
ب. اسم مدير احلملة االنتخابية للقائمة: )مسؤول عن كافة نشاطات الدعاية االنتخابية للقائمة ومرشحيها(
16. االسم الرباعي  17. العنوان  

18. الهاتف   19. احملمول   20. الفاكس  

أ. اسم ممثل القائمة االنتخابية املفوض بالتوقيع عنها:
8. االسم الرباعي   9. العنوان  

10. الهاتف   11. احملمول   12. الفاكس  13. ص.ب 

14. البريد اإللكتروني         15. توقيع ممثل القائمة

طلب تسجيل وترشح قائمة انتخابّية
االنتخابات احمللية / اإلعادة 2018

السادة جلنة االنتخابات املركزية احملترمني،
نرجو املوافقة على طلب تسجيل وترشح قائمتنا االنتخابية النتخابات مجالس الهيئات احمللية وفقًا للبيانات اآلتية:

1. املنطقة  2. الهيئة احمللية 

3. اسم القائمة )بالعربية(   4. اسم القائمة )باالجنليزية( 

5. صفة ترشح القائمة   مستقلة    حزبية )أذكر اسم احلزب(  

6. عدد مرشحي القائمة باألرقام   وبالكلمات 

7. عنوان  مقر القائمة )إن وجد( 

                                      مكان االستالم                       
رقم ترتيب الطلب                                رمز الهيئة احمللية                       رمز املنطقة   

رقـــم الطلـــب   

     صباحًا      مساًء
دقيقة              ساعة

                                                            ساعة االستالم  
اليوم                     الشهر                                 السنة

 تاريـخ  االستـالم   

مالحظات: 

ج. املرفقات، يجب أن يرفق مع هذا الطلب ما يلي:
 نسخة ورقية وأخرى إلكترونية عن البرنامج االنتخابي للقائمة.

 صورة ملونة عن الرمز أو الشعار االنتخابي للقائمة موقعاً عليها من ممثل القائمة، ومرفقاً بها نسخة الكترونية على قرص مضغوط )CD(، باملواصفات 
.DPI 200 ودقة وضوح الصورة ،kb 300 بحجم ال يزيد عن ،cm 2x2 :بأبعاد  ،JPEG التالية: صورة ملونة، نوع

Colored image, Format: JPEG, Dimension: 2x2 cm, Size no more than 300 kb Quality Resolution: 200 DPI.
 سند بنكي بدفع مبلغ بقيمة )1000( ألف دينار أردنـي نقداً يف حساب جلنة االنتخابات املركزية تأمينات املرشحني رقم )2222000( لدى بنك فلسطني 

فرع رام اهلل أو اإليداع لدى كافة فروع بنك فلسطني املنتشرة يف كافة محافظات الوطن.
 )بالنسبة للقوائم احلزبية(، كتاب من املمثل العام للهيئة احلزبية يفيد باملوافقة على ترشح القائمة مقدمة الطلب عن الهيئة احلزبية.

* يرجى االنتباه إلى املرفقات اخلاصة باملرشحني واملوضحة يف البند )ثالثًا( من الفقرة )هـ( من هذا الطلب.

21. هل ميانع مدير احلملة االنتخابية من قيام جلنة االنتخابات املركزية بتوفير معلومات االتصال اخلاصة به لوسائل اإلعالم؟:     ال     نعم

22. مصادر متويل احلملة االنتخابّية )ميكن إرفاق ورقة إضافية( 

23. البريد اإللكتروني   24. توقيع مدير احلملة االنتخابية

الستخدام مكتب املنطقة )الذي تقع الهيئة احمللية ضمن حدوده(



د. إقرار وتعهد:

نحن ممثل ومدير احلملة االنتخابية للقائمة ومرشحيها نقر بصحة املعلومات الواردة يف هذا الطلب ومرفقاته، وبأن جميع مرشحي القائمة تتوافر 
فيهم الشروط الواردة يف املادة )18( من قانون انتخاب مجالس الهيئات احمللية رقم )10( لسنة 2005 وتعديالتها الواردة يف املادة )2( من قانون رقم 
)12( لسنة 2005، كما ونتعهد بعدم تلقي أية أموال أو مساعدات من السلطة الوطنية الفلسطينية أو أية جهة أجنبية أو خارجية بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة لغايات تغطية مصاريف احلملة االنتخابية للقائمة، وبتقدمي كشف مالي مفصل للجنة االنتخابات املركزية بتكاليف حملتنا االنتخابية 
ومصادر متويلها يف موعد أقصاه شهر من تاريخ إعالن النتائج النهائية لالنتخابات، وباإللتزام الكامل بالقانون ومبا تصدره جلنة االنتخابات املركزية 

من األنظمة واإلجراء والتعليمات ألغراض العملية االنتخابية.

كذلك نتحمل املسؤولية الكاملة بالتكافل والتضامن عن نشاطات ومواد الدعاية االنتخابية وإزالة كافة مظاهرها خالل مدة ال تتجاوز أسبوعني 
من يوم االقتراع ويكون للجنة االنتخابات املركزية يف حال مخالفة ذلك احلق يف إزالتها وخصم تكاليف اإلزالة من مبلغ تأمني الدعاية االنتخابية 

املودع يف حساب اللجنة.

هـ. الكشف املغلق والتواقيع:

نعلن نحن مرشحي القائمة بقبولنا باإلقرار والتعهد الوارد يف البند )د( أعاله وبترتيب أسماؤنا الواردة يف الكشف املغلق أدناه مع علمنا بأن توزيع 
املقاعد التي تفوز بها القائمة على مرشحيها يكون حسب أولوية كل مرشح يف الكشف املغلق األول فالذي يليه وهكذا..، وبتفويض ممثل القائمة املذكور 

يف الفقرة )أ( من هذا الطلب بتمثيلنا يف كل ما يلزم بخصوص الترشح أمام اللجنة وكافة اجلهات لهذا الغرض.

املنطقة   الهيئة احمللية   اسم القائمة)بالعربية(   

  

 
  اليوم                   الشهر                                السنة

  
)الهيئات احمللية ذات الكوته االسالمية واملسيحية(

 ذكر    أنثى 

     

املرشح رقم )1(
أواًل: البيانات الشخصية للمرشح رقم )1( يف القائمة:

3. االسم األول                              4. اسم األب                                 5. اسم اجلد                                 6. اسم العائلة                               7. اسم الشهرة )إن وجد(

1. رقم بطاقة إثبات الشخصية                                                 2. رقم التسجيل يف سجل الناخبني

11. اجلنس                12. الديانة                                      13. مكان الوالدة                        14. تاريخ الوالدة                                                       15. توقيع املرشح                                 

 

  

ثالثًا: املرفقات اخلاصة باملرشح رقم )1(

 صورة بطاقة اثبات الشخصية للمرشح.
 صورتان شخصيتان حديثتان بحجم 2*3 سم لكل مرشح.

 سند إقرار وتعهد مرشح.

     
8. First Name                                                 9. Father’s Name                                         10. Family Name

 براءة ذمة مالية صادرة عن مجلس الهيئة احمللية التي ينوي الترشح ملجلسها.
 كتاب قبول االستقالة من الوظيفة إذا كان املرشح ممن يفرض عليهم القانون ذلك. 

 اثبات مكان اإلقامة لكل مرشح.
 وكالة خاصة للمرشحني الذين ال يستطيعون تقدمي طلباتهم بأنفسهم.

ثانيًا: يف حال تقدمي طلب الترشح بواسطة وكيل قانوني:

16. االسم الرباعي للوكيل                                                          17. العنوان بالكامل                                        

18. الهاتف                                                              19. احملمول                                                            20. توقيع الوكيل القانوني                                                     

        

  



املنطقة     الهيئة احمللية   اسم القائمة)بالعربية(   

  

 
  اليوم                   الشهر                                السنة

  
)الهيئات احمللية ذات الكوته االسالمية واملسيحية(

 ذكر    أنثى 

     

املرشح رقم )2(
أواًل: البيانات الشخصية للمرشح رقم )2( يف القائمة:

3. االسم األول                              4. اسم األب                                 5. اسم اجلد                                 6. اسم العائلة                               7. اسم الشهرة )إن وجد(

1. رقم بطاقة إثبات الشخصية                                                 2. رقم التسجيل يف سجل الناخبني

11. اجلنس                12. الديانة                                      13. مكان الوالدة                        14. تاريخ الوالدة                                                       15. توقيع املرشح                                 

 

  

ثالثًا: املرفقات اخلاصة باملرشح رقم )2(

 صورة بطاقة اثبات الشخصية للمرشح.
 صورتان شخصيتان حديثتان بحجم 2*3 سم لكل مرشح.

 سند إقرار وتعهد مرشح.

     
8. First Name                                                 9. Father’s Name                                         10. Family Name

 براءة ذمة مالية صادرة عن مجلس الهيئة احمللية التي ينوي الترشح ملجلسها.
 كتاب قبول االستقالة من الوظيفة إذا كان املرشح ممن يفرض عليهم القانون ذلك. 

 اثبات مكان اإلقامة لكل مرشح.
 وكالة خاصة للمرشحني الذين ال يستطيعون تقدمي طلباتهم بأنفسهم.

ثانيًا: يف حال تقدمي طلب الترشح بواسطة وكيل قانوني:

16. االسم الرباعي للوكيل                                                          17. العنوان بالكامل                                        

18. الهاتف                                                              19. احملمول                                                            20. توقيع الوكيل القانوني                                                     

        

  

  

 
  اليوم                   الشهر                                السنة

  
)الهيئات احمللية ذات الكوته االسالمية واملسيحية(

 ذكر    أنثى 

     

املرشح رقم )3(
أواًل: البيانات الشخصية للمرشح رقم )3( يف القائمة:

3. االسم األول                              4. اسم األب                                 5. اسم اجلد                                 6. اسم العائلة                               7. اسم الشهرة )إن وجد(

1. رقم بطاقة إثبات الشخصية                                                 2. رقم التسجيل يف سجل الناخبني

11. اجلنس                12. الديانة                                      13. مكان الوالدة                        14. تاريخ الوالدة                                                       15. توقيع املرشح                                 

 

  

ثالثًا: املرفقات اخلاصة باملرشح رقم )3(

 صورة بطاقة اثبات الشخصية للمرشح.
 صورتان شخصيتان حديثتان بحجم 2*3 سم لكل مرشح.

 سند إقرار وتعهد مرشح.

     
8. First Name                                                 9. Father’s Name                                         10. Family Name

 براءة ذمة مالية صادرة عن مجلس الهيئة احمللية التي ينوي الترشح ملجلسها.
 كتاب قبول االستقالة من الوظيفة إذا كان املرشح ممن يفرض عليهم القانون ذلك. 

 اثبات مكان اإلقامة لكل مرشح.
 وكالة خاصة للمرشحني الذين ال يستطيعون تقدمي طلباتهم بأنفسهم.

ثانيًا: يف حال تقدمي طلب الترشح بواسطة وكيل قانوني:

16. االسم الرباعي للوكيل                                                          17. العنوان بالكامل                                        

18. الهاتف                                                              19. احملمول                                                            20. توقيع الوكيل القانوني                                                     

        

  



املنطقة     الهيئة احمللية   اسم القائمة)بالعربية(   

  

 
  اليوم                   الشهر                                السنة

  
)الهيئات احمللية ذات الكوته االسالمية واملسيحية(

 ذكر    أنثى 

     

املرشح رقم )4(
أواًل: البيانات الشخصية للمرشح رقم )4( يف القائمة:

3. االسم األول                              4. اسم األب                                 5. اسم اجلد                                 6. اسم العائلة                               7. اسم الشهرة )إن وجد(

1. رقم بطاقة إثبات الشخصية                                                 2. رقم التسجيل يف سجل الناخبني

11. اجلنس                12. الديانة                                      13. مكان الوالدة                        14. تاريخ الوالدة                                                       15. توقيع املرشح                                 

 

  

ثالثًا: املرفقات اخلاصة باملرشح رقم )4(

 صورة بطاقة اثبات الشخصية للمرشح.
 صورتان شخصيتان حديثتان بحجم 2*3 سم لكل مرشح.

 سند إقرار وتعهد مرشح.

     
8. First Name                                                 9. Father’s Name                                         10. Family Name

 براءة ذمة مالية صادرة عن مجلس الهيئة احمللية التي ينوي الترشح ملجلسها.
 كتاب قبول االستقالة من الوظيفة إذا كان املرشح ممن يفرض عليهم القانون ذلك. 

 اثبات مكان اإلقامة لكل مرشح.
 وكالة خاصة للمرشحني الذين ال يستطيعون تقدمي طلباتهم بأنفسهم.

ثانيًا: يف حال تقدمي طلب الترشح بواسطة وكيل قانوني:

16. االسم الرباعي للوكيل                                                          17. العنوان بالكامل                                        

18. الهاتف                                                              19. احملمول                                                            20. توقيع الوكيل القانوني                                                     

        

  

  

 
  اليوم                   الشهر                                السنة

  
)الهيئات احمللية ذات الكوته االسالمية واملسيحية(

 ذكر    أنثى 

     

املرشح رقم )5(
أواًل: البيانات الشخصية للمرشح رقم )5( يف القائمة:

3. االسم األول                              4. اسم األب                                 5. اسم اجلد                                 6. اسم العائلة                               7. اسم الشهرة )إن وجد(

1. رقم بطاقة إثبات الشخصية                                                 2. رقم التسجيل يف سجل الناخبني

11. اجلنس                12. الديانة                                      13. مكان الوالدة                        14. تاريخ الوالدة                                                       15. توقيع املرشح                                 

 

  

ثالثًا: املرفقات اخلاصة باملرشح رقم )5(

 صورة بطاقة اثبات الشخصية للمرشح.
 صورتان شخصيتان حديثتان بحجم 2*3 سم لكل مرشح.

 سند إقرار وتعهد مرشح.

     
8. First Name                                                 9. Father’s Name                                         10. Family Name

 براءة ذمة مالية صادرة عن مجلس الهيئة احمللية التي ينوي الترشح ملجلسها.
 كتاب قبول االستقالة من الوظيفة إذا كان املرشح ممن يفرض عليهم القانون ذلك. 

 اثبات مكان اإلقامة لكل مرشح.
 وكالة خاصة للمرشحني الذين ال يستطيعون تقدمي طلباتهم بأنفسهم.

ثانيًا: يف حال تقدمي طلب الترشح بواسطة وكيل قانوني:

16. االسم الرباعي للوكيل                                                          17. العنوان بالكامل                                        

18. الهاتف                                                              19. احملمول                                                            20. توقيع الوكيل القانوني                                                     

        

  



املنطقة     الهيئة احمللية   اسم القائمة)بالعربية(   

  

 
  اليوم                   الشهر                                السنة

  
)الهيئات احمللية ذات الكوته االسالمية واملسيحية(

 ذكر    أنثى 

     

املرشح رقم )6(
أواًل: البيانات الشخصية للمرشح رقم )6( يف القائمة:

3. االسم األول                              4. اسم األب                                 5. اسم اجلد                                 6. اسم العائلة                               7. اسم الشهرة )إن وجد(

1. رقم بطاقة إثبات الشخصية                                                 2. رقم التسجيل يف سجل الناخبني

11. اجلنس                12. الديانة                                      13. مكان الوالدة                        14. تاريخ الوالدة                                                       15. توقيع املرشح                                 

 

  

ثالثًا: املرفقات اخلاصة باملرشح رقم )6(

 صورة بطاقة اثبات الشخصية للمرشح.
 صورتان شخصيتان حديثتان بحجم 2*3 سم لكل مرشح.

 سند إقرار وتعهد مرشح.

     
8. First Name                                                 9. Father’s Name                                         10. Family Name

 براءة ذمة مالية صادرة عن مجلس الهيئة احمللية التي ينوي الترشح ملجلسها.
 كتاب قبول االستقالة من الوظيفة إذا كان املرشح ممن يفرض عليهم القانون ذلك. 

 اثبات مكان اإلقامة لكل مرشح.
 وكالة خاصة للمرشحني الذين ال يستطيعون تقدمي طلباتهم بأنفسهم.

ثانيًا: يف حال تقدمي طلب الترشح بواسطة وكيل قانوني:

16. االسم الرباعي للوكيل                                                          17. العنوان بالكامل                                        

18. الهاتف                                                              19. احملمول                                                            20. توقيع الوكيل القانوني                                                     

        

  

  

 
  اليوم                   الشهر                                السنة

  
)الهيئات احمللية ذات الكوته االسالمية واملسيحية(

 ذكر    أنثى 

     

املرشح رقم )7(
أواًل: البيانات الشخصية للمرشح رقم )7( يف القائمة:

3. االسم األول                              4. اسم األب                                 5. اسم اجلد                                 6. اسم العائلة                               7. اسم الشهرة )إن وجد(

1. رقم بطاقة إثبات الشخصية                                                 2. رقم التسجيل يف سجل الناخبني

11. اجلنس                12. الديانة                                      13. مكان الوالدة                        14. تاريخ الوالدة                                                       15. توقيع املرشح                                 

 

  

ثالثًا: املرفقات اخلاصة باملرشح رقم )7(

 صورة بطاقة اثبات الشخصية للمرشح.
 صورتان شخصيتان حديثتان بحجم 2*3 سم لكل مرشح.

 سند إقرار وتعهد مرشح.

     
8. First Name                                                 9. Father’s Name                                         10. Family Name

 براءة ذمة مالية صادرة عن مجلس الهيئة احمللية التي ينوي الترشح ملجلسها.
 كتاب قبول االستقالة من الوظيفة إذا كان املرشح ممن يفرض عليهم القانون ذلك. 

 اثبات مكان اإلقامة لكل مرشح.
 وكالة خاصة للمرشحني الذين ال يستطيعون تقدمي طلباتهم بأنفسهم.

ثانيًا: يف حال تقدمي طلب الترشح بواسطة وكيل قانوني:

16. االسم الرباعي للوكيل                                                          17. العنوان بالكامل                                        

18. الهاتف                                                              19. احملمول                                                            20. توقيع الوكيل القانوني                                                     

        

  



املنطقة     الهيئة احمللية   اسم القائمة)بالعربية(   

  

 
  اليوم                   الشهر                                السنة

  
)الهيئات احمللية ذات الكوته االسالمية واملسيحية(

 ذكر    أنثى 

     

املرشح رقم )8(
أواًل: البيانات الشخصية للمرشح رقم )8( يف القائمة:

3. االسم األول                              4. اسم األب                                 5. اسم اجلد                                 6. اسم العائلة                               7. اسم الشهرة )إن وجد(

1. رقم بطاقة إثبات الشخصية                                                 2. رقم التسجيل يف سجل الناخبني

11. اجلنس                12. الديانة                                      13. مكان الوالدة                        14. تاريخ الوالدة                                                       15. توقيع املرشح                                 

 

  

ثالثًا: املرفقات اخلاصة باملرشح رقم )8(

 صورة بطاقة اثبات الشخصية للمرشح.
 صورتان شخصيتان حديثتان بحجم 2*3 سم لكل مرشح.

 سند إقرار وتعهد مرشح.

     
8. First Name                                                 9. Father’s Name                                         10. Family Name

 براءة ذمة مالية صادرة عن مجلس الهيئة احمللية التي ينوي الترشح ملجلسها.
 كتاب قبول االستقالة من الوظيفة إذا كان املرشح ممن يفرض عليهم القانون ذلك. 

 اثبات مكان اإلقامة لكل مرشح.
 وكالة خاصة للمرشحني الذين ال يستطيعون تقدمي طلباتهم بأنفسهم.

ثانيًا: يف حال تقدمي طلب الترشح بواسطة وكيل قانوني:

16. االسم الرباعي للوكيل                                                          17. العنوان بالكامل                                        

18. الهاتف                                                              19. احملمول                                                            20. توقيع الوكيل القانوني                                                     

        

  

  

 
  اليوم                   الشهر                                السنة

  
)الهيئات احمللية ذات الكوته االسالمية واملسيحية(

 ذكر    أنثى 

     

املرشح رقم )9(
أواًل: البيانات الشخصية للمرشح رقم )9( يف القائمة:

3. االسم األول                              4. اسم األب                                 5. اسم اجلد                                 6. اسم العائلة                               7. اسم الشهرة )إن وجد(

1. رقم بطاقة إثبات الشخصية                                                 2. رقم التسجيل يف سجل الناخبني

11. اجلنس                12. الديانة                                      13. مكان الوالدة                        14. تاريخ الوالدة                                                       15. توقيع املرشح                                 

 

  

ثالثًا: املرفقات اخلاصة باملرشح رقم )9(

 صورة بطاقة اثبات الشخصية للمرشح.
 صورتان شخصيتان حديثتان بحجم 2*3 سم لكل مرشح.

 سند إقرار وتعهد مرشح.

     
8. First Name                                                 9. Father’s Name                                         10. Family Name

 براءة ذمة مالية صادرة عن مجلس الهيئة احمللية التي ينوي الترشح ملجلسها.
 كتاب قبول االستقالة من الوظيفة إذا كان املرشح ممن يفرض عليهم القانون ذلك. 

 اثبات مكان اإلقامة لكل مرشح.
 وكالة خاصة للمرشحني الذين ال يستطيعون تقدمي طلباتهم بأنفسهم.

ثانيًا: يف حال تقدمي طلب الترشح بواسطة وكيل قانوني:

16. االسم الرباعي للوكيل                                                          17. العنوان بالكامل                                        

18. الهاتف                                                              19. احملمول                                                            20. توقيع الوكيل القانوني                                                     

        

  



املنطقة     الهيئة احمللية   اسم القائمة)بالعربية(   

  

 
  اليوم                   الشهر                                السنة

  
)الهيئات احمللية ذات الكوته االسالمية واملسيحية(

 ذكر    أنثى 

     

املرشح رقم )10(
أواًل: البيانات الشخصية للمرشح رقم )10( يف القائمة:

3. االسم األول                              4. اسم األب                                 5. اسم اجلد                                 6. اسم العائلة                               7. اسم الشهرة )إن وجد(

1. رقم بطاقة إثبات الشخصية                                                 2. رقم التسجيل يف سجل الناخبني

11. اجلنس                12. الديانة                                      13. مكان الوالدة                        14. تاريخ الوالدة                                                       15. توقيع املرشح                                 

 

  

ثالثًا: املرفقات اخلاصة باملرشح رقم )10(

 صورة بطاقة اثبات الشخصية للمرشح.
 صورتان شخصيتان حديثتان بحجم 2*3 سم لكل مرشح.

 سند إقرار وتعهد مرشح.

     
8. First Name                                                 9. Father’s Name                                         10. Family Name

 براءة ذمة مالية صادرة عن مجلس الهيئة احمللية التي ينوي الترشح ملجلسها.
 كتاب قبول االستقالة من الوظيفة إذا كان املرشح ممن يفرض عليهم القانون ذلك. 

 اثبات مكان اإلقامة لكل مرشح.
 وكالة خاصة للمرشحني الذين ال يستطيعون تقدمي طلباتهم بأنفسهم.

ثانيًا: يف حال تقدمي طلب الترشح بواسطة وكيل قانوني:

16. االسم الرباعي للوكيل                                                          17. العنوان بالكامل                                        

18. الهاتف                                                              19. احملمول                                                            20. توقيع الوكيل القانوني                                                     

        

  

  

 
  اليوم                   الشهر                                السنة

  
)الهيئات احمللية ذات الكوته االسالمية واملسيحية(

 ذكر    أنثى 

     

املرشح رقم )11(
أواًل: البيانات الشخصية للمرشح رقم )11( يف القائمة:

3. االسم األول                              4. اسم األب                                 5. اسم اجلد                                 6. اسم العائلة                               7. اسم الشهرة )إن وجد(

1. رقم بطاقة إثبات الشخصية                                                 2. رقم التسجيل يف سجل الناخبني

11. اجلنس                12. الديانة                                      13. مكان الوالدة                        14. تاريخ الوالدة                                                       15. توقيع املرشح                                 

 

  

ثالثًا: املرفقات اخلاصة باملرشح رقم )11(

 صورة بطاقة اثبات الشخصية للمرشح.
 صورتان شخصيتان حديثتان بحجم 2*3 سم لكل مرشح.

 سند إقرار وتعهد مرشح.

     
8. First Name                                                 9. Father’s Name                                         10. Family Name

 براءة ذمة مالية صادرة عن مجلس الهيئة احمللية التي ينوي الترشح ملجلسها.
 كتاب قبول االستقالة من الوظيفة إذا كان املرشح ممن يفرض عليهم القانون ذلك. 

 اثبات مكان اإلقامة لكل مرشح.
 وكالة خاصة للمرشحني الذين ال يستطيعون تقدمي طلباتهم بأنفسهم.

ثانيًا: يف حال تقدمي طلب الترشح بواسطة وكيل قانوني:

16. االسم الرباعي للوكيل                                                          17. العنوان بالكامل                                        

18. الهاتف                                                              19. احملمول                                                            20. توقيع الوكيل القانوني                                                     

        

  



املنطقة     الهيئة احمللية   اسم القائمة)بالعربية(   

  

 
  اليوم                   الشهر                                السنة

  
)الهيئات احمللية ذات الكوته االسالمية واملسيحية(

 ذكر    أنثى 

     

املرشح رقم )12(
أواًل: البيانات الشخصية للمرشح رقم )12( يف القائمة:

3. االسم األول                              4. اسم األب                                 5. اسم اجلد                                 6. اسم العائلة                               7. اسم الشهرة )إن وجد(

1. رقم بطاقة إثبات الشخصية                                                 2. رقم التسجيل يف سجل الناخبني

11. اجلنس                12. الديانة                                      13. مكان الوالدة                        14. تاريخ الوالدة                                                       15. توقيع املرشح                                 

 

  

ثالثًا: املرفقات اخلاصة باملرشح رقم )12(

 صورة بطاقة اثبات الشخصية للمرشح.
 صورتان شخصيتان حديثتان بحجم 2*3 سم لكل مرشح.

 سند إقرار وتعهد مرشح.

     
8. First Name                                                 9. Father’s Name                                         10. Family Name

 براءة ذمة مالية صادرة عن مجلس الهيئة احمللية التي ينوي الترشح ملجلسها.
 كتاب قبول االستقالة من الوظيفة إذا كان املرشح ممن يفرض عليهم القانون ذلك. 

 اثبات مكان اإلقامة لكل مرشح.
 وكالة خاصة للمرشحني الذين ال يستطيعون تقدمي طلباتهم بأنفسهم.

ثانيًا: يف حال تقدمي طلب الترشح بواسطة وكيل قانوني:

16. االسم الرباعي للوكيل                                                          17. العنوان بالكامل                                        

18. الهاتف                                                              19. احملمول                                                            20. توقيع الوكيل القانوني                                                     

        

  

  

 
  اليوم                   الشهر                                السنة

  
)الهيئات احمللية ذات الكوته االسالمية واملسيحية(

 ذكر    أنثى 

     

املرشح رقم )13(
أواًل: البيانات الشخصية للمرشح رقم )13( يف القائمة:

3. االسم األول                              4. اسم األب                                 5. اسم اجلد                                 6. اسم العائلة                               7. اسم الشهرة )إن وجد(

1. رقم بطاقة إثبات الشخصية                                                 2. رقم التسجيل يف سجل الناخبني

11. اجلنس                12. الديانة                                      13. مكان الوالدة                        14. تاريخ الوالدة                                                       15. توقيع املرشح                                 

 

  

ثالثًا: املرفقات اخلاصة باملرشح رقم )13(

 صورة بطاقة اثبات الشخصية للمرشح.
 صورتان شخصيتان حديثتان بحجم 2*3 سم لكل مرشح.

 سند إقرار وتعهد مرشح.

     
8. First Name                                                 9. Father’s Name                                         10. Family Name

 براءة ذمة مالية صادرة عن مجلس الهيئة احمللية التي ينوي الترشح ملجلسها.
 كتاب قبول االستقالة من الوظيفة إذا كان املرشح ممن يفرض عليهم القانون ذلك. 

 اثبات مكان اإلقامة لكل مرشح.
 وكالة خاصة للمرشحني الذين ال يستطيعون تقدمي طلباتهم بأنفسهم.

ثانيًا: يف حال تقدمي طلب الترشح بواسطة وكيل قانوني:

16. االسم الرباعي للوكيل                                                          17. العنوان بالكامل                                        

18. الهاتف                                                              19. احملمول                                                            20. توقيع الوكيل القانوني                                                     

        

  



املنطقة     الهيئة احمللية   اسم القائمة)بالعربية(   

  

 
  اليوم                   الشهر                                السنة

  
)الهيئات احمللية ذات الكوته االسالمية واملسيحية(

 ذكر    أنثى 

     

املرشح رقم )14(
أواًل: البيانات الشخصية للمرشح رقم )14( يف القائمة:

3. االسم األول                              4. اسم األب                                 5. اسم اجلد                                 6. اسم العائلة                               7. اسم الشهرة )إن وجد(

1. رقم بطاقة إثبات الشخصية                                                 2. رقم التسجيل يف سجل الناخبني

11. اجلنس                12. الديانة                                      13. مكان الوالدة                        14. تاريخ الوالدة                                                       15. توقيع املرشح                                 

 

  

ثالثًا: املرفقات اخلاصة باملرشح رقم )14(

 صورة بطاقة اثبات الشخصية للمرشح.
 صورتان شخصيتان حديثتان بحجم 2*3 سم لكل مرشح.

 سند إقرار وتعهد مرشح.

     
8. First Name                                                 9. Father’s Name                                         10. Family Name

 براءة ذمة مالية صادرة عن مجلس الهيئة احمللية التي ينوي الترشح ملجلسها.
 كتاب قبول االستقالة من الوظيفة إذا كان املرشح ممن يفرض عليهم القانون ذلك. 

 اثبات مكان اإلقامة لكل مرشح.
 وكالة خاصة للمرشحني الذين ال يستطيعون تقدمي طلباتهم بأنفسهم.

ثانيًا: يف حال تقدمي طلب الترشح بواسطة وكيل قانوني:

16. االسم الرباعي للوكيل                                                          17. العنوان بالكامل                                        

18. الهاتف                                                              19. احملمول                                                            20. توقيع الوكيل القانوني                                                     

        

  

  

 
  اليوم                   الشهر                                السنة

  
)الهيئات احمللية ذات الكوته االسالمية واملسيحية(

 ذكر    أنثى 

     

املرشح رقم )15(
أواًل: البيانات الشخصية للمرشح رقم )15( يف القائمة:

3. االسم األول                              4. اسم األب                                 5. اسم اجلد                                 6. اسم العائلة                               7. اسم الشهرة )إن وجد(

1. رقم بطاقة إثبات الشخصية                                                 2. رقم التسجيل يف سجل الناخبني

11. اجلنس                12. الديانة                                      13. مكان الوالدة                        14. تاريخ الوالدة                                                       15. توقيع املرشح                                 

 

  

ثالثًا: املرفقات اخلاصة باملرشح رقم )15(

 صورة بطاقة اثبات الشخصية للمرشح.
 صورتان شخصيتان حديثتان بحجم 2*3 سم لكل مرشح.

 سند إقرار وتعهد مرشح.

     
8. First Name                                                 9. Father’s Name                                         10. Family Name

 براءة ذمة مالية صادرة عن مجلس الهيئة احمللية التي ينوي الترشح ملجلسها.
 كتاب قبول االستقالة من الوظيفة إذا كان املرشح ممن يفرض عليهم القانون ذلك. 

 اثبات مكان اإلقامة لكل مرشح.
 وكالة خاصة للمرشحني الذين ال يستطيعون تقدمي طلباتهم بأنفسهم.

ثانيًا: يف حال تقدمي طلب الترشح بواسطة وكيل قانوني:

16. االسم الرباعي للوكيل                                                          17. العنوان بالكامل                                        

18. الهاتف                                                              19. احملمول                                                            20. توقيع الوكيل القانوني                                                     

        

  



توصية مكتب املنطقة:

بعد دراسة الطلب تبني بأنه:          مكتمل ونوصي بقبوله        غير مكتمل ونوصي برفضه
مالحظات: 

اليوم                 الشهر                           السنة اسم مستلم الطلب   التوقيع   التاريخ 

توصية منسق املنطقة:

بعد مراجعة وتدقيق الطلب تبني بأنه:          مكتمل ونوصي بقبوله        غير مكتمل ونوصي برفضه
مالحظات: 

اليوم                 الشهر                           السنة اسم منسق املنطقة   التوقيع   التاريخ 

توصية دائرة اإلجراءات:

بعد املراجعة والتدقيق نوصي:          بقبول الطلب        برفض الطلب
مالحظات: 

اليوم                 الشهر                           السنة  
توقيع رئيس قسم األحزاب السياسية واملرشحني   التاريخ 

اليوم                 الشهر                           السنة
توقيع مدير دائرة اإلجراءات االنتخابية   التاريخ 

قرار املدير التنفيذي:

                               قبول        رفض

مالحظات: 

اليوم                 الشهر                           السنة توقيع املديرالتنفيذي   التاريخ 

الستخدام جلنة االنتخابات املركزية


