قانون رقم ( )11لسنة 2012
قانـــون الهيئة المستقلة لالنتخاب
وتعــديله
المادة -1
يسممممما امممموا القممممانون (قممممانون الهيئممممة المسممممتقلة لالنتخمممماب لسممممنة  )2012ويعممممم
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة -2
يكمممون للكلمممماب والعاممماراب التاليمممة ييهمممما وردب فمممي اممموا القمممانون المعممماني المخ
ادناه ما لم تدل القرينة علا غير ذلك -:
الهيئة

:

المجلس
الرئيس
المفوض
األمين العام
القانون

:
:
:
:
:

الناخب

:

المرشح

:

التعليمممممممممممممممممممممماب :
التنفيوية

مممة لهممما

الهيئممممممة المسممممممتقلة لالنتخمممممماب المنشمممممم ة بمقت مممممما
أيكام اوا القانون.
مجلس مفوضي الهيئة.
رئيس المجلس.
الرئيس أو أي من أع اء المجلس.
األمين العام للهيئة.
قمممانون اخنتخممماب لمجلمممس النمممواب وقمممانون الالمممدياب
واي قانون اخر ينظم أي عملية انتخابية عامة.
كمممم اردنممممي لممممه البمممم فممممي اخنتخمممماب وفمممم أيكممممام
القانون.
الناخمممب الممموي تمممم قامممول نلمممب ترشمممبه لالنتخابممماب
وف ايكام القانون.
التعليمممماب التمممي ي مممدراا المجلمممس بمقت ممما أيكمممام
امممموا القممممانون وأي انظمممممة هممممادرة بمقت مممماه ويممممتم
نشراا في الجريدة الرسمية.

المادة -3
أ .تنشممم فمممي المملكمممة ايئمممة مسمممتقلة تسمممما (الهيئمممة المسمممتقلة لالنتخممماب) تتمتممم بشخ مممية
اعتااريمممة وباسمممتقالل ممممالي وهداريذ ولهممما بهممموه ال مممفة تملمممك األمممموال المنقولمممة وغيمممر
المنقولممممة والقيممممام بجميمممم الت ممممرفاب القانونيممممة الالومممممة لتبقيمممم أاممممدافهاذ ولهمممما يمممم
التقاضمممي وينممموب عنهممما فمممي اائمممراءاب الق مممائية المبمممامي العمممام الممممدني أو أي مبمممام
توكله لهوه الغاية.
ب .يكون مقر الهيئة في العاهمةذ ولها فتح فروع أو مكاتب في مبافظاب المملكة.
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المادة -4
أ .تتولا الهيئة-:
 .1ادارة اخنتخاباب النيابية والالدية واي انتخاباب عامة وفقا ً خيكام القانون .
 .2ادارة اي انتخابممماب اخمممرإل او ااشمممراك عليهممما يكلفهممما بهممما مجلمممس المممووراء بنممماء علممما
نلب الجهة المخولة قانونا ً بإئراء تلك اخنتخاباب.
ب .علممما الهيئمممة اتخممماذ القمممراراب واائمممراءاب الالوممممة لتمكينهممما ممممن أداء مهامهممما بن اامممة
وشفافية ويياد.
المادة -5
أ .تلتمممم م المممموواراب والممممدوائر البكوميممممة والملسسمممماب الرسمممممية والعامممممة بتقممممديم ئميمممم
أنممممممواع الممممممدعم والمسمممممماعدة التممممممي ت لاهمممممما الهيئممممممة لتمكينهمممممما مممممممن القيممممممام بالمهممممممام
والمسممملولياب المنانمممة بهممما وفممم أيكمممام اممموا القمممانون والتشمممريعاب النافممموة األخمممرإل بمممما
في ذلك ت ويداا ب ي معلوماب ووثائ ترااا خومة.
ب .تعتممممد الهيئمممة بالتنسمممي مممم ووارة الداخليمممة خ مممة أمنيمممة ل ممممان يسمممن سمممير العمليمممة
اخنتخابيمممممة والمقمممممار اخنتخابيمممممة ومراكممممم اخقتمممممراع والفمممممرو والمبافظمممممة علممممما أممممممن
وسالمة الناخاين والمرشبين والمراقاين وئمي القائمين عليها.
المادة -6
أ .يكممممون للهيئممممة مجلممممس مفوضممممين مللمممما مممممن رئمممميس واربعممممة اع مممماء يعينممممون بممممإرادة
ملكية لمدة ست سنواب غير قابلة للتجديد.
ب .1.لغايمممماب الفقممممرة (أ) مممممن امممموه المممممادةذ ترفمممم هلمممما الملممممك قائمممممة باألسممممماء المقتريممممة
للتعيمممين فمممي المجلمممس يمممتم هعمممداداا ممممن لجنمممة برئاسمممة رئممميس المممووراء وع ممموية
كممممم ممممممن رئممممميس مجلمممممس األعيمممممان ورئممممميس مجلمممممس النمممممواب ورئممممميس المجلمممممس
الق ائي.
 .2فمممي يالمممة شمممغور من مممب رئممميس مجلمممس النممموابذ يبممم مبلمممه خمممر رئممميس لمجلمممس
النوابذ وهذا تعور ذلك فيب مبله خر نائب لرئيس مجلس النواب.
ج .ينتخب المجلس من بين أع ائه نائاا ً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
المادة -7
أ .يتقاضمممما الممممرئيس الراتممممب والعممممالواب المقممممررة لممممرئيس مبكمممممة التمييمممم بمقت مممما
أيكام التشريعاب النافوة.
ب .يتقاضممممما ع مممممو المجلمممممس الراتمممممب والعمممممالواب المقمممممررة لنائمممممب رئممممميس مبكممممممة
التميي بمقت ا ايكام التشريعاب النافوة.
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المادة -8
يعمممين للهيئمممة أممممين عمممام بقمممرار ممممن المجلمممس وتنهممما خدماتمممه بال ريقمممة نفسمممهاذ ويبمممدد
راتامممه وسمممائر يقوقمممه الماليمممة فمممي قمممرار تعيينمممهذ علممما أن يقتمممرن قمممرار التعيمممين بممماارادة
الملكية.
المادة -9
أ .يشترن في المفوض او األمين العام ما يلي:
.1أن يكممممون أردنممممي الجنسممممية منممممو مممممدة خ تقمممم عممممن عشممممر سممممنواب ومتمتعمممما ً باألاليممممة
المدنية الكاملة.
 .2أن خ يبم ئنسية دولة أخرإل.
 .3أن يكون ياهالً علا الشهادة الجامعية األولا علا األق .
 .4أن خ يكون ع واً في مجلس األمة.
 .5أن خ يق عمره عن أربعين سنة.
 .6ان يكون من ذوي الكفاءة والدراية.
 .7ان يكون مبمود السيرة ويسن السمعة ومعروفا ً بن ااته.
 .8أن خ يكمممون مبكومممما ً بممم ي ئمممرم لفعممم مخممم بممماألخالش واأداب العاممممة أو الشمممرك أو
األمانة أو ب ي ئناية مهما كانت ولو ر ّد هليه اعتااره أو شمله عفو.
 .9أن خ يكون منتساا ً ألي ي ب سياسي.
ب.علمممما المفممممموض واألممممممين العمممممام التفممممر ألعممممممال الهيئمممممة وأنشممممم تها وأن خ يكمممممون أي
منهمممما موًفممما ً فمممي الق ممماع العمممام أو الخممماا او تمممائراً أو ع مممواً فمممي ايئمممة ممممديري أو
مجلمممممس هدارة أي شمممممركة او رئيسممممما ً أو ع مممممواً فمممممي مجلمممممس أي ملسسمممممة عاممممممة أو
خاهةذ وأن خ يقوم ب ي عم مقاب أئر ل الح أي ئهة مهما كانت هفتها.
ج .يقسممم المفممموض أمممام الملمممك عنممد التعيمممين وقامم مااشمممرته عملممه اليممممين التاليممة( :أقسمممم
بمممماع العظمممميم أن أكممممون مخل مممما ً للملممممك والممممونن وأن أيمممماف علمممما الدسممممتور وايتممممرم
القوانين وأن أؤدي الوائااب الموكولة هلي بك أمانة ون ااة ويياد).
د .يقسمممم األممممين العممممام اليممممين المن مممموا عليمممه فمممي الفقممممرة (ج) ممممن امممموه الممممادة أمممممام
المجلس.
المادة -10
أ .تنتهمممممي خدممممممة المفممممموض باخسمممممتقالة علممممما ان يسمممممري مفعولهممممما بعمممممد همممممدور اارادة
الملكية بقاولها.
ب .خ يجمممموو هنهمممماء خدمممممة المفمممموض هخ بممممإرادة ملكيممممة بنمممماء علمممما توهممممية مممممن ثالثممممة
مفوضين خرين وذلك في أي من الباخب التالية-:
 .1الغيممممماب عمممممن ي مممممور ئلسممممماب المجلمممممس ثمممممال ممممممراب متتاليمممممة دون عمممممور يقالمممممه
المجلس.
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 .2فقمممدان أي ممممن شمممرون الع ممموية المن ممموا عليهممما فمممي الفقمممرة (أ) ممممن الممممادة ()9
من اوا القانون أو مخالفة أيكام الفقرة (ب) من تلك المادة.
 .3الترشح ألي انتخاباب مهما كانت نايعتها.
 .4همممدور هذن ممممن المجلمممس الق مممائي بماليقمممة المفممموض وفممم أيكمممام الفقمممرة (ب) ممممن
المممادة ( )11مممن امموا القممانون ممما لممم تكممن الجريمممة موضمموع الماليقممة ئنبممة غيممر
مق ودة أو مخالفة.
 .5العج ال بي الوي يبول دون ممارسة المفوض لمهامه.
ج .علممما المممرغم ممممما ورد فمممي الفقمممرة (أ) ممممن الممممادة ( )6ممممن اممموا القمممانون يعمممين مفممموض
بمممدي للمفممموض الممموي انتهمممت ع مممويته لمممما تاقممما ممممن ممممدة سممملفه خمممالل ممممدة خ ت يمممد
علمممما شممممهرين مممممن تمممماريخ شممممغور ع ممممويتهذ واذا قلممممت المممممدة المتاقيممممة عممممن ثممممال
سنواب فيجوو تجديداا لمدة ست سنواب.
المادة -11
أ .خ ياليممم المفمممموض عمممن أي شممممكوإل ئ ائيمممة خممممالل ممممدة عملممممه فمممي الهيئممممة أو عممممن أي
شمممكوإل ئ ائيمممة متعلقمممة بالمهمممام واألعممممال المنانمممة بمممه وفممم أيكمممام التشمممريعاب النافممموة
أو بسااها أو نائمة عنها هخ بإذن من المجلس الق ائي.
ب .للمجلمممس الق مممائيذ وبعمممد سمممماع أقممموال المشمممتكي والمفممموض المشمممتكا عليمممه وم العمممة
النائمممب العمممام واخنمممالع علممما أي بينمممةذ ان يقمممرر يفممم الشمممكوإل أو أن يممم ذن بماليقمممة
المفوض واتخاذ اائراءاب الج ائية الالومة ببقه وف ايكام التشريعاب النافوة.
ج .فمممي يالمممة التلممماس بالجريممممةذ يجممموو القممماق علممما المفممموض أو توقيفمممه علممما أن يمممتم
هعممممالم رئمممميس المجلممممس الق ممممائي فمممموراً بممممولكذ وي ممممدر المجلممممس الق ممممائي قممممراره
بمقت ممما أيكمممام الفقمممرة (ب) ممممن اممموه الممممادة خمممالل ممممدة خ تتجممماوو أربعممما وعشمممرين
ساعة من تاريخ القاق علا المفوض أو توقيفه.
د .هذا قمممممرر المجلمممممس الق مممممائي يفممممم الشمممممكوإل المتعلقمممممة بالمهمممممام واخعممممممال المنانمممممة
بالمفوض فال يجوو ماليقته عن تلك الشكوإل بعد انتهاء عمله في الهيئة.
المادة -12
يتولا المجلس المهام وال اليياب التالية-:
أ .رسم السياسة العامة للهيئة.
ب .تبديممممد تمممماريخ اخقتممممراع بعممممد ههممممدار الملممممك أمممممره بممممإئراء اخنتخابمممماب لمجلممممس
النواب.
ج .هقممممرار الجممممدول ال منممممي والخ ممممة والاممممرامل الالومممممة لتنفيممممو العمليممممة اخنتخابيممممة
بن ااة وشفافية ويياد.
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د .اتخممماذ اائمممراءاب الالوممممة لتسمممجي النممماخاين والمرشمممبين وفممم أيكمممام القمممانون بمممما
فمممممي ذلمممممك هئمممممراءاب تمممممدقي سمممممجالب النممممماخاين وتبمممممديهها وتنظممممميم اخعتراضممممماب
بش نها.
امممـ .نشمممر ئمممداول النممماخاين وأسمممماء المرشمممبين علممما الموقممم اخلكترونمممي للهيئمممة واي
وسيلة نشر أخرإل يبدداا القانون.
و .وضممممم قواعمممممد البممممممالب والدعايمممممة اخنتخابيمممممة وائراءاتهممممما ومراقاتهممممما بمقت ممممما
تعليماب تنفيوية.
و .توعيمممة النممماخاين ب اميمممة المشممماركة فمممي البيممماة السياسمممية بمممما فمممي ذلمممك العمليممماب
اخنتخابية.
ح .تعيممممين رؤسمممماء وأع مممماء اي لجممممان خومممممة لتنفيممممو العمليممممة اخنتخابيممممة وفمممم ممممما
يقت يه القانون.
ن .اعتمممماد مواهمممفاب كممم ممممن همممندوش اخقتمممراع وأوراش اخقتمممراع واخختمممام الرسممممية
للجنة اخقتراع.
ي .وض أسس اعتماد مندوبي المرشبين في مراك اخقتراع والفرو.
ك .اعتممممماد ممهلممممي ملسسمممماب المجتممممم المممممدني وااعالميممممين واي مممممراقاين مبليممممين
ودوليممممين لالنممممالع علمممما سممممير العمليممممة اخنتخابيممممة ومراقاتهمممما بمقت مممما تعليممممماب
تنفيوية.
ل .تمديد مدة اخقتراع وف أيكام القانون.
م .وضممم تعليمممماب تنفيويمممة لنشمممر النتمممائل اخوليمممة وتنظممميم اخعتراضممماب بشمممانها وفممم
ايكام القانون.
ن .هعالن النتائل النهائية لالنتخاباب.
س .اهمممدار تقريمممر نهمممائي تف ممميلي عمممن كممم عمليمممة انتخابيمممة بجميممم مرايلهممما ورفعمممه
للملكذ علا ان يتم نشره بالجريدة الرسمية.
ع .هقممرار التقريمممر السمممنوي عمممن نشممان الهيئمممة وأعمالهممما وهرسمممال نسممخة منمممه هلممما كممم
من مجلس الووراء ومجلس األمة.
ك .الموافقة علا العقود واختفاقياب التي تكون الهيئة نرفا ً فيها.
ا .تشكي لجان ملقتة لمهام مبددة لمساعدته علا القيام بمهامه وهاليياته.
ش .اقتراح مشروعاب التشريعاب الالومة لعم الهيئة.
ر .أي مهام او هاليياب ورد النص عليها في اوا القانون او أي تشري خر.
المادة -13
أ .يجتممم المجلممس بممدعوة مممن رئيسممه او ثلهممي أع مماء الهيئممة مممرة كمم شممهر وكلممما دعممت
البائةذ ويكون ائتماعه قانونيا ً بب ور اغلاية اع ائه.
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ب .يتخممممو المجلممممس قراراتممممه ب غلايممممة ثالثممممة أهممممواب علمممما األقمممم ذ وخ يجمممموو ألي ع ممممو
اخمتنممماع عمممن الت مممويتذ وعلممما الع مممو المخمممالا تسمممجي مخالفتمممه خ يممما ً فمممي مب مممر
اخئتماع والتوقي عليها.
ج .تبدد هئراءاب ائتماعاب المجلس وتنظيمها بموئب تعليماب تنفيوية.
المادة -14
أ .يمارس الرئيس المهام وال اليياب التالية:
 .1تنفيو قراراب المجلس.
 .2ااشراك العام علا الجهاو التنفيوي للهيئة.
 .3تمهي الهيئة أمام الجهاب الرسمية والق ائية والخاهة.
 .4التوقي علا العقود واختفاقياب التي يواف عليها المجلس.
 .5التنسي م الجهاب الرسمية والخاهة واألنراك ذاب العالقة بعم الهيئة.
 .6أي مهام أخرإل يكلفه بها المجلس.
ب .للممممرئيس تفممممويق أي مممممن همممماليياته المن مممموا عليهمممما فممممي امممموا القممممانون واألنظمممممة
والتعليمممماب ال مممادرة بمقت ممماه هلممما أي ممممن المفوضمممين علممما أن يكمممون التفمممويق مبمممدداً
وخ ياً.
المادة -15
أ .يمارس األمين العام المهام وال اليياب التالية:
 .1هدارة الجهاو التنفيوي للهيئة وف األنظمة والتعليماب ال ادرة لهوه الغاية.
 .2هعمممداد الهيكممم التنظيممممي للجهممماو التنفيممموي فمممي الهيئمممة وئمممدول تشمممكيالب الوًمممائا
فيها والوها الوًيفي لها.
 .3هعداد مشروع المواونة السنوية للهيئة.
 .4هعداد التقرير السنوي عن نشان الهيئة.
 .5أي همممممماليياب أخممممممرإل مخولممممممة هليممممممه بمقت مممممما أيكممممممام امممممموا القممممممانون واألنظمممممممة
والتعليماب ال ادرة بمقت اه.
ب .لألممممممين العمممممام تفمممممويق أي ممممممن هممممماليياته المن ممممموا عليهممممما فمممممي اممممموا القمممممانون
واألنظمممممة والتعليممممماب ال ممممادرة بمقت مممماه هلمممما أي مممممدير فممممي الهيئممممة علمممما أن يكممممون
التفويق مبدداً وخ ياً.
المادة -16
أ .يكممممون للهيئممممة ئهمممماو تنفيمممموي يتممممولا الوًممممائا الدائمممممة فيهمممما ويممممتم تعيممممين الممممموًفين
والمستخدمين فيها بمقت ا ايكام نظام الخدمة المدنية.
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ب .علمممممما المممممموواراب والممممممدوائر البكوميممممممة والملسسمممممماب الرسمممممممية والعامممممممة تكليمممممما
الممممموًفين العمممماملين فيهمممما للعممممم لممممدإل الهيئممممة بممممدوام كلممممي أو ئ ئممممي وفمممم ممممما ت لاممممه
الهيئة لتمكينها من القيام بمهامها.
ج .تنتقممم الممما الهيئمممة المسممملولية اخداريمممة للمممموًفين المكلفمممين وفممم أيكمممام الفقمممرة (ب)
من اوه المادة خالل مدة التكليا.
المادة -17
يبظر علا العام في الهيئة-:
أ .ما يبظر علا الموًا العام بمقت ا أيكام نظام الخدمة المدنية.
ب .الترشح ألي انتخاباب تتولا الهيئة ااشراك عليها أو هدارتها.
ج .المشاركة ب ريقة مااشرة أو غير مااشرة في الدعاية اخنتخابية ألي مرشح.
المادة -18
أ .علممما المفممموض أو األممممين العمممام أو أي عامممم فمممي الهيئمممة أن يف مممح للمجلمممس خ يممما ً عمممن
أي عالقمممة بينمممه وبمممين أي مرشمممح لالنتخابممماب التمممي تشمممرك عليهممما الهيئمممة أو تمممديراا فمممي
أي من الباخب التي يبدداا المجلس بمقت ا تعليماب تنفيوية.
ب .لغايممممماب الفقمممممرة (أ) ممممممن اممممموه الممممممادةذ ي ممممم المجلمممممس تعليمممممماب قواعمممممد السممممملوك
واخف اح التي يتعين علا المفوض واخمين العام والعام في الهيئة اخلت ام بها.
المادة -19
للهيئممممة هبممممداء الممممرأي فممممي أي اقتممممراح بمشممممروع قممممانون أو نظممممام ذي عالقممممة بمممم ي عمليممممة
انتخابية وتقديمه الا مجلس الووراء.
(*)

المادة -20
هذا أشمممرفت الهيئمممة علممما أي انتخابممماب غيمممر نيابيمممة عممممالً ب يكمممام الفقمممرة ( )2ممممن الممممادة
( )67من الدستورذ تراعا أيكام التشريعاب ذاب العالقة بتلك اخنتخاباب.
المادة -21
أ -يكمممون للهيئمممة مواونمممة مسمممتقلة يقراممما المجلمممس وترفممم الممما رئممميس المممووراء ادرائهممما
فممممممي ف مممممم مسممممممتق فممممممي قممممممانون مواونمممممماب الويممممممداب البكوميممممممةذ وترهممممممد فيهمممممما
اب الالومة خستدامة عم الهيئة وتمكينها من القيام بمهامها.
المخ

(*)

تم الغاء المادة ( )20بموجب احكام المادة ( )9من القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة لالنتخاب رقم ( )46لسنة  ،2015المنشور بعدد الجريدة الرسمية

رقم ( )5364تاريخ .2015/11/1
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ب -علممما المممرغم ممممما ورد فمممي الفقمممرة (أ) ممممن اممموه الممممادةذ يمممتم تبديمممد مخ
عملية انتخابية ترف الا رئيس الووراء.

ممماب لكممم

المادة -22
دون ااخمممالل بممم ي عقوبمممة اشمممد ورد المممنص عليهممما فمممي أي قمممانون خمممرذ يعاقمممب كممم ممممن
يخمممممالا أيكمممممام الممممممادة ( )5أو الفقمممممرة (ب) ممممممن الممممممادة ( )16أو الممممممادة ( )17أو الممممممادة
( )18ممممن اممموا القمممانون بمممالباس ممممدة خ ت يمممد علممما سمممتة اشمممهر او بغراممممة خ تقممم عمممن
مائة دينار وخ ت يد علا خمسمائة دينار او بكلتا ااتين العقوبتين.
المادة -23
تكممممون قممممراراب الهيئممممة بشمممم ن العمليممممة اخنتخابيممممة قابلممممة لل عممممن أمممممام المبكمممممة المخت ممممة
وف أيكام الدستور والقانون.
المادة -24
تتمت الهيئة بااعفاءاب والتسهيالب المقررة للوواراب والدوائر البكومية.
المادة -25
أ .تخ الهيئة لرقابة ديوان المباساة.
ب .يخ مممم المفوضممممون واخمممممين العممممام أليكممممام قممممانون الكسممممب غيممممر المشممممروع السمممماري
المفعول.
المادة -26
ي مممدر مجلمممس المممووراء أنظممممة شممملون اللمممواوم واألشمممغال واألممممور الماليمممة وااداريمممة فمممي
الهيئة.
المادة -27
ي ممممدر المجلممممس التعليممممماب التنفيويممممة الالومممممة لتنفيممممو أيكممممام امممموا القممممانون وأي أنظمممممة
همممادرة بمقت ممماهذ علممما أن يسمممري مفعمممول اممموه التعليمممماب ممممن تممماريخ نشمممراا فمممي الجريمممدة
الرسمية.
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