ شنٜ غريٓ   

تٕفسِا خاله فرتٚ التطجٗن تمخل ِرٓ الكائىٛ ببكٗٛ املطتٍدات بعد اٌتّاء الفرتٚ الصوٍٗٛ 

ٗن تمخل ِرٓ الكائىٛ ببكٗٛ املطتٍدات بعد اٌتّاء الفرتٚ الصوٍٗٛ احملددٚ احملددٚ لمتطج

 لتطجٗن الٍاخبني .
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التالٗٛ : إضي الٍاخب   السقي الٕطين   البٗاٌات  جيب أُ حتتٕٙ قائىٛ التصنٗٛ عم7ٜ- 

 الدائسٚ االٌتخابٗٛ   التٕقٗع . 

( مخطىائٛ دٍٖاز لٗيب  500كٗىٛ ) اإلٖصاه املال٘ لمسضًٕ املطتٕجبٛ عمٜ املتكدً لمرتشح ب 8-

غري قابمٛ لمرتجٗع يف مجٗع األحٕاه   تٕدع يف حطاب المجٍٛ اإلٌتخابٗٛ املتكدً يف ٌطاقّا 

 املرتشح 

وا ٖفٗد بفتح حطاب يف أحد املصازف احملمٗٛ   وتطىٍا زقي اذتطاب ارتاص باذتىمٛ  9-

 اإلٌتخابٗٛ . 

 عدد صٕزتني شخصٗتني . 10- 

 . ٌطخٛ وٕقعٛ وَ ودٌٔٛ قٕاعد الطمٕك11- 

لمىسشح تطىٗٛ وَ ميجمْ يف إضتهىاه إجساءات التطجٗن  ٔالتٕاصن وعّا يف نن وا  12- 

 ٖطتجد وَ أوٕز هلا عالقٛ بالعىمٗٛ االٌتخابٗٛ

 


