
 الجميورية المبنانية
 مجمس النواب  
 

 0961نيسان  66صادر في  قانون
 يتعمق بانتخاب أعضاء المجمس النيابي

 
 الفصل األول

 في عدد النواب والدوائر االنتخابية والدعوة لالنتخاب وشروط الترشيح
 

 مدة واليتيم أربع سنوات.يتألف مجمس نواب الجميورية المبنانية من تسعة وتسعين عضوًا وتكون   :المادة األولى
 

ال ضم إلى القضاء   :المادة الثانية  تتألف الدائرة االنتخابية من القضاء شرط أن ال يقل عدد النواب فيو عن اثنين وا 
 المجاور.  

 يستثنى من ىذه القاعدة مراكز المحافظات، ويجوز فصميا عن القضاء أو تقسيميا إلى أكثر من دائرة.
 

 حدد عدد نواب كل طائفة في كل دائرة وفقًا لمجدول الممحق بيذا القانون.ي   المادة الثالثة:
 

 جميع الناخبين في الدائرة االنتخابية عمى اختالف طوائفيم يقترعون لممرشحين عن تمك الدائرة.  :المادة الرابعة
 

 يكون االقتراع عامًا وسريًا وعمى درجة واحدة. المادة الخامسة:
 

جوز أن ينتخب عضوًا فيي المجميس النييابي إال مين كيان لبنانييًا مقييدًا فيي قائمية النياخبين، أتيم الخامسية ال ي :المادة السادسة
والعشييرين ميين عمييره، متمتعييًا بحقوقييو المدنييية والسياسييية، متعممييًا، وال يجييوز انتخيياب المتجيينس بالجنسييية 

 المبنانية إال بعد انقضاء عشر سنوات عمى تجنسو.
 

الييئات االنتخابية بمرسوم وتكون الميمية بيين تياريش نشير ىيذا المرسيوم واجتمياع الييئيات االنتخابيية  تدعى المادة السابعة:
 ثالثين يومًا عمى االقل.

وتجري االنتخابات العامة خالل الستين يومًا التي تسبق موعد انتياء واليية المجميس النييابي وذليك فيميا خيال 
 الحاالت التي يحل فييا المجمس.

االنتخاب في يوم واحد لجميع الدوائر ويجوز أن يعين موعد خاص لكل محافظية إذا اقتضيت ذليك يعين موعد 
 سالمة االمن عمى أن تتم االنتخابات في جميع الدوائر خالل الميل المبينة في الفقرة السابقة.

 
نتخابيات لممقعيد الشيالر خيالل إذا شغر أحد المقاعد بسبب الوفاة أو االسيتقالة أو ألي سيبب رخير، تجيري اال  المادة الثامنة:

سيتين يوميًا ابتيداًء مين تياريش شيغوره ويعتبير المركيز شيالرًا مين تياريش الوفياة ومين تياريش قيرار المجميس فييي 
الحاالت األخرى. لير أنو ال ينتخب خمف لمنواب الذين تشغر مراكزىم قبل انتياء والية المجمس النيابي بستة 

 أشير أو أقل.
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 الفصل الثاني
 يجوز أن يكون ناخباً في من 

لكييل لبنيياني أو لبنانييية أكمييل الحادييية والعشييرين ميين عمييره الحييق فييي أن يكييون ناخبييًا إذا كييان يتمتييع بحقوقييو  :المادة التاسعة
 المدنية والسياسية ولير موجود في إحدى حاالت عدم االىمية المنصوص عمييا في القانون. 

 
 ابية: يحرم من ممارسة حقوقيم االنتخ   :01المادة 

 األشخاص الذين حكم بحرمانيم الحقوق المدنية. -0
 األشخاص الذين حكم بحرمانيم مؤبدًا الرتب والوظائف العمومية. - 6

 أما الذين حرموا وظائفيم إلى أجل فال يجوز قيد اسمائيم إال بعد انقضاء ىذا األجل.
 االشخاص الذين حكم عمييم من أجل جناية أو جرم شائن.  - 3

شائنة الجرائم التالية: السرقة، االحتييال، سيحب شيك بيدون مقابيل، سيوء االئتميان االخيتالس، الرشيوة، تعتبر 
اليمين الكاذبة، االلتصاب، التيويل، التزوير، استعمال المزور، الجرائم المخمية بياالخالق العامية المنصيوص 

 لمواد المخدرة واالتجار بيا. عمييا في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعمقة بزراعة ا
 األشخاص المحجور عمييم قضائيًا ما بقي ىذا الحجر. - 4
 األشخاص الذين يعمن افالسيم. - 5
من قانون  334إلى  369األشخاص الذين يحكم عمييم بالعقوبات المنصوص عمييا في المواد  - 6

 العقوبات. 
 بية إال بعد اعادة اعتبارىم. وال يستعيد االشخاص المبينين أعاله حقوقيم االنتخا

 
 الفصل الثالث

 في القوائم االنتخابية
 

 القيد في القوائم االنتخابية إلزامي وال يقيد أحد في لير قائمة واحدة.   :00المادة 
 

 تتضمن القوائم االنتخابية لكل دائيرة أسيماء جمييع النياخبين اليذين يكيون محيل اقيامتيم االصيمي أو الحقيقيي   :06المادة 
 فييا منذ ستة أشير عمى االقل. 

 
القييوائم االنتخابييية دائميية، إال أنييو يعيياد النظيير فييييا سيينويًا بعييد االعييالن عيين ذلييك بواسييطة النشييرات الرسييمية   :03المادة 

 والصحف واالذاعة خالل االسبوع الذي يسبق فتح ميمة اعادة النظر. 
 

الناخبين. يقوم بوضع ىذه القوائم لجنة مؤلفة مين قياض رئيسيًا ومين توضع لكل دائرة انتخابية قوائم بأسماء    :04المادة 
أحييد رؤسيياء المجييالس البمدييية فييي الييدائرة أو أحييد أعضيياء ىييذه المجييالس وميين موظييف األحييوال الشخصييية، 

 ويمكن المجنة أن تستشير المختار فيما يختص بقريتو.
 لية والداخمية. يعين رئيس المجنة وعضواىا بمرسوم بناء عمى اقتراح وزيري العد
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تضع المجنة قوائم الناخبين في الدائرة وفقيًا لسيجالت االحصياء وتتضيمن ىيذه القيوائم فيميا يتعميق بكيل ناخيب   :05المادة 
رقييم تسييجيل عائمتييو فييي سييجالت ا حصيياء واسييم عائمتييو واسييمو وجنسييو واسييم أبيييو ومحييل والدتييو وتاريخيييا 

 ومذىبو ومينتو ومحل اقامتو. 
 

تعيد المجنة النظر كل عام في القوائم االنتخابية. عمى موظفي األحوال الشخصية أن يقدموا ليذه المجنة فيميا   :06المادة 
 منو:  61بين أول كانون و 

أسماء االشخاص الذين تتوفر فييم الشروط القانونية لقيد اسمائيم واالشخاص الذين ستتوفر فييم ىذه  -
 .الشروط بتاريش قفل عمميات اعادة النظر

 أسماء الذين اىمل قيدىم أو توفوا أو شطبت اسماؤىم من سجالت االحصاء.  -
 

منو بيانًا  61يرسل رئيس دائرة السجل العدلي في كل محافظة إلى المجنة فيما بين أول كانون الثاني و  :07المادة 
خاب وفقًا ألحكام بأسماء االشخاص المحكوم عمييم بالجرائم التي من شأنيا حرمانيم من ممارسة حق االنت

 من ىذا القانون.  01المادة 
 

منييو بيانييًا باالحكييام النيائييية المتعمقيية  61ترسييل المحيياكم العدلييية إلييى المجنيية فيمييا بييين أول كييانون الثيياني و  :08المادة 
 باالفالس والحجر. 

 
أن تدون أسباب التنقيح في خانية رذار من كل سنة القوائم االنتخابية المنقحة، ويجب  05تنظم المجنة قبل    :09المادة 

خاصة مقابل كل اضافة إلى الالئحة أو حيذف منييا، وعنيدما ينقيل اسيم الناخيب مين قائمية إليى أخيرى، ييذكر 
 اسم الدائرة التي كان مقيدًا فييا سابقًا وتاريش شطبو. 

 
نتخابيية الموضيوعة لكيل دائيرة إليى رذار بواسطة الدرك أو الشرطة نسخًا عن القيوائم اال  65ترسل المجنة قبل   :61المادة 

لييى مركيز كييل محافظيية وقضياء حيييث يحييق ألي كيان أن يطمييع عمييييا  أمانية المجييالس البمديية أو المختييارين وا 
 وينسخيا. 

يعمن عن ايداع النسش عمى ىذا الوجو وبذات اليوم الذي يتم فيو، بجميع وسائل االعيالن الرسيمية وبواسيطة 
 اعة عند االقتضاء. الصحف المحمية إذا وجدت واالذ

ينظم رجال الدرك أو الشرطة محضرًا بإيداعيا ويوقعونو مع المختار أو أمين سر البمدية ويرفعونو إلى المجنة 
 طة القائمقم أو من يقوم بوظيفتو.بواس

 
وائم عمييى الناخييب الييذي تقيييد اسييمو خطييأ فييي لييير قائميية انتخابييية أن يطمييب، خييالل ميميية اعييادة النظيير بييالق  :60المادة 

المختصة بالدائرة التي توفرت ليو فيييا شيروط االقامية  04االنتخابية من المجنة المنصوص عمييا في المادة 
 المفروضة قانونًا، شطب اسمو من الالئحة أو الموائح األخرى التي جرى قيده فييا خطأ. 

ي دائرة لير التي جيرى قييد عمى الناخب الذي يعتبر نفسو محقًا في طمب قيد اسمو عمى القائمة االنتخابية ف
اسمو عمى قائمتيا، أن يوجو ليذه الغاية خالل شير واحد من تاريش نشير القيوائم، نسيختين عين طميب مؤييد 

 باالدلة الثبوتية إلى رئيس لجنة قيد الدائرة الجديدة التي يريد أن يقترع فييا. 
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لجنية قييد اليدائرة التيي كيان المسيتدعي إذا وافقت المجنة عمى نقل القيد أحيميت نسيخة عين قرارىيا إليى رئييس 
 مقيدًا فييا سابقًا لشطب اسمو من القائمة االنتخابية في تمك الدائرة. 

 
كيل ناخيب أىميل اسيمو يمكنيو أن يطميب قييده فيي ميميية شيير واحيد مين تياريش نشير القيوائم وعميى لجنية قيييد    :66المادة 

تمعت إليى صياحب العالقية أو وجييت إلييو دعيوة أييار بعيد أن تكيون اسي 05االسماء أن تبت في الطميب قبيل 
 وتخمف عن الحضور. 

 
يحق لكل ناخب مقيد في إحدى قوائم الدائرة االنتخابية أن يطمب إلى المجنة شطب أو قيد اسم شخص جيرى    :63المادة 

أن قيييده فييي ىييذه القائميية خالفييًا لمقييانون أو أىمييل اسييمو ولكييل ميين المحييافظ والقائمقييام والمختييار المخييتص 
 يمارس ىذا الحق. 

 
قرارات لجنة قيد االسماء قابمة االسيتئناف أميام لجنية عمييا تنشيأ خصيصيًا فيي كيل محافظية ويقيدم االسيتئناف    :64المادة 

 باستدعاء بسيط خالل عشرة أيام من تبميغيا إلى صاحب العالقة بالطرق االدارية. 
 

ة بواسطة المحافظ أو القائمقام وقبل الثالثين من شير أيار، نسيخًا ترسل لجنة قيد االسماء إلى وزير الداخمي  :65المادة 
 عن القوائم االنتخابية المنقحة. 

إذا الحظ الوزير أن القوائم تتضمن مخالفة ما وعمى األخص، وجود اسم ناخب في ليير قائمية أو قييدًا مبنييًا 
يية، يمفيت نظير المحيافظ المخيتص عمى ىوية كاذبة أو وجود اسم ناخب متوف أو محروم من حقوقو االنتخاب

 إلى ذلك. 
 

يحيل المحافظ القضية إلى لجنة القيد المختصة التي تبت بيا خالل ثالثة أيام وعند وجيود مخالفيات لمقيوانين 
 الجزائية يطمب من السمطات القضائية اجراء المالحقات. 

 
س لرفية اسيتئناف فيي المحافظية رئيسيًا ومين مين رئيي 64تؤلف المجنة العميا المنصيوص عميييا فيي الميادة    :66المادة 

قيياض ومفييتش ميين التفتيييش المركييزي عضييوين يعينييون بمرسييوم ويقييوم رئيييس أو نائييب رئيييس دائييرة األحييوال 
 الشخصية في المحافظة بوظيفة مقرر. 

 
أيييار  05ييية فييي ، تجمييد القائميية االنتخاب66و 65مييع االحتفيياظ بالتنقيحييات المجييراة تنفيييذًا ألحكييام المييادتين   :67المادة 

 أيار من السنة التالية.  05وتبقى نافذة حتى 
 

 الفصل الرابع
 الشروط المؤىمة لمترشيح، عدم االىمية والجمع بين النيابة والوظائف العامة

 
ان رجييال الجندييية وميين ىييم فييي حكميييم عمييى اخييتالف الرتييب، سييواء أكييانوا ميين الجيييش أم ميين قييوى االميين   : 68المادة 

ن العام ال يشتركون في االقتراع متى وجدوا في فرقتيم ومراكيزىم أو فيي حالية القييام بوظيائفيم، الداخمي واالم
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أمييا الييذين يكونييون فييي وقييت االنتخيياب محييالين إلييى االسييتيداع أو حاصييمين عمييى اجييازة قانونييية ال تقييل عيين 
 ثالثين يومًا، فيمكنيم أن يقترعوا في الدائرة التي قيدت فييا اسماؤىم. 

الجندية ومن ىم في حكميم عمى اختالف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى األمن اليداخمي  ان رجال
واالمن العام ال يمكن انتخابيم أعضاء لممجمس النيابي وان كانوا محيالين عميى االسيتيداع أو االحتيياط، ليير 

 اريش االنتخاب بستة أشير. أنو يجوز انتخابيم إذا كانوا محالين عمى التقاعد أو قبمت استقالتيم قبل ت
 

ال يجوز الجمع بين عضوية مجمس النواب ورئاسة أو عضوية مجمس ادارة مؤسسية عامية أو وظيفية عامية  :69المادة 
أو أية وظيفية فيي المؤسسيات العامية المسيتقمة والشيركات ذات االمتيياز والبميديات وأيية وظيفية دينيية يتنياول 

انة الدولة، وكل موظف ينتخب نائبيًا يعتبير منفصياًل حكميًا مين وظيفتيو إذا صاحبيا راتبًا أو تعويضًا ما من خز 
 لم يبمغ رفضو عضوية المجمس النيابي بخالل شير يمي اعالن نتيجة انتخابو. 

وال يجوز الجمع بين عضوية مجمس النواب والوكالة القانونية عن الدولية أو إحيدى مصيالحيا أو مؤسسياتيا 
 يات. العامة المستقمة أو البمد

 وال يجوز أيضًا بعد نشر ىذا القانون أن يعطى امتياز أو التزام لنائب. 
 

ال يجوز انتخاب االشخاص المذكورين فيما يمي فيي أيية دائيرة انتخابيية ميدة قيياميم بوظيائفيم وخيالل السيتة   :31المادة 
 أشير التي تمي تاريش استقالتيم وانقطاعيم فعميًا عن وظائفيم. 

 من الفئتين األولى والثانية.الموظفون  - 0
 القضاة من جميع الفئات. - 6
 رؤساء البمديات المعينون، في مراكز المحافظات. - 3
 رؤساء مجالس ادارة المؤسسات العامة ومديروىا وأعضاؤىا. - 4
 القائمقامون ورؤساء المجان البمدية المعينون، في مراكز أقضيتيم.  - 5
 

المقاعييد النيابييية بسيبب الوفيياة أو االسييتقالة أو إذا حييل المجميس قبييل نياييية واليتييو بسييتة  إذا شيغر أحييد -0  : 30المادة 
أشير عميى األقيل جياز انتخياب الميوظفين الميذكورين فيي الميادة السيابقة وأيضيًا رجيال الجنديية ومين ىيم فيي 

إذا اسييتقالوا حكميييم عمييى اخييتالف الرتييب سييواء أكييانوا ميين الجيييش أم ميين قييوى األميين الييداخمي واألميين العييام 
وانقطعوا فعميًا عن وظائفيم خالل خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريش مرسوم دعوة الييئات االنتخابيية. وتعتبير 

 االستقالة مقبولة من تاريش تقديميا.
لمموظفين واالشخاص الذين يستقيمون ويرشيحون أنفسييم لالنتخابيات النيابيية الحيق بالمطالبية بمعياش   -6

الصييرف شييرط أن ينييالوا عشييرين بالمئيية عمييى االقييل ميين أصييوات المقتييرعين عمييى وجييو  التقاعييد أو تعييويض
 قانوني. 

 
يفصل من النيابة بقرار من المجمس النائب الذي حكم عميو أثناء نيابتو بميا يوجيب حرمانيو ممارسية حقوقيو     :36المادة 

 . 01االنتخابية وفقًا لممادة 
 

 بشرط أو قيد يعتبر لغوًا وال يعتد بو بوجو من الوجوه. كل توكيل انتخابي مرتبط    :33المادة 
 



 6 

 الفصل الخامس
 في تقديم طمبات الترشيح

 
يجوز لمن توفرت فيو الشروط ليكون عضوًا في المجمس النييابي أن يرشيح نفسيو عين أي دائيرة كانيت، ليير    :34المادة 

رن واحد، وعندما تجيري االنتخابيات عميى انو ال يجوز ألحد أن يرشح نفسو في لير دائرة انتخابية واحدة في 
مراحل ال يجوز لمن رشح نفسو في دائيرة أن يرشيح نفسيو مجيددًا فيي دائيرة أخيرى خيالل الميمية نفسييا التيي 

 تجري فييا االنتخابات العامة. 
 

دل، موقيع عمى من يرشح نفسو لالنتخابات العامية أو الجزئيية أن يعيين فيي تصيريح مصيدق ليدى الكاتيب العي    :35المادة 
منو شخصيًا اليدائرة التيي يرييد ترشييح نفسيو فيييا وان ييودع فيي الوقيت نفسيو صيندوق الحكومية مبمغيًا قيدره 
ثالثة رالف ليرة لبنانية، ال يعاد إليو إال إذا نال في االنتخابات خمسة وعشرين بالمئة من أصيوات المقتيرعين 

ابل ايصال مؤقت قبل موعد االنتخاب بخمسة عشير عمى وجو قانوني. يودع التصريح مركز وزارة الداخمية مق
يومييًا عمييى األقييل وبعييد خمسيية أيييام يعطييى االيصييال النيييائي، إال إذا تبييين أن ترشيييحو مخييالف ألحكييام ىييذا 

 القانون. 
 

إذا امتنعت السمطة المختصة من اعطائو االيصال لغير األسباب المبينة أعاله يمكنيو مراجعية مجميس شيورى 
بسيط لير خاضع لمرسم. وعمى ىذا المجمس أن يفصل باعتراضو نيائيًا فيي لرفية الميذاكرة  الدولة باستدعاء
 خالل ثالثة أيام. 

أما إذا انقضت ميمة الترشيح ولم يتقدم لمقعيد معيين إال مرشيح واحيد، فيعتبير ىيذا المرشيح فيائزًا بالتزكيية وال 
 يصار إلى اجراء انتخابات لممقعد المذكور. 

 
ل تصريح مخالف لممادة السابقة يعيد بياطاًل. والتصيريحات التيي تقيدم مين شيخص واحيد فيي ليير دائيرة تعيد ك    :36المادة 

ذا كانييت مقدميية بتييواريش مختمفيية فييال يعتييد إال بيياألخير منيييا وتعتبيير  باطميية إذا كانييت مقدميية بتيياريش واحييد. وا 
 التصاريح الباقية باطمة. 

 
شييحو إال بموجيب تصيريح قيانوني مصيدق ليدى الكاتيب العيدل ييودع مركيز ال يجوز لممرشح أن يرجع عن تر    :37المادة 

ذا أدى ىيذا الرجيوع إليى اسيتحالة انتخياب العيدد  وزارة الداخمية قبل موعد االنتخابات بعشرة أيام عمى األقل. وا 
 الالزم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل االقتراع بثالثة أيام. 

 
ماء المرشحين الذين أعطوا االيصيال النييائي بيال ابطياء إليى المحيافظين والقائمقيامين ثيم تعميق عميى تبمغ اس   :38المادة 

 اثر وصوليا في األماكن التي تمصق فييا االعالنات الرسمية. 
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 الفصل السادس
 في األعمال االنتخابية

 
اقالم لالقتيراع ويكيون لكيل قريية يبميغ عيدد النياخبين تقسم الدائرة االنتخابية بقرار من وزير الداخمية إلى عدم    :39المادة 

فييا مائة، قمم اقتراع واحد عمى األقل، أما في المدن والقرى التي يزيد عيدد ناخبيييا عميى المائية فيكيون لكيل 
 أربعمائة ناخب قمم اقتراع عمى االقل. 

 ش مرسوم دعوة الناخبين.ينشر قرار التقسيم وتحديد اقالم االقتراع خالل الخمسة عشر يومًا تمي تاري
 وال يجوز تعديل ىذا القرار خالل االسبوع الذي سبق موعد االنتخاب. 

 
 يجري انتخاب النواب في اقالم االقتراع وتعين بصراحة االمكنة المخصصة لالقتراع.    :41المادة 

 
سابعة عشرة وتستمر يومًا واحيدًا فقيط تبدأ عمميات االقتراع في الساعة السابعة صباحًا وتنتيي في الساعة ال  :40المادة 

 وتجري دائمًا يوم األحد. 
 

يعين المحافظ لكل قمم اقتراع رئيسًا وكاتبًا أو أكثر قبل الشروع في االنتخاب بخمسة أيام عميى االقيل ويسياعد   :46المادة 
افتتياح قميم  الرئيس أربعة معاونين، يختار اليرئيس نصيفيم ويختيار النصيف ااخير النياخبون الحاضيرون عنيد

 االقتراع من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة ولممحافظ أن يعين موظفين احتياطيين لمحاجة. 
 يجب أن يكون الرئيس ونصف عدد المعاونين عمى االقل حاضرين طوال مدة األعمال االنتخابية. 

ة االنتخابييية ولييدخول جميييع اقييالم ولممرشييح الحييق فييي أن ينتييدب لييدخول كييل قمييم اقتييراع أحييد نيياخبي الييدائر 
ااالقتراع عددًا من ناخبي الدائرة نفسيا بنسبة مندوب واحد لكل قممي اقتيراع فيي القيرى وبنسيبة منيدوب واحيد 

 لكل خمسة اقالم اقتراع في المدن، وذلك بتصاريح مصدقة من المحافظ أو القائمقام. 
 

لرئيس قمم االقتراع وحده السمطة لممحافظة عمى النظام داخل قمم االقتراع وال يجوز ألية قوة مسمحة أن تقيف   :43المادة 
 داخل قمم االقتراع بال طمب منو ويجب عمى السمطات المدنية والقوات المسمحة أن تمبي مطالبو. 

ن أو منيدوبييم مين ممارسية حيق إال أن الطمب الذي يتقدم بو رئييس قميم االقتيراع ال يمكين أن يمنيع المرشيحي
 رقابة االعمال االنتخابية. 

وال يمكيين طييرد منييدوب أحييد المرشييحين إال إذا أقييدم عمييى االخييالل فييي النظييام أو فييي حاليية جييرم مشيييود يبييرر 
 توقيفو ويشار إلى ذلك في المحضر مع ذكر أسباب الطرد والوقت الذي طرد فيو. 

 
في المشاكل التي ليا عالقة باألعمال االنتخابية وتدون قراراتو في المحضر ويجيب  يفصل قمم االقتراع مؤقتاً    :44المادة 

أن تربط بالمحضر الوثائق والظروف وأوراق االنتخاب التي تتعمق بيا بعد أن يوقع عميييا جمييع أعضياء قميم 
 االقتراع ما عدا الكتبة. 
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القتيراع نسيخة رسيمية عين القائمية االنتخابيية ونسيخة عين طيمة األعميال االنتخابيية تنشير عميى ميدخل قميم ا   :45المادة 
القرار الوزاري الذي ينشىء ويحدد قمم االقتراع وتوضيع نسيخة عين قيانون االنتخياب والئحية باسيماء منيدوبي 

 المرشحين عمى طاولة القمم حيث يمكن لمناخبين والمرشحين ومندوبييم أن يطمعوا عمييا. 
 

اسطة ظروف مصمغة لير شفافة من نميوذج واحيد لجمييع النياحبين تقيدميا وزارة الداخميية يجري االقتراع بو    :46المادة 
وزارة »وتوضع تحت تصرف النياخبين عميى طاولية القميم أميام اليرئيس وىيذه الظيروف المطبوعية عميييا عبيارة 

الشيرطة أو  تمير بخاتم المحافظة أو القضاء مع التاريش وترسل من المحافظ أو القائمقام بواسيطة« الداخمية
الدرك لكل رئيس قمم اقتراع قبل االقتيراع عميى أن يكيون عيددىا مسياويًا لعيدد النياخبين المقييدين عميى القيوائم 
االنتخابية العائدة لمقمم ويرسل فيي الوقيت نفسيو ليرئيس قميم االقتيراع عيدد مسياو مين الظيروف المماثمية ليير 

تسميم الظروف يوقعو رئيس قمم االقتراع ويرسل إليى المميورة. ينظم من قبل رجال الدرك أو الشرطة محضر ب
 لجنة قيد االسماء في الدائرة بواسطة القائمقام أو من يقوم بوظيفتو. 

عمييى القمييم قبييل الشييروع فييي عممييية االقتييراع أن يتحقييق ميين أن عييدد الظييروف المميييورة يعييادل تمامييًا عييدد 
 الناخبين المقيدين. 

بسييبب قييوة قيياىرة أو عممييية خييداع ترمييي إلييى المسيياس فييي صييحة  إذا وقييع نقييص بعييدد الظييروف المميييورة
االقتراع أو ألي سبب رخر فعمى رئيس القمم أن يستبدل ىذه الظروف بالظروف لير الممييورة التيي اسيتمميا 
والتي يجب أن يميرىا بخاتم القمم مع التاريش ويشار إلى سبب ىيذا االبيدال فيي المحضير، أميا الظيروف ليير 

 لم تستعمل فتضم إلى المحضر.  المميورة التي
 

لمناخب عند دخولو القمم أن يحمل بصورة مسيتترة ورقية تتضيمن اسيماء المرشيحين اليذين يرييد انتخيابيم أو   :47المادة 
أن يأخييذ ورقيية بيضيياء ميين بييين األوراق البيضيياء الموضييوعة عمييى الطاوليية فييي المعييزل يكتييب عمييييا أسييماء 

 المرشحين الذين يريد انتخابيم. 
مين ىيذا القيانون الئحية كبييرة باسيماء المرشيحين وتوضيع  51يعمق في المعزل المنصوص عميو فيي الميادة 

 فيو أيضًا أوراق بيضاء وأقالم رصاص في متناول الناخبين. 
 

قرار  ال يجوز ألحد أن يشترك في االقتراع إال إذا كان اسمو مقيدًا في القائمة االنتخابية أو كان حاصاًل عمى   :48المادة 
 من المجنة بقيد اسمو. 

يعمق حق االقتراع لمموقوفين واالشخاص الموضوعين في مأوى االمراض العقميية وان ليم يكونيوا تحيت الحجير 
 القانوني، المقيدة اسماؤىم عمى القائمة االنتخابية. 

 
 ممت إليو قبل االقتراع. ال يحق لمناخب أن يشترك في االقتراع ما لم يبرز بطاقة انتخابية تكون قد س  :49المادة 

 تتضمن البطاقة االنتخابية: 
رقييم العائميية، االسييم والشيييرة، األب، تيياريش الييوالدة، المييذىب والصييورة الشمسييية وتكييون الصييورة الشمسييية 

 اختيارية لمنساء، لير أنو ال يحق لين ممارسة حقين االنتخابي ما لم يبرزن مع البطاقة تذكرة اليوية. 
خولو قمم االقتراع أن يقدم بطاقتو االنتخابية إلى رئيس قمم االقتيراع اليذي يتثبيت مين حقيو عمى الناخب عند د

 في االقتراع بيذا القمم ويكمفو أن يضع تجاه اسمو في الئحة الشطب توقيعو أو بصمتو.
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عين  يسمم رئيس القمم ظرفًا إلى الناخب فيخمو بنفسيو، دون أن يبيرح قميم االقتيراع، فيي المعيزل المعيد لحجبيو
األنظار ويضع في الظرف ورقة واحدة لالقتراع تشتمل عمى اسماء بقدر عدد النواب الذين ييراد انتخيابيم، وال 

 يجوز أن تشتمل عمى أكثر من ىذا العدد. 
 

وعندما يدعى باسمو يتقدم ويبين لرئيس القمم أنيو ال يحميل إال ظرفيًا واحيدًا، فيتحقيق اليرئيس مين ذليك بيدون 
يييأذن لمناخييب بييأن يضييع بيييده الظييرف فييي عمبيية االقتييراع، ثييم يثقييب رئيييس قمييم االقتييراع أن يمييس الظييرف ثييم 

 البطاقة االنتخابية في المحل الخاص منيا ويعيدىا لصاحبيا. 
ال يحيق لمناخيب أن يوكيل إليى لييره وضيع الظيرف فييي العمبية، إال أنيو يسيمح لمناخيب المصياب حقيقية بعاىيية 

ف وادخييال ىييذا الظييرف فييي عمبيية االقتييراع أن يسييتعين بناخييب رخيير تجعمييو عيياجزًا عيين وضييع ورقتييو فييي الظيير 
 يختاره بنفسو. 

عمى رئيس قمم االقتراع أن يتأكد من أن الناخب قد تقييد تماميًا بميا ورد نصيو أعياله وذليك لكيي يظيل االقتيراع 
 محتفظًا بطابعو السري. 

الئحة الشيطب ويوضيع خياتم يشيير إليى يثبت اقتراع الناخب بتوقيع أحد أعضاء قمم االقتراع تجاه اسمو عمى 
 قمم وتاريش االقتراع عمى ظير البطاقة االنتخابية العائدة لمناخب من قبل أحد الكتبة. 

 
 يكون لكل قمم اقتراع معزل واحد عمى االقل وال يجوز أن يوضع المعزل بشكل يحجب األعمال االنتخابية.    :51المادة 

 
بقة لمقائمة االنتخابية وتتضمن عالوة عميييا ثيالث خانيات مخصصية األوليى لتوقييع تكون الئحة الشطب مطا  :50المادة 

الناخب والثانية لتوقيع عضو القمم المكمف بالتثبت مين االنتخياب والثالثية لممالحظيات التيي يمكين أن يسيببيا 
م بوظيفتو عمى اقتراع الناخب وتكون أوراق ىذه الالئحة مرتبطة ببعضيا ومرقمة ويؤشر القائمقام أو من يقو 

كل صفحة من صفحاتيا، يشار في أعمى الصفحة األولى إلى عيدد صيفحات الئحية الشيطب ويجيب أن تكيون 
 ىذه العبارة مصدقة وموقعة ومؤرخة من قبل القائمقام أو من يقوم بوظيفتو. 

 
 قة االقتراع. ال تكون لعمبة االقتراع اال فوىة واحدة معدة الدخال الظرف الذي يحتوي عمى ور   :56المادة 

وقبل الشروع في االقتراع يفتح الرئيس العمبة ويتحقق من أنيا فارلة ثم يقفميا بقفمين مختمفين، يبقى مفتاح 
ذا حييدث عنييد ختييام عممييية االقتييراع أن بأحييدىما ب يييده ويسييمم المفتيياح الثيياني إلييى المعيياون األكبيير سيينًا. وا 

 ع التدابير الالزمة لفتح العمبة بال ابطاء. المفتاحين لير موجودين لدى الرئيس فإنو يتخذ جمي
 

عمييى الييرئيس أن ال يخييتم عممييية االقتييراع إال بعييد أن يكييون النيياخبون الحاضييرون فييي باحيية قمييم االقتييراع فييي    :53المادة 
 الساعة المعينة لعممية االختتام قد اقترعوا. 

 
وف التي فييا، فإذا كيان عيددىا يزييد عميى عيدد االسيماء بعد ختام عممية االقتراع تفتح العمبة وتحصى الظر    :54المادة 

المشطوبة أو يينقص عنيو يشيار إليى ذليك فيي المحضير. يفيتح اليرئيس أو أحيد المعياونين الظيروف كيل واحيد 
عمى حدة ويقرأ بصوت عال االسم المدون عمى ورقة االقتراع التي يحوييا الظرف وذلك تحيت رقابية النياخبين 

 يم. أو المرشحين أو مندوبي
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تسجل ىذه االسماء واالصوات التي يناليا كل مرشح عميى ليوائح خاصية عميى نسيختين تحيت رقابية النياخبين 
 والمرشحين أو مندوبييم ويوقع عمى ىذه الموائح رئيس القمم وجميع االعضاء. 

 
خيابيم فيإن أسيماء إذا اشتممت إحيدى األوراق عميى عيدد مين المرشيحين يربيو عميى عيدد النيواب المطميوب انت   :55المادة 

 المرشحين المذكورين قبل ااخرين من كل طائفة ىي دون سواىا التي يعتد بيا عند فرز األصوات. 
 

تعييد باطميية أيضييًا، األوراق التييي تشييتمل عمييى عالمييات تعريييف، األوراق التييي تشييتمل عمييى عبييارات ميينيية    :56المادة 
 حمل مثل ىذه االشارات. لممرشحين أو ألشخاص رخرين، أو الموجودة ضمن ظروف ت

فيي المحضير تضم ىذه األوراق إلى المحضر مع الظروف العائدة ليا بعد أن توقعيا ىيئة قمم االقتراع وتيذكر 
 األسباب الداعية لمضم.

يعمن الرئيس عمى اثر فرز االصيوات وتحقيقييا نتيجية االقتيراع المؤقتية ويمصيق فيورًا االعيالن اليذي يتضيمن    :57المادة 
ة ىذه عمى باب لرفة االقتراع ويعطى لكل من المرشحين أو مندوبييم بناء لطمبيم صورة طبيق االصيل النتيج

 عن ىذا االعالن. 
الظروف ميا خيال التيي يجيب ضيميا إليى بعد اعالن النتيجة عمى الصورة المبينة أعاله تحرق جميع األوراق و 

 المحضر. 
 

اع ييينظم محضيير االعمييال عمييى نسييختين يوقييع جميييع صييفحاتيما جميييع عنييدما تعميين النتيجيية المؤقتيية لالقتيير    :58المادة 
أعضاء قمم االقتراع ويضم إلى ىذا المحضر قوائم النياخبين وقيوائم الشيطب والظيروف ليير الممييورة التيي ال 

 من ىذا القانون.  04تستعمل، وتحال رأسًا إلى المجنة المنصوص عمييا في المادة 
وتنحصر صالحياتيا في جمع األصوات التي نالييا كيل مرشيح ولييا أن تيدقق تقوم ىذه المجنة بفرز االصوات 

ذا  في أوراق االقتيراع المضيمومة إليى المحضير فيتعمن بطالنييا أو قبولييا اسيتنادًا إليى أحكيام ىيذا القيانون. وا 
 ذلك. كانت المحاضر واألوراق الممحقة بيا لير منطبقة عمى أحكام ىذا القانون تنظم المجنة محضرًا خاصًا ب

بعييد االنتييياء ميين جمييع االصييوات تيينظم المجنيية محضييرًا وتعميين النتيجيية وترسييل المحضيير مييع جميييع مقرراتيييا 
واألوراق المتعمقية باالنتخياب إليى وزارة الداخميية رأسيًا وتيودع قائمقيام المنطقية والمحيافظ نسيخة عنييا، وعمييى 

 وزارة الداخمية أن تودعيا فورًا المجمس النيابي. 
 

ان الخالفات والصعوبات التي يمكن أن تحصل أثناء العمميات االنتخابية في قمم ما تخضع لما تقرره المجنية    :59المادة 
من ىذا القانون. تيدون المجنية فيي محضيرىا النييائي القيرارات التيي تتخيذىا  04المنصوص عمييا في المادة 

 ك.بيذا الصدد إذا ارتأت أن ليذه الخالفات والصعوبات أىمية تبرر ذل
 

ذا تسياوت األصيوات فيفيوز االكبير    :61المادة  يفوز باالنتخاب المرشح الذي ينال العدد االكبر مين أصيوات المقتيرعين وا 
 سنًا. 
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 الفصل السابع

 الدعاوى االنتخابية
 

 تعفى االعالنات االنتخابية من رسم الطابع.    :60المادة 
 

ينة أو مكان جيامع مواضيع خاصية  لصياق االعالنيات االنتخابيية طيمية ميدة تعين السمطة االدارية في كل مد   :66المادة 
 االنتخاب وتمنع اليافطات في عرض الشوارع. 

 
يمنع نشر أي اعالن في لير المواضع المعينية لالعالنيات، وال يجيوز فيميا خيال ذليك أن يمصيق أي اعيالن 

عية مينيم فيي خيالل اثنتيي عشيرة سياعة كان إذا ليم يرسيل المرشيح أو المرشيحين لالنتخابيات ثيالث نسيش موق
 عمى األقل قبل نشره إلى مكتب المحافظ أو القائمقام التابعة لو دائرة االنتخاب التي يراد نشر االعالن فييا. 

 
يحظر عمى كل موظف في الدولة أو البمديات وعميى المختيارين توزييع أوراق اقتيراع أو مخطوطيات أو نشيرات    :63المادة 

 مرشحين أو ضده، أو لمصمحة مجموعة من المرشحين أو ضدىم. لمصمحة أحد ال
 

يحظر توزيع كل نشرة أو مخطوطة لصيالح مرشيح أو عيدد مين المرشيحين أو ضيدىم ييوم االنتخياب. وعنيد     :64المادة 
حصييول مخالفيية ميين ىييذا النييوع تصييادر األوراق والمنشييورات والمخطوطييات ويعاقييب المخييالف بالحييد األعمييى 

 . 66صوص عمييا في المادة لمغرامة المن
 

يحظر جمع تذاكر اليوية أو البطاقات االنتخابية من قبيل المرشيحين بواسيطة وكالئييم قبيل االنتخابيات وفيي    :65المادة 
 . 66يوم االقتراع وكل مخالفة من ىذا النوع يعاقب مرتكبيا بالغرامة القصوى المنصوص عنيا في المادة 

 
 الفصل الثامن
 في العقوبات

 
يعاقب  334إلى  369كل مخالفة ألحكام ىذا القانون ال يشمميا قانون العقوبات وفي االخص المواد    :66المادة 

 ليرة لبنانية.  511إلى  65مرتكبيا بالغرامة من 
 

ت إذا ألغى مجمس النواب انتخاب أحد أعضائو وأحال ممف أوراق ىذا االنتخاب إلى القضاء  جيراء المالحقيا   :67المادة 
 القضائية، فتجري ىذه المالحقات خالل أربع وعشرين ساعة. 

 
 369إذا حكم عمى النائب الممغى انتخابو أو عمى أي شخص رخر بالعقوبات المنصيوص عميييا فيي الميواد    :68المادة 

 من قانون العقوبات اسقط من حقو في أن ينتخب مدة أربع سنوات.  334إلى 
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ء انتخاب ما مع ارسال ممف األوراق المتعمقة بو إلى وزير العدليية الجيرء المالحقيات القضيائية، إذا تقرر إلغا   :69المادة 

ذا شيرع خيالل ىيذا الشيير  فال يمكن الشروع في تجديد ىذا االنتخاب قبل شير يبدأ مين ييوم تقريير إلغائيو، وا 
مين ىيذا  8فيي الميادة في تحقيق ما بحق النائب الذي ألغيي انتخابيو فيإن ميمية الشييرين المنصيوص عميييا 

القانون ال تبدأ إال من اليوم الذي يفصل فيو نيائيًا في الدعوى المقامة عميو، فيجري االنتخاب الجدييد خيالل 
 ثالثة أشير تبدأ من اليوم الذي يكون قد ألغي فيو االنتخاب. 

 
 الفصل التاسع
 أحكام متفرقة

 
بيية أن يطميب ذليك مين لجنية قييد االسيماء فيي دائرتيو االنتخابيية لكل شيخص أىميل قييده فيي القيوائم االنتخا   :71المادة 

 خالل ميمة عشرين يومًا تبدأ من تاريش نشر ىذا القانون. 
 

 64تمغى جميع النصوص المخالفة ألحكام ىذا القانون أو التي ال تتفيق ميع مضيمونو وعميى االخيص قيانون    :70المادة 
 . 0957نيسان سنة 

 
 البطاقة االنتخابية في أول انتخاب نيابي يمي صدور ىذا القانون ويستعاض عنيا بتذكرة اليوية. ال يعمل ب   :76المادة 

 
 ينشر ىذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بو ابتداء من اليوم التالي لنشره.    :73المادة 
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 محافظة بيروت

 

 الدائرة 

عدد 
 المقاعد 

روم  ماروني  درزي  شيعي  سني 
 كاثوليك 

روم 
 ارثوذكس 

أرمن  انجيمي 
 كاثوليك 

أرمن 
 ارثوذكس 

 مالحظات  أقميات 

بيروت 
 األولى 

بيروت     3  0  0  0  0  0        8
األولى ي 

االشرفية، 
الرميل، 
المدور، 
الصيفي، 
المرفأ، 
ميناء 

 الحصن. 

بيروت 
 الثانية 

بيروت   0                0  0  3
الثانية ي 

ق زقا
البالط، 

الباشورة، 
عين 

 المريسة. 

بيروت 
 الثالثة 

بيروت   0        0          4  5
الثالثة ي 

رأس 
بيروت، 
المزرعة، 

 المصيطبة. 

  06  5  0    0  0  6  0  0  3  0    
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 محافظة جبل لبنان 

عدد  الدائرة 
 المقاعد 

روم  ماروني  درزي  شيعي  سني 
 كاثوليك 

روم 
 ارثوذكس 

ارمن  انجيمي 
 كاثوليك 

ارمن 
 ارثوذكس 

  

قضاء             3  0  0    5 الرابعة 
 بعبدا 

قضاء   0      0    3        5 الخامسة 
 المتن 

قضاء           0  3  6    6  8 السادسة 
 الشوف 

قضاء         0    6  6      5 السابعة 
 عاليو 

قضاء             4        4 الثامنة 
 كسروان 

قضاء             6    0    3 التاسعة 
 جبيل 

  31  6  6  5  07  0  6      0    
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 محافظة لبنان الجنوبي 

عدد  الدائرة 
 المقاعد 

روم  ماروني  درزي  شيعي  سني 
 كاثوليك 

روم 
 ارثوذكس 

ارمن  انجيمي 
 كاثوليك 

ارمن 
 ارثوذكس 

   اقميات 

مدينة                     0  0 العاشرة 
 صيدا 

الحادية 
 عشرة 

قضاء  قرى           0      0    6
 صيدا 

الثانية 
 عشرة 

قضاء                   3    3
 النبطية 

الثالثة 
 عشرة 

قضاء                   3    3
 صور 

الرابعة 
 عشرة 

قضاء                   6    6
بنت 
 جبيل 

الخامسة 
 عشرة 

قضاءي           0        6  0  4
مرجعيون 
 وحاصبيا 

السادسة 
 عشرة 

قضاء             0  6        3
 جزين 

  08  6  00    6  6  0            
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 محافظة البقاع 

عدد  الدائرة 
 المقاعد 

روم  ماروني  درزي  شيعي  سني 
 كاثوليك 

روم 
 ارثوذكس 

ارمن  انجيمي 
 كاثوليك 

ن ارم
 ارثوذكس 

   اقميات 

السابعة 
 عشرة 

قضاء           0  0  0    0  0  5
 زحمة 

الثامنة 
 عشرة 

قضاءي           0    0  0    0  3
البقاع 
الغربي 
 وراشيا 

التاسعة 
 عشرة 

قضاءي             0  0    4  0  7
بعمبك 

 واليرمل 

  05  3  5  0  6  6              
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 حافظة لبنان الشمالي م

عدد  الدائرة 
 المقاعد 

روم  ماروني  درزي  شيعي  سني 
 كاثوليك 

روم 
 ارثوذكس 

ارمن  انجيمي 
 كاثوليك 

ارمن 
 ارثوذكس 

   اقميات 

مدينة           0          4  5 العشرون 
 طرابمس 

الواحدة 
 والعشرون 

قرى                     6  6
قضاء 

 طرابمس 

ة الثاني
 والعشرون 

قضاء           0    0      6  4
 عكار 

الثالثة 
 والعشرون 

قضاء           0    3        3
 زلرتا 

الرابعة 
 والعشرون 

قضاء           6            6
 الكورة 

الخامسة 
 والعشرون 

قضاء               6        6
 بشري 

السادسة 
 والعشرون 

قضاء               6        6
 البترون 

  61  8      8    4            

  99  61  09  6  31  6  00  0  0  4  0    

 


