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 وإذا لــم يحصــل أي مرشــح علــى األغلبيــة المحــددة مــن عــدد االصــوات الصحيحــة للناخبيــن يصــار الــى جولــة

 ثانيــة مــن االنتخابــات يشــارك فيهــا المرشــحين األثنيــن الحاصليــن علــى أعلــى عــدد مــن األصــوات ويكــون الفائــز

كبر عدد من االصوات بمنصب رئيس الدولة هو المرشح الحاصل على أ

يحق لكل ليبي و ليبية تنطبق عليهم الشروط األتية الترشح للمنافسة على تولى منصب رئيس الدولة

أاليحمل جنسية دولة اخرى عند تقدمه للترشح ما لم يكن ماذونا له حسب القوانين

أال يكون متزوجا من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي

أن يكون ليبيا مسلما من أبوين ليبين مسلمين

.4

.1

.2

.3

 تكون المنافسة على منصب رئيس الدولة على اساس نظام الجولتين وهو أحد نظم األغلبية، وتعتبر ليبيا

دائرة انتخابية واحدة تحت هذا النظام, ويعد المرشح فائزا بمنصب رئيس الدولة اذا تحصل على %50+1

من إجمالي عدد االصوات الصحيحة

 هــي هيئــة مســتقلة تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة والذمــة الماليــة المســتقلة والمنشــأة بموجــب القانــون رقــم

 (8) لســنة 2013 وهي الجهة الوحيدة المكلفة قانونا بتنفيذ عملية االنتخابات واألعداد لها واألشــراف عليها

  ومراقبتهــا واالعــالن عــن نتائجهــا, ولهــا فــي ذلــك وضــع اللوائــح  واالجــراءات الالزمــة لتنفيــذ العمليــة االنتخابيــة,

 وتحديــد المراحــل التنفيذيــة والفتــرات الزمنيــة , باإلضافــة إلــى توعيــة وتثقيــف المواطنيــن وتســجيل الناخبيــن

 والمرشــحين وفــق الشــروط المنصــوص عليهــا قانونــا واعتمــاد المراقبيــن واالعالمييــن وتنفيــذ عمليــة يــوم

االقتراع والية تلقي الشكاوي وإعالن النتائج, بناء على القوانين الصادرة من السلطة التشريعية

.

النظام االنتخاب الخاص بانتخاب رئيس الدولة

من يحق له الترشح وما هي شروط الترشح؟

المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات

أاليقل عمره يوم التقدم للترشح عن خمس وثالثين سنة ميالدية

لــيــبــيــا دولـة 
STATE  OF  LIBYA

PASSPORT

جواز سفر

35
+
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.6
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أن يكون حاصال على مؤهل جامعي أو ما يعادله من جامعة معتمدة

أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية

أ ال يكون محكوما نهائيا في جناية او جنحة مخلة بالشرف أو االمانة

.8

.9

.10

 أن يكون الئقا صحيا لممارسة مهام الرئاسة

ان يقدم اقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته واوالده القصر داخل البالد وخارجها

ان ال يكون موظفا بالمفوضية او لجانها االنتخابية او عضوا باحد لجان االقتراع

ان يزكى من (5000) ناخب على االقل مسجلين في سجل الناخبين11.

.12

.13

.14

 ان يودع في حساب المفوضية (10000) عشرة االف دينار ليبي

 يـقـــدم من جهـــة عمله مـــا يفيد تـــوقفه عن ممـــارسة وظيفتـــه بشكـــل نهـــائي قبل تـــاريخ 24 ديـسمـــبر
بثالثة اشهر

ان يقوم بتوكل من يفوضه باستكمال اجراءات الترشح
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 يمكن الحصول على نماذج التسجيل من فروع مكاتب االدراة االنتخابية والموقع االلكتروني

(WWW.HNEC.LY     ) للمفوضية

3

 للراغبيــن ـفـي المنافســة ـفـي إنتخــاب رئيــس الدولــة تقديــم طلبــات التســجيل للترشــح

 خــالل  الفتــرة التــي تعلنهــا المفوضيــة الوطنيــة العليــا لالنتخابــات عــن األجــال الزمنيــة

  لتقديــم طلبــات الترشــح ولــن تقبــل أيطلبــات قبــل أوبعــد هــذه الفتــرة، وتســتقبل فــروع

 مكاتــب اإلدارة االنتخابيــة (طرابلــس \بنغــازي \ســبها) طلبــات التســجيل أتنــاء ســاعات

الدوام الرسمية

 يكــون تقديــم طلــب الترشــح بحضــور المرشــح شــخصيا والتقبــل اإلنابــة عنــه فــي ذلك،كمــا ويحــق للمرشــح أن

يفوض ممثال له الستكمال اإلجراءات اإلداريةوالتحويالت المالية  الالزمة الستيفاء شروط الترشح

 علــى كل مرشــح مــلء النمــاذج المعــدة مــن قبــل المفوضيــة لقبــول تســجيله فــي قوائــم المرشــحين, علــى أن

تمالء هذه النماذج وهي على النحو التالي

نموذج رقم (10) الخاص بطلب الترشح لالنتخاب رئيس الدولة 

النموذج الخاص بقوائم التزكية

التعهد الشخصي للمرشح 

قواعد السلوك المعدة من قبل المفوضية 

 نمــوذج الســيرة الذاتيــة للمرشــح ليتــم نشــرها الحقــا للتعريــف بــه. ويمكــن تعبئــة نمــوذج الســيرة الذاتيــة
على الرابط

.6

.

.

نموذج الموطن المختار لطالب الترشح

.

نموذج اقرار الحالة الجنائية .7

(     CV.HNEC.LY)
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صور من المؤهل العلمي الحاصل عليه من جامعة معتمدة

 تقرير طبي صادر من وزارة الصحة بنتيجة الكشف الطبي على المرشح. " الئق صحياً

اضافة الى المستندات اعاله على المرشح تقديم المستندات التالية

.7

إقرار بانه لم يسبق الحكم عليه نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو االمانة .8

بيان الموطن المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من اعمال المفوضية

و إعالنات التقاضي

.10

 إيصــال يفيــد بدفــع مبلــغ ماـلـي بقيمــة عشــرة االف دينــار ليبــي (10,000.د.ل) بحســاب  المفوضيــة

 الوطنيــة العليــا لالنتخابــات رقــم (101200000000536) بصفــة تأميــن يــرد اليــه بعــد اعــالن نتيجــة

االنتخابات مخصوما منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات االنتخابية بحسب االحوال

.9

.

.

.

:

"

.

.

12. السيرة الذاتية
. كتاب بتسمية مفوض المترشح مصدق من محرر عقود .13

. نسخة من قواعد السلوك .14
. عدد 2 صورة شخصية .14

صورة من البطاقة الشخصية، أو جواز سفر او كتيب عائلة. "بالطبعة الجديدة .11

 تعد جميع األوراق واإلقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقا رسمية في تطبيق

احكام قانون العقوبات
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 في حال عدم قبول طلب ترشحك ستخطرك المفوضية بقرار بعدم القبول وأسبابة خالل (48)

.ساعة من اإلعالن عن إنتهاء قبول طلبات الترشح

 تقديــم طلبــات الترشــح إـلـى فــروع مكاتــب االدارة االنتخابية(بمدينــة طرابلــس ومدينــة ســبها ومدينــة

بنغازي) ويقوم موظفي فروع المفوضية بالتاكد من شروط الترشح والمستندات المرفقة

 في حال قبول طلب الترشح, ستنشر المفوضية أسماء المرشحين الذين تم

 قبول طلباتهم في قوائم أولية بعد يومين من انتهاء الفترة المحددة لتسجيل

المرشحين في فروع مكاتب االدارة االنتخابية وسائل االعالم المتاحة
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 نعم يجوز للمترشح االنسحاب من المشاركة قبل نشر القوائم النهائية للمرشحين وذلك خالل

 الفترة التي تحددها المفوضية، عن طريق تقديم طلب رسمي بسحب ترشحك ، ويتم تقديمه

الى الفرع الذي تم قبول طلب ترشحك به

. وتنشر المفوضية طلبات االنسحاب في موقع المفوضية وكذلك في وسائل االعالم المرئي

.

 لكل ذي مصلحة حق الطعن أمام " لجنة الطعون االبتدائية" في أي إجراء من مراحل العملية

االنتخابية خالل (72) أثنين وسبعون ساعة من تاريخ نشر القوائم األولية للمرشحين

.1

.2

.3

.4

 تتولى لجنة " الطعون االبتدائية " البت في الطعن المقدم خالل (72) أثنين وسبعون

ساعة من تاريخ تقديم الطعن، وينشر قرار اللجنة في وسائل االعالم المتاحة

 لذوي المصلحة الطعن على قرار " لجنة الطعون االبتدائية " أمام " لجنة االستئناف " في غضون (72  أثنين

وسبعون ساعة من تاريخ صدور قرار " لجنة الطعن االبتدائية

 يجب الفصل في االستئناف في غضون (72) أثنين وسبعون ساعة من تاريخ تقديم الطعن، ويكون قرار

" لجنة االستئناف " حكماً نهائياً غير قابل لالستئناف ، ويوضع موضع التنفيذ من قبل المفوضية

تحدد الالئحة الصادرة عن المجلس االعلى للقضاء الية تقديم الطعون5.

"

(

.

 بعــد اســتكمال إجــراءات المراجعــة النهائيــة، تقــوم المفوضيــة بالمصادقــة عـلـى أســماء

 المرشــحين، وتعلــن عنهــا ـفـي الموقــع االكتروـنـى للمفوضيــة وكذلــك ـفـي فــروع المكاتــب

ـفـي الذيــن ظهــرت اســماؤهم   االنتخابيــة ووســائل األعــالم المختلفــة ويحــق للمرشــحين 

 القوائم النهائية البدء بالحملة االنتخابية الخاصة بهم ، على ان يلتزموا بيوم الصمت

 والــذي يبــدا قبــل (24) ســاعة مــن يــوم االقتــراع باالضافــة اـلـى االلتــزام بشــروط الحملــة االنتخابيــة ويحــق 

 للمرشــحين فــي القوائــم النهائيــة تقديــم اســماء الــوكالء الممثليــن لهــم بهــدف مراقبــة العمليــة االنتخابيــة فــي

.يوم االقتراع

6

الطعـــــــــون واالستئناف
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(PE@HNEC.LY)
 ولمزيد من المعلومات واالستفسارات يمكن التوجه لفروع مكاتب االدارة االنتخابية التابعة

 للمفوضية الوطنية العليا لالنتخابات

(PE@HNEC.LY)أو التواصل عبر البريد اإللكتروني

ي

7

إقرار بالحالة الجنائية

 نموذج الموطن المختار
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 تنافس �ىل م�صب رئ�س ا�و� ل � قوا�د السلوك  اقرار والزتام ب

 

 : ...................................  رمق وطين ................................... �ن الزتم �اليت   ا� املرحش   اقر 

 �حاكم الرشیعة �سالم�ة.  -1
 . ة �نت�ابیةیوا�لواحئ و�جراءات املنظمة �لعمل  م اكفة القوانني الساریةاا�رت و بنصوص ��الن ا�س�توري  -2
 ابداء الراي وفكر �خر�ن من الناخ�ني واملرحشني و��الم واملراق�ني والو�ء. بق�ول وا�رتام حریة  -3
 �لك ا�رتام. �قرتاع مراكز موظفهيا يف  �رتام قوا�د وارشادات املفوضیة والتعامل مع  � -4
 ا�رتام القرارات ا�هنائیة الصادرة من املفوضیة واجلهات القضائیة.ق�ول و ب  -5
 ا��ایة �نت�ابیة �لمرحشني املنصوص �لهيا يف الحئة ا��ایة �نت�ابیة. بقوا�د وضوابط ورشوط  -6

 ��رتام م�دا تداول السلطة والتنافس بني املرحشني وحقوق حر�ت املرحشني �خر�ن يف خوض امحل� �نت�ابیة.  -7
املرصوفات ل��ایة �نت�ابیة �الل الفرتة �ع�د الشفاف�ة والترصحي يف شؤون املرصوفات املالیة وتقدمي تقر�ر   -8

 . وتقدمي بیان مفصل �لمفوضیة یتضمن مجموع ��رادات اليت حصلت �لهيا ومصدرها القانونیة
 .محل� �نت�ابیة وبقانون احلفاظ �ىل الب��ة يف املواد املس�ت�دمة� اللزتام� -9

ني لتجنب حتدید مواعید �ج��ات و��شطة �خرى يف نفس الوقت واملاكن و�م�ناع �لتعاون مع املرحش -10
 عن عرق� ا�شطة املرحشني �خر�ن.

 �حلفاظ �ىل الو�دة الوطنیة وامن واس�تقرار البالد. -11

 وام�نع عن : 

 .هيماو التاثري �لى الصوامت من �دالء الناخ�ني اس�تعامل ��راه او ا�هتدید ملنع  -1
 معني.  ملنعه عن التصویت او التصویت لشخصفائدة  اعطاء او عرض �ىل اي خشص  -2
يف موضوع �نت�ا�ت او عن سلوك ا�د املرحشني او عن ا�القهم    خ�ار اكذبة او �ري ذ�  �رش او اذا�ة ا  -3

 بقصد التاثري �ىل ن���ة �نت�ا�ت.
یة اثناء �دیته  او ا�د القامئني �ىل العملیة �نت�اب   ولو �الشارة    املفوضیةجملس  �س او ا�د اعضاء  رئ   اهانة -4
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 .............. ......اسم امل���� ......................................................... الرقم الوط��  .........................................

    م �شان انتخاب رئ�س الدولة2021لسنة  1السا�عة عشرة �� الفصل السادس من القانون رقم اس�ناد ا�� الفقرة العاشرة من املادة 

       وتحديد اختصاصاتھ وال�� تنص ع�� بيان املوطن ا��تار الذي يخطر فيھ طالب ال���� ب�ل ما يتصل بھ من اعمال املفوضية وعليھ

 يمكن اخطاري ع�� العنوان التا�� :

مركز شرطة اقرب  العنوان  امل�ان    

1 
بدائرة اختصاص  

 محكمة 
 است�ناف طرابلس 

 
............................................... :االسم  

.......... . ................املدينة:   
............................. ا��لة:   

 
 ...................................... 

2 
بدائرة اختصاص  

 محكمة 
 است�ناف بنغازي 

 
:............................................... االسم  

 املدينة: ........................... 
 ا��لة:............................. 

 
 ...................................... 

3 
بدائرة اختصاص  

 محكمة 
 است�ناف س��ا 

 
:............................................... االسم  

 املدينة: ........................... 
 ا��لة:............................. 

 
 ...................................... 

4 
بدائرة اختصاص  

 محكمة 
 است�ناف ا��مس

 
:............................................... االسم  

 املدينة: ........................... 
 ا��لة:............................. 

 
 ...................................... 

5 
بدائرة اختصاص  

 محكمة 
 است�ناف مصراتة 

 
:............................................... االسم  

املدينة: ...........................     
 ا��لة:............................. 

 
 ...................................... 

6 
بدائرة اختصاص  

 محكمة 
 است�ناف البيضاء 

 
:............................................... االسم  

 املدينة: ........................... 
 ا��لة:............................. 

 
 ...................................... 

7 
بدائرة اختصاص  

 محكمة 
 است�ناف ط��ق 

 
:............................................... االسم  

 املدينة: ........................... 
 ا��لة:............................. 

 
 ...................................... 

8 
بدائرة اختصاص  

 محكمة 
 است�ناف الزاو�ة 

 
:............................................... االسم  

 املدينة: ........................... 
 ا��لة:............................. 

 
 ...................................... 

9 
بدائرة اختصاص  

 محكمة 
 است�ناف غر�ان 

 
:............................................... االسم  

 املدينة: ........................... 
 ا��لة:............................. 

 
 ...................................... 

 ............................ \........\تار�خ .....                                            توقيع امل���� ..............................................       
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م 2021لسنة    1املادة السا�عة عشرة �� الفصل السادس من القانون رقم    الثامنة منالفقرة  اس�ناد ا��  

  طالب ال���� ان يقدم اقرار بانھ لم انتخاب رئ�س الدولة وتحديد اختصاصاتھ وال�� تنص ع��    �شأن

 التأدي�� االمانة وانھ لم يصدر ضده قرار بالعزل  أو جر�مة مخلة بالشرف  أو  �سبق ا��كم عليھ �� جناية  

 .................................... الوط��امل���� ......................................................... الرقم   اقر عليھ

قرار بالعزل ي  وانھ لم يصدر ضد  ةنامال ا  و أجر�مة مخلة بالشرف  أو  �� جناية    بانھ لم �سبق ا��كم ع��

ابق وتحصلت ع�� ايصال  و قمت بتقديم طلب ا��صول ع�� ش�ادة ا��لو من الس  وقد  ، كماالتأدي��

 صدور�ا. حال   ش�ادة ا��الة ا��نائية بإحضار  وأ�ع�د ،يفيد بذلك

 

 

 

 ................. .........................  : رار مقدم االق 

 ............................................                        : ع ـــــــــــــالتـــــــوق�

 م  2021.................�................�   : ـــار�ـــخ ــــــــــــــالت
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