انتخابات ملجلس محلي اكسال
قانون السلطات احمللية (انتخابات رئيس السلطة ونوابه وخدمتهم لسنة 1975
قانون السلطات احمللية (انتخابات) لسنة 1965

اعالن رقم 1

بشأن تقدمي اقتراح مرشح وقائمة مرشحني
وكذلك بشأن االرتباط بني قوائم املرشحني
عدد اعضاء املجلس املزمع
انتخابهم

موعد ومكان تقدمي اقتراح
مرشح لرئاسة السلطة وقائمة
مرشحني املجلس

يعلن بهذا ما يلي:

 .1في االنتخابات املقبلة للسلطة احمللية التي ستقام يوم الثالثاء املوافق  30.10.2018فأن اعضاء املجلس البلدي
الذين سيتم انتخابهم هو  11عضو.
ُ .2يقدم اقتراح مرشح لرئاسة السلطة وقوائم مرشحني الى مديرة االنتخابات في املوعد واملكان التاليني كما هو مفصل ادناه:

يوم األربعاء املوافق  26.9.2018بني الساعات  9-11قبل الظهر.
يوم اخلميس املوافق  27.9.2018بني الساعة  3بعد الظهر والساعة  9مساء.

ال يقبل اقتراح مرشح لرئاسة السلطة او قائمة مرشحني اذا قدمت بعد املوعد اعاله.
املكان
منوذج خاص لتقدمي اقتراح
مرشح وقائمة مرشحني

من يحق له أن ُي َ
نتخب

في املجلس احمللي اكسال  -الطابق األول  -مكتب سكرتير املجلس

( .3أ) ُيقدم اقتراح املرشح وقائمة املرشحني على منوذج خاص فقط وف ًقا لألنظمة .ميكن احلصول على هذا النموذج
عبد السالم دراوشة  -سكرتير املجلس احمللي اكسال
ساره الياهو ،مديرة االنتخابات في وزارة الداخلية ،شارع معالي يتسحاق  29في الناصرة العليا

التعليمات املختصة بتقدمي اقتراح مرشح وقائمة املرشحني مدرجة في منوذج اقتراح املرشح أو قائمة املرشحني ذاتها.
ويتضمن النموذج ً
شرحا من مديرة االنتخابات بتاريخ 20.9.2018
ايضا صورة كتاب موافقة ليكون
مرشحا .وسيقدم ً
ً
من الساعة  15:00حتى 17:00
(ب) اقتراح مرشح وقائمة مرشحني املقدم من قبل مجموعة ناخبني والذي يحتوي على تواقيع للمؤيدين ميكن تقدميه على
عدة كراسات حيث حتتوي كل كراسة على مجموعة اخرى من تواقيع املؤيدين .وفي هذه احلالة يجب ترقيم الكراسات
تصريحا مصاد ًقا عليه على تواقيع املؤيدين في تلك الكراسة.
بارقام متسلسلة .ويجب ان يكون في كل كراسة
ً
كذلك يجب ان يدون اسم املرشح او لقب قائمة املرشحني في كل كراسة وعلى رأس كل صفحة فيهاً .
وايضا كافة تفاصيل
قائمة املرشحني ،وتفاصيل املرشحني حسب نفس الترتيب.
ورئيسا للسلطة احمللية فصلت في املادة  7و 7أ
 .4ان الشروط املختصة بأهلية الشخص ألن ُينتخب عض ًوا للمجلس
ً
من قانون السلطات احمللية (انتخابات) لسنة  1965في املادة  4من قانون السلطات احمللية (انتخاب رئيس السلطة
ونوابه وخدمتهم) لسنة  1975ان هذه املواد قد سجلت ً
ايضا في النماذج املختصة بتقدمي مرشحني.

حتديد عدد املرشحني
وعدد املؤيدين

( .5أ) حيث أن عدد األعضاء الذين سيتم انتخابهم في املجلس البلدي اكسال هو  ،11فكل قائمة مرشحني يجب ان
مرشحا.
حتتوي على  3مرشحني على األقل وما ال يزيد عن 22
ً
(ب) حيث أن عدد الناخبني املسجلني في سجل الناخبني ملجلس البلدي اكسال هو  9٫626فأن عدد املؤيدين لقائمة
مرشحني يجب ان ال يقل عن  193وذلك وف ًقا ملا جاء في امل��ادة (35أ) من قانون السلطات احمللية (انتخابات) لسنة
 ،1965واما عدد املوقعني على اقتراح مرشح لرئاسة السلطة فيجب ان ال يقل عن  289وذلك وف ًقا جاء في املادة 5أ من
قانون السلطات احمللية (انتخاب رئيس السلطة ونوابه وخدمتهم).
( .6أ) مبا أن عدد سكان اكسال هو  14٫533فأن مبلغ الكفالة الواجب دفعها من قبل مجموعة ناخبني الى مديرة
األنتخابات عند تقدمي قائمة مرشحني هو  8٫000ش.ج وف ًقا ملا جاء في املادة 38أ من قانون السلطات احمللية (انتخابات)
لسنة  .1965وتدفع الكفالة فقط بشيك بنكي مع خطني متوازيني ومسحو ًبا ألمر وزارة الداخلية.
(ب) أن مبلغ الكفالة الذي على مجموعة ناخبني أن تدفعه عند تقدمي اقتراح مرشح لرئيس السلطة هو  8٫000ش.ج
وذلك وف ًقا ملا جاء في املادة  8منن قانون السلطات احمللية (انتخاب رئيس السلطة ونوابه وخدمتهم) لسنة .1975
(ج) بجوز ايداع الكفاالت املذكورة حتى موعد اقصاه اليوم الثالثني قبل يوم االنتخابات ،اي حتى يوم .30.9.2018
(د) القائمة التي ال تقوم بإيداع الكفالة كما ورد أعاله ُتعتبر وكأنها لم ُتق َّدم ملديرة االنتخابات.

موعد ومكان تقدمي
االرتباطات

 .7تستلم مديرة االنتخابات شخصيًا اإلشعارات اخلطية املختصة باالرتباطات بني قائمتي مرشحني وفق املادة 45
من قانون السلطات احمللية (انتخابات) لسنة  1965وذلك بتاريخ  21.10.2018بني الساعات  10:00-12:00في
املكان الذي ُعني في البند " "2اعاله لغرض تقدمي قوائم املرشحني.

فك االرتباطات

(هـ) يجب تعبئة تفاصيل حساب البنك اليه ترجع الكفالة ،حسب تعليمات القانون ،النموذج مرفق مع كراس التقدمي.

 .8من اجل الغاء االرتباطات التي ذكرت في البند  7اعاله ،يجب تسليم مديرة االنتخابات شخصيًا اشعار خطي موقع
من مندوبي القائمتني او القائم مبقامهم ،بشرط ان يكونو قد وقعوا ساب ًقا على ارتباط وذلك حتى لتاريخ .22.10.2018
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مديرة االنتخابات ملجلس محلي اكسال

