




صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

”حفظه الّله“
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صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

”رعاه الّله“
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نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

”رعاه الّله“
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بشأن التعليمات التنفيذية النتخابات 
المجلس الوطني االتحادي
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قررت :

قرار اللجنة الوطنية لالنتخابات رقم (2015/03/01)
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أحكام عاّمة



2015

8

الفصل الثاني
اللجنة الوطنية لالنتخابات

المادة (8)
     
 2006 3


               


  

  
  


  

             


  
  

  

المادة (9)

             



المادة (10)






2015

9

الفصل الثالث
اللجان الفرعية

أوًال: لجنة إدارة االنتخابات

المادة (11)
              



المادة (12)


  
   
  

                


  


               


              


  
  

  
  



2015

10

ثانيًا: لجان اإلمارات

المادة (13)
  









             



المادة (14)



  

  
  

  
  

  
  

  


المادة (15)
               





2015

11
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الفصل الخامس
قواعد االنتخاب
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الفصل السابع
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الفصل الثامن
الطعون االنتخابية
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الفصل التاسع
أحكام ختامية
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2015

الفهرس

تعريفات

الفصل األول : أحكام عاّمة

الفصل الثاني : اللجنة الوطنية لالنتخابات

الفصل الثالث : اللجان الفرعية

الفصل الرابع : قواعد الترشح

الفصل الخامس : قواعد االنتخاب

الفصل السادس : ضوابط الحملة االنتخابية

الفصل السابع : المخالفات االنتخابية

الفصل الثامن : الطعون االنتخابية

الفصل التاسع : أحكام ختامية
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