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 م ٢٠٠٦لسنة (    ) قــــرار رئيس اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء رقم 

 ) م  ٢٠٠٦االقتراع والفرز النتخابات المجالس المحلية ( بإصدار دليل 
 

 . رئيس اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء -
 .إلستفتاء وتعديالته م بشأن اإلنتخابات العامة وا٢٠٠١لسنة ) ١٣(بعد اإلطالع على القانون رقم 

 .م بشأن السلطة المحلية وتعديالته ٢٠٠٠لسنه ) ٤(وعلى القانون رقم 
م بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون االنتخابات العامة ٢٠٠٢لسنة ) ١١(وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

 ٠واالستفتاء 
 .ليا لالنتخابات واالستفتاء م  بتشكيل اللجنة الع٢٠٠١لسنة ) ٥٢(وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

ا         ٢٠٠٢لسنة   ) ٣٦( وعلى قرار رئيس اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء  رقم           ة العلي م  بإصدار الالئحة التنظيمية للجن
. 

 .وبناء على عرض رئيسي  قطاعي  الشئون القانونية واإلفتاء والشئون الفنية والتخطيط 
 .م٢٠٠٦:     /     /بتاريخ(          )  اجتماعها  رقم وبعد موافقة اللجنة العليا في محضر

 
 //قـــــــــــرر   //    

 
 الباب األول

 التسمية ومهام اللجان األصلية 
 

 ) .م  ٢٠٠٦دليل اإلقتراع والفرز إلنتخابات المجالس  المحلية ( يسمى هذا الدليل بـــ ) ١(مادة 
دوبيهم  لحضور                   تتولى اللجان األصلية تلقي طل       )  ٢( مادة   اد  من ة باعتم ات  المحلي ات  المرشحين  لالنتخاب ب

 :  عملية  اإلقتراع والفرز وفقًا لإلجراءات اآلتية 
ل المرشحين  أنفسهم  -أ دوبيهم  من قب اد  من ة  باعتم ات  المرشحين للمجالس المحلي ديم طلب تم تق  ي

ات المجلس المح     ) أ/١(وذلك وفقًا للنموذج رقم      م     الخاص بانتخاب ي للمحافظة  أو النموذج رق ل
ل        )   ب/١( ة  لك ورة فوتوغرافي ه ص ًا ب ة مرفق ي للمديري س المحل ات المجل اص بانتخاب الخ

اس  دوب مق امج   )  ٦  х ٤( من ي البرن ذلك ف ددة  ل رة  المح ات خالل الفت دم الطلب ى أن تق عل
 .الزمني  المقر من اللجنة العليا 

وفات المندوبين  وتسليم المرشحين بطائق المشارآة الخاصة             تقوم اللجان األصلية  باعتماد آش       -ب
 .ساعة  قبل يوم اإلقتراع   ) ٤٨( بمندوبيهم  في موعد أقصاه 

دوبيهم  لحضور   -ج اد من ة  باعتم ي  للمحافظ حين لعضوية المجلس المحل ات المرش تقبال طلب   إس
د              ة     عملية  تجميع النتائج التي أسفرت عن عمليات الفرز  في جميع ال ة  في المديري وائر المحلي

م         ى         )  ٢( ويقدم الطلب وفقًا للنموذج  رق ي للمحافظة  ، عل ات المجلس المحل الخاص بانتخاب
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х  وعلى اللجنة  األصلية تسليم       ) .٦
 .قتراع على األقل ساعة قبل يوم اإل) ٤٨(المرشحين  بطائق مندوبيهم  في موعد أقصاه 

وم اللجان األصلية              ) ٣:(   مادة     ابقة  تق ادة الس واردة  في الم باإلضافة إلى  المهام المحددة  للجان األصلية  ال
 : باألتي 

رز        -أ  راع  والف رات اإلقت ز  مق ر بتجهي ت مبك ي وق ة ف دوائر المحلي ة  بال ان الفرعي ه اللج   توجي
ا  راع  ووضع الط ائن اإلقت ب  آب ي  وترآي ددة  ف اآن المح ي األم راع  ف والت وصناديق اإلقت

لطة         ع الس يق م ة  بالتنس ة  الالزم ات  األمني د  الحراس ن  تواج د م راع  والتأآ ات  اإلقت قاع
 .المحلية  في المديرية إستعدادًا  لعمليتي اإلقتراع والفرز 

رز        توجيه اللجان الفرعية بمراجعة آافة الوثائق  والمستلزمات  المتعلقة             -ب بعمليتي  اإلقتراع والف
والتأآد من أن آافة الوثائق مكتملة  ، وإبالغ اللجنة األصلية عن أي نقص  في تلك الوثائق  أو           

ـ  راع  بـــ اد اإلقت ل ميع تلزمات قب ة   ) ٤٨( المس ل  ، وتتحمل اللجان الفرعي ى األق اعة  عل س
 .المسئولية  القانونية في حالة التقصير في ذلك 

ليم الل - ج ماء       تس منة  أس وفات المتض ن الكش دة  م خة معتم ة  نس دوائر المحلي ي ال ة  ف ان الفرعي ج
ام           ديريات للقي المرشحين المنسحبين  عن الترشيح  إلنتخابات المجالس المحلية  للمحافظات والم

 .بإعالنها ووضعها على أبواب  قاعات االقتراع
 
 

 الباب الثاني 
  ضوابط وإجراءات اإلقتراع 

 
 ولالفصل األ

 ضوابط االقتراع
 

ادة  يس  ) ٤:(م وة رئ ي دع دد ف اد المح ي الميع د ف وم واح ي ي ة ف اء الجمهوري ي أنح راع ف ة اإلقت تجرى عملي
 .الجمهورية للناخبين لإلدالء بأصواتهم 

 .يتم االنتخاب  عن طريق اإلقتراع السري العام  الحر المباشر  والمتساوي   ) ٥:( مادة 
ك طلب رجال                    حفظ النظام واأل  ) ٦:(مادة من في قاعة االقتراع منوط برئيس اللجنة الفرعية  وله في سبيل ذل

ذيين دخول قاعة          ئولين التنفي ى رجال الجيش واألمن والمس د الضرورة  ويحظر عل الشرطة عن
ة                   اإلقتراع إال بناًء على طلب رئيس اللجنة عدا من يدخل منهم لممارسة حقه االنتخابي ويحق للجن

 . يخل بالنظام داخل القاعةأن تطرد أي شخص
اء                       ) ٧:(مادة ه أثن للمرشح  دائمًا حق الدخول إلى قاعة االقتراع وله أن يختار أحد المسجلين في الجدول ليمثل

ًا   ًا  وفق ذلك آتابي ى أن يحرر طلب ب ه ،  عل ة عدم وجود مندوب رز في حال راع والف ي اإلقت عمليت
الخاص ) ب  /٥( لمحلي للمحافظة   والنموذج رقم       الخاص بانتخابات المجلس ا   ) أ/٥(للنموذج رقم   

بانتخابات المجلس المحلي للمديرية  ، وفي آل األحوال اليجوز أن يحضر في قاعة اإلقتراع غير                
راقبين المرخص                   دوبيهم والم إلدالء بأصواتهم والمرشحين أو من الناخبين المسجلين في الجدول ل
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ر                              -أ  )  ٨: (مادة ه أآب ام مقام ه ق ًا ل ين خلف تم تعي م ي ة ول   إذا غاب يوم اإلقتراع  أي من رؤساء اللجان الفرعي
ة                     األعضاء سنًا حتى ُيعيّ    ة الفرعي ل اللجن ة  أو من قب ة األصلية بالمديري ل اللجن ن البديل من قب

 .األولى ويثبت ذلك بمحضر
ع                          -ب ى أن توق ات عل ر محاضر اإلنتخاب وم بتحري ين أعضائها آاتب سر ليق ة من ب  تختار اللجن

تم بختم                      دوبيهم وتخ ة وعضويها ومن المرشحين أو من المحاضر من قبل رئيس اللجنة الفرعي
 .نة الفرعيةاللج

ة ألي                     -ج ة االنتخابي يس وعضوي اللجن ل رئ  في حالة تعذر التوقيع على محاضر اإلقتراع من قب
 .سبب آان يكتفى بتوقيع أثنين من أعضاء اللجنة أو رئيس اللجنة وعضوًا أخر  

ادة ة        ) ٩:(م هيل  ممارس ة  بتس ان الفرعي ه اللج لية توجي ة األص ى اللجن اقين (عل ي اإل )المع م  ف دالء لحقه
 .بأصواتهم وإعطائهم األولوية في ذلك 

 
 الفصل الثاني

 إجراءات االقتراع
 

ادة  ـقًا         ) ١٠:( م لية وفــ ة األص ى اللجن رز إل راع والف ة االقت ور عملي ه لحض م مندوب ح أس دم المرش م يق إذا ل
ادة       ة اال                     ) ٢(لإلجراءات المبيـــنة في الم دء عملي د ب م يحضر عن ه ول دليل أو قدم ذا ال راع  من  ه قت

م                          ًا للنموذج رق ك  في محضر  وفق ات ذل تم إثب دوب أخر وي تبداله بمن ة باس ة الفرعي أ /٣(تقوم اللجن
م          ) ي للمحافظة أوالنموذج رق ات المجلس    ) ب /٣( الخاص بانتخابات المجلس المحل الخاص بانتخاب

 .المحلي للمديرية  ويوقع عليه من قبل  اللجنة الفرعية ويختم عليه بختم اللجنة 
اب       ) ١١( ادة م ة وإنتخ يس الجمهوري اب رئ ة إلنتخ راءات االنتخابي ين اإلج ق ب اة الفصل المطل ع مراع م

ن      تقلة ع ة مس ل عملي ار  آ ة بإعتب ي للمديري س المحل اب المجل ة وإنتخ ي للمحافظ س المحل المجل
ثامنة األخرى بصناديقها ومحاضرها ونتائجها وأثارها وطعونها  تبدأ عملية اإلقتراع في الساعة ال            

تح صناديق      ة بف دوائر المحلي ي ال ة ف ان الفرعي وم اللج د أن تق ك بع راع وذل وم اإلقت ن صباح ي م
دوبيهم                      اخبين والمرشحين أو من ام الحاضرين من الن ا أم االقتراع آل صندوق على حده  وإغالقه
راع الخاصة بانتخاب أعضاء  المجلس                         ا من أي شيء وحصر عدد أوراق اإلقت للتأآد من خلوه

اء           الم اب أعض ة بانتخ راع  الخاص دد أوراق اإلقت ر  ع ذا حص ده   وآ ى ح ة عل ي  للمحافظ حل
راع           رة اإلقت ر  مباش ر محض ا وتحري ة العلي ل اللجن ن قب لمة م ة  المس ي للمديري س المحل المجل

م            راع        ) أ/٤(إلنتخابات  المجلس المحلي للمحافظة  وفقًا للنموذج رق والموجود ضمن آراسة اإلقت
ات                الخاصة بإنت  راع  إلنتخاب خابات مجلس المحافظة ، وآذلك تحرير  محضر مباشرة  عملية اإلقت

م           ًا للنموذج رق ة وفق ي للمديري راع الخاصة           ) ب/٤(المجلس المحل والموجودة ضمن آراسة  اإلقت
ة           ة الفرعي يس اللجن ل رئ ن  قب ر م ك المحاض ى تل ع عل تم التوقي ة وي س المديري ات مجل بإنتخاب

 .ين أو مندوبيهم أو المنصبين عنهم وعضويها ومن المرشح
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ادة ة ، أو      ) ١٢:(م ه اإلنتخابي ل اإلدالء بصوته بطاقت ة قب ة الفرعي يس اللجن ى رئ دم إل ل ناخب أن يق ى آ عل
ة أو أحد أعضائها                          يس اللجن ى رئ ة أو العسكرية أو جواز السفر وعل البطاقة الشخصية أو العائلي

د من وجود أسم      التأآد من عدم وجود  أي حبر  على إبهام يد         الناخب والتثبت من شخصيته والتأآ
اخبين الخاص                  ام إسمه في جدول الن ذلك أم وبيانات الناخب في السجل االنتخابي ، ويتم التأشير ب

 .باالنتخابات المحلية  ،  وال يجوز التثبت من شخصية الناخب بواسطة التعريف 
ي  للمحافظة              يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب  ورقتي اال        -أ) ١٣:( مادة ات المجلس المحل قتراع الخاصة بإنتخاب

ة  ليثبت        يس الجمهوري والمجلس المحلي للمديرية  ، وآذلك ورقة اإلقتراع  الخاصة بانتخاب رئ
داخل قاعة االنتخاب بشكل سري ،     ) آبينة اإلقتراع ( رأيه فيها وراء الستار المخصــص لذلك  

 بها أمام رئيس اللجنة وعضويها والمرشحين أو     ثم يضع آل ورقة إقتراع في الصندوق الخاص       
اق أو          ب المع وز للناخ ا ، ويج ى محتواه الع عل ق اإلط نهم ح ون ألي م دوبيهم دون أن يك من
اخبين                     ه من الن األعمى أو العاجز عن التمييز بين الرموز أو التأشير عليها أن يستعين بمن يثق ب

را                ة اإلقت راع  خلف آبين ة اإلقت ه في ورق رئيس أو           ليثبت رأي اق وال ل ع، واليجوز لمساعد المع
ى إرادة الناخب           أثير عل رهم الت دوبيهم أو غي عضوي اللجنة الفرعية أو أي من المرشحين أو من

 .المعاق 
اخبين                           -ب ام اسمه في جدول الن ة التأشير أم ة الفرعي ى اللجن  بعد أن يدلي آل ناخب برأيه يجب عل

ده اليسرى              الخاص بانتخابات المجالس المحلية بما ي      ام ي دل على ذلك  آما يجب وضع بصمة إبه
في المكان المخصص لذلك في جدول الناخبين  وبعدها مباشرة يتم غمس  نفس اإلبهام آامًال في                 

 .علبة الحبر الخاص  باالقتراع 
راع ، وإذا حضر                         ) ١٤:( مادة   وم المحدد لإلقت راع حتى الساعة السادسة من مساء الي تستمر عملية اإلقت

د                    ج ة بع ام العملي ة خت يس اللجن ميع الناخبين المقيدين في جدول الناخبين قبل هذا الموعد أعلن رئ
ين     اًء إذا تب ة مس اعة السادس د الس راع بع ة اإلقت تمر عملي ه ، وتس ر برأي دلي الناخب األخي أن ي

اء                  ة انته يس اللجن ة   وجود ناخبين في مكان اإلقتراع حتى الساعة الثامنة مساًء ، ثم يعلن رئ  عملي
 .اإلقتراع 

ي للمحافظة              ) ١٥:(مادة ة  وإنتخاب المجلس المحل يس الجمهوري مع مراعاة الفصل المطلق بين إنتخاب رئ
ى حده  من                 ة عل تم  إجراءات آل عملي ذي يقتضي أن ت ة وال وإنتخاب المجلس المحلي  للمديري

ام                 د خت ة عن ة فرعي وم آل لجن ا تق ا ونتائجه راع   حيث محاضرها وصناديقها وأثاره ة االقت  عملي
الذي تديره بإغالق  وقفل فتحة صناديق االقتراع بالقفل الثالث الخاص بكل صندوق وختم فتحة                  
ك        ى ذل صناديق االقتراع و تشميعها بالشمع األحمر بحضور المرشحين أو مندوبيهم والتوقيع عل

ر        ة االقت ام عملي ري خت ر  محض دوبيهم  ، وتحري حين أو من ة والمرش ل اللجن ن قب ى م اع  عل
م     وذج رق رض نم ذا الغ دين له وذجين المع ة     ) أ/٦(النم س المحافظ ات مجل اص بإنتخاب الخ

ا الساعة              ) ب/٦(ونموذج رقم    دون فيهم ة أن ت ى اللجن ة  و عل ات مجلس المديري الخاص بإنتخاب
دد أوراق  نهم ، وع ائبين م وا بأصواتهم والغ ذين أدل دد ال راع وع ة االقت ام عملي ا خت م فيه ي ت الت

ة           اإل يس اللجن ك  من رئ ى ذل قتراع المسلمه من اللجنة العليا والمستخدم منها والباقي والتوقيع عل
ات                 دوين البيان وعضويها والمرشحين أو مندوبيهم مع ختم اللجنة وعلى اللجنة تحري الدقة عند ت

راع والتي                    ة إقت م   واألرقام في هذا المحضر ، آما يتم وضع بطائق  اإلقتراع  الخاصة بكل حال  ل
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ة                ) ١٦:(مادة   ى اللجن تقوم اللجان الفرعية  بعد استكمال اإلجراءات السالف ذآرها بنقل صناديق اإلقتراع إل
ي  ى ف ة األول ة(الفرعي دائرة المحلي دوبيهم المع) ال حين أو من ات وبصحبة المرش ـمدين والحراس تـــ

 .األمنية وذلك لحضور عملية الفرز 
 
 

 الباب الثالث 
  ضوابط وإجراءات الفرز

 
 الفصل األول 
 ضوابط  الفرز

 
في الدائرة المحلية     )  ١( تجرى عملية الفرز  في مقر اللجنة الفرعية األولى  وهي اللجنة رقم              )  ١٧:(مادة  

رز   رة  الف ل مباش ا   قب ي عليه ة   ، والت ان الفرعي تقبال  اللج رز واس ة  الف ز  قاع وم بتجهي أن تق
رز بحسب                        ا  في قاعة  الف واستكمال  الترتيبات  الالزمة  لفحص الصناديق  واستالمها وترتيبه

 . تسلسل أرقامها 
ادة  ع          )  ١٨:( م ر محاضرها والتوقي ة  وتحري يس الجمهوري رز  الصناديق  الخاصة بانتخاب رئ تم أوًال ف ي

ا و ع  عليه ر محاضرها والتوقي ة  للمحافظات  وتحري الس المحلي ا الصناديق الخاصة بالمج يليه
ة                    عليها ، ثم بعد ذلك يتم فرز الصناديق الخاصة  بالمجالس المحلية للمديريات  وبحيث تبدأ اللجن
ى توقف                           ه ال يترتب عل ى أن ة عل ا  صناديق اللجان الرجالي بفرز صناديق  اللجان  النسائية يليه

 .أي صندوق ألي سبب آان فرز الصناديق التي تليه فرز 
دليل                 ) ١٩:(مادة   ذا ال انون وه ا  في الق يجب أن يراعى عند تحرير وتوقيع محاضر الفرز المنصوص عليه

  -:اآلتي 
ا       - أ محاضر الفرز الخاصة  بصناديق المجلس المحلي  للمحافظة موجودة في آراسة خاصة به

دوبيهم     ويتم التوقيع عليها من قبل  لجنة  ي للمحافظة  أو من  الفرز  والمرشحين للمجلس المحل
 .أو المنصبين عنهم وعلى النحو المبين في هذا الدليل  

ا     -ب  محاضر الفرز الخاصة  بصناديق المجلس المحلي للمديرية  موجودة في آراسة خاصة به
ة ف                        ي للمديري رز  ومرشحي المجلس المحل ة الف ل لجن ا من قب ع عليه دائرة   ويتم التوقي ي ال

 .المحلية  أو مندوبيهم  أو المنصبين عنهم وعلى النحو المبين في هذا الدليل 
ة ألي     -ج ة االنتخابي يس وعضوي اللجن ل رئ رز من قب ى محاضر الف ع عل ذر التوقي ة تع  في حال

 .سبب آان يكتفى بتوقيع أثنين من أعضاء اللجنة أو رئيس اللجنة وعضوًا أخر  
ادة  م  )  ٢٠:( م رز  إذا ل ة الف وم  لجن رز  تق ة الف ة عملي دوبيهم بداي حين  أو من ن  المرش ر  أي م يحض

م    وذج رق ي محضر  نم ك ف ات ذل تم إثب ه  وي س ) أ/٧(بالتنصيب  عن ات المجل الخاص بانتخاب
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ال                            )  ٢١:(مادة   د اآتم رز  بع ة الف دء  عملي اللجنة الفرعية األولى  هي لجنة الفرز  وتقوم  باإلعالن  عن ب
يس                      رز  بحضور  رئ ة الف وصول جميع صناديق اإلقتراع  الخاصة بالدائرة  المحلية وتتم  عملي

 . أو المنصبين عنهم   وعضوي  لجنة الصندوق  الذي يتم فرزه  والمرشحين أو مندوبيهم 
 
 

 الفصل الثاني
 إجراءات الفرز

 
ة          ) لجنة الفرز   ( تقوم اللجنة الفرعية األولى     ) ٢٢:(مادة   ة المنظم بإجراء عملية الفرز وفقًا لألحكام  القانوني

 :لذلك وعلى النحو المبين في الفقرات االتية 
راع الخاصي       -أ   ة وفحص صندوقي اإلقت ى حده        تقوم لجنة الفرز بمعاين ة  آل عل ات المحلي ن باإلنتخاب

م      وذج رق ذلك نم لين  ب رين منفص ر محض ا وتحري المة فتحاتهم ن س د م اص  ) أ/٨(والتأآ الخ
م      وذج رق ة  ونم ي للمحافظ س المحل ات المجل ي   ) ب/٨(بإنتخاب س المحل ات المجل اص بإنتخاب الخ

رز      للمديرية واللذين يتضمنا أسماء الحاضرين وصفاتهم والوقت والمكان ال    ة الف ه عملي ذي تجرى في
ه   م فحص ذي ت ندوق ال ة الص رز  ولجن ة الف وي لجن يس وعض ل رئ ن قب ك م ى ذل ع عل والتوقي

 .والمرشحين  أو مندوبيهم 
ي للمحافظة  وصناديق                            -ب رز صناديق المجلس المحل ين  ف رز ب د الف ق عن    مع مراعاة الفصل المطل

ناديق ا   رز ص تم أوًال ف ة  ي ي للمديري س المحل ر المحاضر   المجل ة وتحري ي للمحافظ س المحل لمجل
رز آل                  تم ف ة  ،  وفي آل األحوال ي الخاصة بذلك وبعدئذ يتم فرز صناديق المجلس المحلي للمديري
غ              ف  تفري ى آش وات إل غ األص ه وتفري اخبين في وات الن دد أص يح ع دة وتوض ى ح ندوق عل ص

 بإنتخابات مجلس المحافظة أو إذا آان الصندوق الذي يتم فرزه خاص     ) أ/١٠(األصوات نموذج رقم    
م  وذج رق ـة و  ) ب /١٠(نم ات مجلس المديريــــــ رزه خاص بإنتخاب تم ف ذي ي ان الصندوق ال إذا آ

ا آل مرشح وعدد األصوات                    يسجل في الكشف أسماء المرشحين وعدد األصوات التي حصل عليه
رز          الباطلة ، والتأشير في ورقة آل ناخب عند تفريغها إلى الكشف المذآور              ة الف يس لجن ل رئ من قب

 . بما يدل على ذلك  بعد التأآد من وجود العالمة األمنية على ورقة اإلقتراع 
ه  الخروج من قاعة             -ج   يجب أن تتواصل  عملية الفرز  دون توقف  ، وال يجوز  للمرشح أو مندوب

بة  فإذا لم يستأذن  ولم       الفرز إال بعد استئذان  لجنة الفرز  وتوآيل  من يحل محله  أثناء خروجه  آتا                 
م                      ) أ/٩(يوآل  من يحل محله يجوز للجنة أن  تنصب  منصوبًا  عنه ويحرر محضر بذلك نموذج رق

م          ي للمحافظة  أونموذج رق ات المجلس    )  ب /٩( الخاص بانتخابات المجلس المحل الخاص بانتخاب
ام        رز  أم ة الف تمر عملي رز  وتس ة الف ه  لجن ع علي ة  توق ي للمديري ي   المحل ع  ف وب  ويوق  المنص

رز في الصناديق                        ر الف ين تعث رز في صندوق مع ر الف ى تعث ه ، وال يترتب عل المحاضر  نيابة  عن
األخرى  آما اليتريب على تعثر الفرز ألي صندوق من صناديق المجلس المحلي للمحافظة  تعطيل                

.أو تعثر الفرز  لصناديق المجلس المحلي للمديرية   
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رز-د ة الف دم تفصل لجن ع ع ه م ه أو بطالن ة بصحة إعطاء آل ناخب رأي ائل المتعلق ع المس ي جمي  ف
 .اإلخالل باألحكام الواردة في قانون  االنتخابات والئحته وهذا الدليل 

 -: تعتبر باطلة اآلراء االتية -هـ
 .  اآلراء المعلقة على شرط  - ١
ه وال تع      -٢ وب انتخاب دد المطل ن الع ر م ى ألآث ي تعط راع       اآلراء الت ة اإلقت ة  ورق ر باطل تب

ل  عددهم  عن الحد                          المؤشر عليها  بما يفيد  اختيار مرشح واحد  أو عدد من المرشحين  يق
.المطلوب انتخابه  

 . اآلراء التي تثبت على غير الورقة المخصصة لالقتراع والمسلمة من رئيس لجنة االقتراع -٣
.دوق دون أن يبدي رأيه عليها  بطائق  اإلقتراع التي يضعها الناخب في الصن-٤

والرأي مقصود به هنا التأشير على (      وفي آل األحوال يعد صحيحًا آل رأي دل على إرادة الناخب 
 ) .ورقة اإلقتراع 

ة مع محضر                      -و   ا والباطل ا الصحيحة منه م فرزه  تتأآد لجنة الفرز من مطابقة عدد األصوات التي ت
رزه  وعدد   مباشرة عملية االقتراع  ومحضر خ   تام عملية اإلقتراع  الخاص بالصندوق الذي تم ف

ـم    وذج رق ًا للنم ذلك  وفق ر محضر ب ا وتحري ي منه تخدمة والمتبق راع المس ) أ/١١(أوراق اإلقت
م  ـموذج رق ـخابات مجلس المحافظة أو النـــ ات مجلس ) ب/١١(الخاص بإنتـــ الخاص بإنتخاب

ائج   ى أن  يتضمن المحضر النت ة عل تم  المديري رز الصندوق  ، وي ة ف ا عملي فرت عنه ي أس الت
دوبيهم أو المنصبين عنهم                       رز والمرشحين أو من ة الف يس وعضوي لجن التوقيع عليه من قبل رئ
دوبيهم أو          حين أو من د المرش ع أح رز ، وإذا امتن ة الف ه عملي ت في ذي أنته ت ال د الوق ع تحدي م

تم إ                  ى أي من المحضرين  ي ع عل نفس المحضر ، وال          المنصبين عنهم عن التوقي ات تحفظه ب ثب
يحول ذلك دون إعالن النتائج  ويتم وضع المحضر  في مظروف خاص يغلف ويشمع بالشمع             
ل                        ه من قب ع علي ى  والتوقي ة األول األحمر ويسلم لرئيس لجنة الفرز بعد ختمه بختم اللجنة الفرعي

 . لجنة الفرز  والمرشحين  أو مندوبيهم  أو المنصبين عنهم  
ابقة                  -أ) ٢٣(:مادة ادة الس ا في الم  بعد انتهاء عملية فرز صناديق االقتراع وفقًا لإلجراءات المنصوص عليه

ع               يقوم رئيس اللجنة الفرعية األولى بحضور المرشحين أو مندوبيهم أو المنصبين عنهم بتجمي
ك في               غ ذل ة  وتفري دائرة  المحلي ما حصل عليه آل مرشح من أصوات من مجموع صناديق ال

م    ) أ/١٢( تجميعي نموذج رقم     آشف ) ب/١٢(الخاص بإنتخابات مجلس المحافظة ونموذج رق
تم    ه بخ ذآورين وختم ى الكشف من الم ع عل تم التوقي ة  و ي ات مجلس المديري الخاص بإنتخاب
ى مستوى               ا آل مرشح  عل ة التي حصل عليه اللجنة الفرعية األولى وإعالن النتيجة اإلجمالي

 .كل مرشح الحصول على صورة من الكشف الدائرة المحلية، ويحق ل
  يعتبر فائزًا أو فائزين  في االنتخابات المحلية لمجلس المديرية عن الدائرة المحلية  المرشح                  - ب   

أو المرشحين الذين  يحوزون على األغلبية النسبية من األصوات الصحيحة التي أعطيت في                  
إذا حصل     ) العدد المطلوب إنتخابه    ( حلية  االنتخابات وذلك بحسب القوام المحدد للدائرة الم       ، ف

نهم       ا بي ة فيم ى القرع ة األول ة الفرعي رت اللجن اوية أج ى أصوات متس ر عل حان أو أآث مرش
ويعتبر فائزًا أو فائزين من تحدده القرعة ويتم إجراء عملية القرعة بكتابة أسماء المتساوين في  

زة بعضه        ر متمي ة متساوية وغي ا عن بعض ، ويكتب آل إسم في       األصوات على قطع ورقي
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ائج                  تقوم اللجنة الفرعية األ     -ج ائي  بنت ولى عقب إنتهاء اإلجراءات  السالف ذآرها  بتحرير محضر نه
م       وذج رق ًا للنم ة  وفق دائرة المحلي ن ال ة ع س المديري ات مجل ات   ) ١٤(إنتخاب اص بانتخاب الخ

ى            ة األول ة الفرعي وي اللجن يس وعض ل رئ ن قب ه م ع علي ة  والتوقي ي للمديري س المحل المجل
ى                   والمرشحين أو مندوبيهم أو الم     ك من خمس نسخ ترسل إحداها محرزة إل نصوبين عنهم وذل

ائز                         ة  ونسخة للمرشح الف ة األصلية بالمديري ة اإلشرافية ونسخة للجن ا ونسخة للجن اللجنة العلي
ن المحضر       خة م ى نس ح الحصول عل ل مرش ى ولك ة األول ة الفرعي دى اللجن ظ ل خة للحف ونس

ا ،   الف ذآره ات الس ن الجه ن أي م دة م ذآور معم ماء الم ر أس من المحض ب أن يتض ويج
ة        نهم  وعدد األصوات الصحيحة والباطل ا آل م ي حصل عليه المرشحين وعدد األصوات الت
ة                          دائرة المحلي ائزين في ال م تستخدم وإسم أو أسماء المرشحين الف راع التي ل وعدد أوراق االقت

دائرة  ا                      وام المحدد لل ًا للق نهم  وفق ا آل م ة        وعدد األصوات التي حصل عليه ة  ، وفي حال لمحلي
ائي                 ى المحضر النه ع عل دوبيهم أو المنصوبين عنهم عن التوقي إمتناع أي من المرشحين أو من

الخاص بانتخابات المجلس المحلي للمديرية   ) ١٥( تحرر اللجنة محضرًا بذلك وفقًا للنموذج رقم        
ة سرعة إرسال ال                  ى اللجن رز وعل ائج الف ائي    ويرفق بالمحضر النهائي المتضمن نت محضر النه

 .إلى اللجنة األصلية 
ا                   -د د ترتيبه ة بع   جمع وتحريز أوراق اإلقتراع الخاصة بكل مرشح لعضوية المجلس المحلي للمديري

ي               على هيئة رزم  وآذلك الكشوفات والمحاضر الخاصة بعمليتي اإلقتراع والفرز للمجلس المحل
ة     للمديرية ووضعها في صندوق أو أآثر وإغالقها  والتوقيع       يس وعضوي لجن ل رئ  عليها من قب

ائق الخاصة  بمرشحي المجلس                      ة الوث ع آاف الفرز ، آما تقوم اللجنة الفرعية األولى أيضًا بتجمي
ة                      يس وعضوي لجن ل رئ ا من قب المحلي للمحافظة في صندوق أو أآثر وإغالقها  والتوقيع عليه

 .الفرز 
ـ  اء    _   ه ع رؤس ى  م ة األول ة الفرعي يس اللجن وم رئ ور   يق ة ف دائرة المحلي ي ال ة  ف ان الفرعي اللج

ات                    ائج االنتخاب اإلنتهاء من اإلجراءات السالف ذآرها  بنقل  المحاضر والكشوفات  المتضمنة نت
ة األصلية   ر اللجن ى مق ك إل ة  وذل ي للمديري ي للمحافظة  والمجلس المحل ة للمجلس المحل المحلي

 .ولية القانونية في حالة المخالفة أو التأخير  بالمديرية وتتحمل اللجنة الفرعية األولى  المسئ
ل                        )   ٢٤:( مادة   ين  في دلي بما هو مب مع مراعاة  أولوية  فرز  صناديق  إنتخابات رئاسة الجمهورية  حس

ة و بحضور المرشحين أو         اإلقتراع والفرز  لإلنتخابات الرئاسية تقوم اللجنة األصلية في المديري
ائ    ات           مندوبيهم بإستقبال النت راع الخاصة باالنتخاب رز صناديق االقت ة ف ا عملي ج التي أسفرت عنه

  -:المحلية لمجلس المحافظة ومجلس المديرية  في الدوائر المحلية  وإتخاذ اإلجراءات األتية 
 :نتائج  إنتخابات  المجلس المحلي للمحافظة : أوًال  −
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ة لمجلس المحافظة          جمع النتائج  التي أسفرت عنها نتائج الفرز  الخاصة باال             -أ ات المحلي نتخاب
في جميع الدوائر المحلية  وإفراغها أوًال بأول في آشف  تجميعي لنتائج الفرز  على مستوى                 

الخاص بانتخابات المجلس المحلي للمحافظة       ) ١٦(الدوائر المحلية في المديرية  نموذج رقم        
ة                ة األصلية بالمديري يس وعضوي اللجن ل رئ ة        والتوقيع عليه من قب ة الفرعي يس اللجن   ورئ

حين أو       ن المرش ع أي م إذا أمتن دوبيهم ، ف حين أو من ة والمرش رة محلي ل دائ ي  آ ى ف األول
م                  ر محضر بإمتناعه نموذج رق ة تحري ان  للجن ى الكشف آ ع عل ) ١٧(مندوبيهم عن التوقي

راءات        تكمال اإلج ك دون إس ول ذل ة  وال يح ي للمحافظ س المحل ات المجل اص بانتخاب الخ
 .زمة إلعالن النتيجة العامة في المديرية  الال

ذين         -ب  يعتبر فائزًا  أو فائزين في االنتخابات المحلية لمجلس المحافظة المرشح أو المرشحين ال
ة               ات المحلي يحوزون على األغلبية النسبية من األصوات الصحيحة التي أعطيت في االنتخاب

)  العدد المطلوب انتخابه    ( المحدد للمديرية    وذلك  بحسب القوام      –في جميع الدوائر المحلية       
ا                   - ة األصلية القرعة فيم  ، فإذا حصل مرشحان أو أآثر على أصوات متساوية أجرت اللجن

ماء   ة أس ة بكتاب ة القرع راء عملي تم إج ة وي دده القرع ائزين من تح ائزًا  أو ف ر ف نهم ويعتب بي
يزة بعضها عن بعض ، ويكتب      المتساوين في األصوات على قطع ورقية متساوية وغير متم        

ؤتى بشخص من خارج                         م ي ة في مظروف ث آل إسم في ورقة أمام الجميع وتوضع آل ورق
تم تسجيل نتيجة القرعة  في                        ك  المظاريف وي ار أحد تل ة فيخت ة الكتاب اللجنة لم يشاهد عملي

يع الخاص بانتخابات المجلس المحلي للمحافظة  ويتم التوق       ) ١٨( محضر مستقل نموذج رقم     
ن         اع أي م ول امتن دوبيهم ،  وال يح حين أو من لية والمرش ة األص ل  اللجن ن قب ه م علي
المرشحين أو مندوبيهم عن إجراء القرعة أو امتناعه عن التوقيع على المحضر دون إعالن                

 .النتيجة
ي للمحافظة  يتضمن             ) ١٩(  تحرير محضر نهائي نموذج رقم          -ج ات المجلس المحل الخاص بانتخاب

ع          نتائج   ة والتوقي الفرز لالنتخابات المحلية لمجلس المحافظة  في عموم الدوائر المحلية في المديري
ك                    دوبون عنهم وذل ة  والمرشحون أو المن ة األصلية بالمديري يس وعضوي اللجن عليه من قبل رئ
رع                             ة اإلشرافية ونسخة لف ا ، ونسخة للجن ة العلي ى اللجن من خمس نسخ ترسل إحداها محرزة إل

ائز  ولكل مرشح في                           األمان ة األصلية ، ونسخة للمرشح الف ة بالمحافظة ، ونسخة تبقى مع اللجن
دة                      ذآور معم ى نسخة من المحضر الم المديرية للمجلس المحلي للمحافظة الحق في الحصول عل
دد        ة وع ي المديري حين ف ماء المرش ات ، ويجب أن يتضمن المحضر أس ك الجه ن تل ن أي  م م

راع               األصوات التي حصل عليه    ة وعدد أوراق اإلقت ا آل منهم  وعدد األصوات الصحيحة والباطل
ن              اع أي م ة امتن ي حال ا  وف ل عليه ي حص وات الت دد األص ائز وع م الف تخدم واس م تس ي ل الت
ـناعه نموذج                  ة محضر بامتـ المرشحين أو مندوبيهم عن التوقيع على المحضر النهائي تحرر اللجن

م  ائي   ) ٢٠( رق ر النه ق بالمحض لية       ويرف ان األص ى اللج ب عل رز ، ويج ائج الف من نت  المتض
 . اإلسراع بإرسال نسخه من المحضر النهائي إلى اللجنة العليا  وتتحمل اللجان تبعة التأخير 

دوبين                          -د ة والمرشحين أو المن ام أعضاء اللجن ة أم ة األصلية بالمديري يس اللجن ل رئ   اإلعالن من قب
ا      ات        عنهم عن النتائج التي أسفرت عنه ائزين بانتخاب رز واسم المرشح أو المرشحين  الف ة الف عملي

 .المجلس المحلي للمحافظة  عن المديرية وعدد األصوات التي حصل عليها 
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ى            -هـ ا عل د ترتيبه  جمع أوراق اإلقتراع الخاصة بكل مرشح إلنتخابات  المجلس المحلي للمحافظة بع
يتي اإلقتراع والفرز ووضعها في صندوق أو   هيئة رزم  وآذلك الكشوفات والمحاضر الخاصة بعمل 

ليمها                       ة األصلية وتس يس وعضوي اللجن ل رئ ا من قب ع عليه أآثر وتحريزها بالشمع األحمر والتوقي
راع   أن  إجراءات االقت ون بش ود طع ال وج ي ح ا ف ة العلي ى اللجن ليمها إل رافية لتس ة اإلش ى اللجن إل

 . الطعون أو الفصل فيها  والفرز وذلك لالحتفاظ بها إلى حين انتهاء فترة
  

 
 
 
 

 :نتائج إنتخابات  المجلس المحلي للمديرية : ثانيًا   −

ك           -أ ة  وذل دوائر المحلي ة في ال  جمع النتائج  التي أسفرت عنها االنتخابات المحلية لمجلس المديري
وإفراغ من هذا الدليل    ) ٢٥(من المادة   ) ج(من واقع المحاضر  النهائية  المشار إليها في الفقرة         

ي             تلك النتائج  أوًال بأول في آشف  تجميعي  يتضمن أسماء الفائزين  بعضوية  المجلس المحل
م     وذج رق ًا للنم نهم  وفق ل م ا  آ ي حصل عليه دد األصوات  الت ة  وع الخاص ) ٢١(للمديري

ة األصلية                يس وعضوي اللجن بانتخابات المجلس المحلي للمديرية  ، والتوقيع عليه من قبل رئ
ة                      بال ذا الكشف  والمحاضر النهائي مديرية  ، وعلى اللجنة األصلية بالمديرية سرعة  إرسال ه

ورًا  وتتحمل اللجان األصلية  المسئولية                           ة اإلشرافية  ف الخاصة بكل  دائرة  محلية  إلى اللجن
 .القانونية   في حال التأخير أو التقصير 

ائزين  بعضوي -ب حين الف ماء المرش ن أس وام    اإلعالن ع ًا للق ة  وفق ي بالمديري س المحل ة المجل
 .المحدد لها 

ة األصلية  في                       )   ٢٥:( مادة   يس اللجن وم  رئ ة أوًال يق يس الجمهوري مع مراعاة إيصال نتائج انتخابات رئ
س         ات  المجل رز  إلنتخاب ائج الف ائي  بنت ر النه ال المحض ائها  بإيص د أعض ة  أو أح المديري

ة  والمحاضر             المحلي للمحافظة  والكشف ا     ي للمديري لتجميعي  لنتائج  إنتخابات المجلس المحل
ور إعالن   ة  ف ة اإلشرافية  بصورة عاجل ى اللجن ك إل ة وذل رة محلي ة الخاصة بكل دائ النهائي

 . النتائج  في المديرية
ادة  ات اإل    )  ٢٦:( م ا  عملي فرت عنه ي أس ائج الت تقبال  النت ة  بإس رافية بالمحافظ ة اإلش وم اللجن راع تق قت

 : والفرز  لالنتخابات المحلية  في عموم مديريات  المحافظة وتتخذ  اإلجراءات األتية 
الخاص بانتخابات المجلس المحلي للمحافظة  يتضمن        ) ٢٢(  إعداد آشف تجميعي نموذج رقم        -أ  

ديريات التي          ع الم أسماء المرشحين الفائزين  في إنتخابات المجلس المحلي  للمحافظة في جمي
ع المحاضر                   ت نهم  من واق ا  آل م قع في نطاق المحافظة  وعدد األصوات التي  حصل عليه

ل    دد لك وام  المح د من الق د التأآ ديريات  بع ي الم ان  األصلية ف ل اللج ده  من قب ة المع النهائي
ع الكشف                   ة وتوقي د من وزارة اإلدارة المحلي مديرية  وقوام المجلس المحلي  للمحافظة  المعتم
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دة                       -ب ة  والمع ي لكل مديري ائزين  بعضوية المجلس المحل  تعميد الكشوفات المتضمنة  أسماء الف
ا  بصورة عا                     ة العلي ى اللجن الها إل ديريات وإرس اآس      من اللجان  األصلية في الم ر الف ة عب جل

 . الخاص باللجنة اإلشرافية أوًال بأول  
ات المجالس                      -ج رز  النتخاب ائج الف  إيصال  نسخ المحاضر و الكشوفات  المحرزة والمتضمنة  نت

المحلية  للمحافظات  والمجالس المحلية للمديريات  وذلك فور استالمها  من اللجان  األصلية       
 .ة العليا في المديريات وتسليمها إلى  اللجن

ات            -أ ) ٢٧:( مادة   ائج  االنتخاب ة  من اللجان اإلشرافية  الخاصة بنت ا  الكشوفات التجميعي  تتلقى اللجنة العلي
ديريات              ة  للم المحلية لمجالس   المحافظات ، وآذا  آشوفات الفائزين   بعضوية  لمجلس المحلي

 .ائج   أوًال بأول  المعمدة من قبل اللجان اإلشرافية وتقوم باإلعالن عن النت
ة  للمحافظات   -ب الس المحلي ات المج ة  إلنتخاب ة النهائي اإلعالن عن النتيج ا  ب ة العلي وم اللجن  تق

رز           ائج الف منة نت رزة  والمتض وفات المح ر والكش خ المحاض تالمها لنس ور إس ديريات  ف والم
 .إلنتخابات المجالس المحلية للمحافظات والمديريات   

ديريات              تمنح اللجنة  -ج   العليا  المرشحين الفائزين  لعضوية المجالس المحلية للمحافظات  والم
 . شهادة الفوز 

 
 الباب الرابع
 أحكام  جزائية

 
ادة  ادة  ) ٢٨(م نص الم د          ) ١٢٨(ت ة أش أي عقوب الل ب دم اإلخ ع ع ه م ى  أن ات عل انون اإلنتخاب ن ق م

ة       منصوص عليها في قانون أخر يعاقب أي من رؤساء وأعضاء اللج            ان التي تشكلها اللجن
ل عن          ه ال تق العليا في آافة مراحل العملية االنتخابية بالحبس مدة التزيد عن سنه أو بغرام

 –مائه وخمسين ألف ريال عند إرتكابه إلحدى المخالفات األتية 
التالعب في جداول قيد الناخبين  وبياناتهم أو حذف أو إدراج  إسم شخص  بدون حق  أو    :  اوًال  

 .اط أسماء ناخبين  عند اإلقتراع إسق
 .التالعب بنتيجة االنتخابات أو المماطلة في إعالنها أو عدم التوقيع عليها :  ثانيًا 
 .إخفاء بطائق من بطائق االقتراع أو تجاوزها عند الفرز لعدد المقترعين :  ثالثًا 

 هذا الدليل أو قرارات اللجنة تنفيذ أي توجيهات مخالفه للقانون أو الئحته التنفيذية او:  رابعًا 
 .العليا 

 .رفض طلب قانوني ألي مرشح أو ذي مصلحه خالفا للقانون وقرارات اللجنة العليا :  خامسًا 
 .عدم اإللتزام بالمواعيد الزمنية ومخالفتها في أي من المراحل االنتخابية : سادسًا 
مانة العامة للجنة العليا أو فروعها في تعمد عدم إيصال النتائج والوثائق والعهد إلى األ: سابعًا 

 .مواعيدها 
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معلومات عنها ألي فتح مظاريف بطائق اإلقتراع قبل الموعد المحدد لها أو إعطاء أي :  ثامنًا 
 .حزب أو تنظيم سياسي أو جهة أو مرشح

إفشاء أي أسرار أو معلومات أو بيانات أو إخراج أي وثيقة من الوثائق من شأنها : تاسعًا 
 .إلضرار باآلخرين ا

ادة  ادة  ) ٢٩( م نص الم د        ) ١٢٩(ت ة أش أي عقوب الل ب دم اإلخ ع ع ه م ى  أن ات عل انون اإلنتخاب ن ق م
ان   ة  أو اللج لطة التنفيذي ي الس املين ف انون اخر يعاقب أي من الع ي ق ا ف منصوص عليه

ده ال                   الحبس م ة ب ات والجرائم  االنتخابي د عن    األمنية في حالة إرتكابه ألي من المخالف تزي
 .سنه مع عزله من وظيفته 

ادة  ادة  ) ٣٠(م نص الم د          ) ١٣٠(ت ة أش أي عقوب الل ب دم اإلخ ع ع ه م ى  أن ات عل انون اإلنتخاب ن ق م
ي     بب أعضاؤه ف يم سياسي تس ب أي حزب أو تنظ ر يعاق انون اخ ي ق ا ف منصوص عليه

 -: اآلتية عرقلة سير العملية االنتخابية مما أدى إلى تأجيلها أو إلغائها بالعقوبات 
 . تحمل تكاليف إعادة االنتخابات في المرآز أو الدائرة التي أجلت أو ألغيت فيها االنتخابات -١
. الحرمان من المشارآة عند إعادة االنتخابات  -٢
 إعالن الحكم الصادر ضد الحزب المخالف عبر وسائل اإلعالم الرسمية المرئية والمسموعة -٣

 .ة بإسم الحزب والمقروءة والصحيفة الناطق
ات دون لجؤ                  ) ١٣١(تنص المادة   ) ٣١(مادة   من قانون اإلنتخابات على  أنه  ال يحول تنفيذ أي من العقوب

 .المتضرر إلى القضاء للمطالبة بتعويضه عما لحق به من ضرر
ادة   ادة  ) ٣٢(م ة أشد في      ) ١٣٢(تنص الم أي عقوب ع عدم اإلخالل ب ه م ى  أن ات عل انون اإلنتخاب من ق

 -:ون العقوبات يعاقب بالحبس مدة التزيد عن سته أشهر آل من قان
 .م ٢٠٠١لسنة )١٣(خالف أحكام الباب الرابع من قانون االنتخابات العامة واإلستفتاء رقم :  أوًال 
أدلى برأيه في االنتخاب وهو يعلم أن إسمه ادرج في الجدول بغير حق أو تعمد إبداء رأي :  ثانيًا 

 بأسم غيره 
 .أفشى سر ناخب أعطاه رأيه بدون رضاه :   ثالثًا

 .أدلى بصوته في االنتخاب الواحد أآثر من مرة: رابعًا 
 .دخل القاعة المخصصة لالنتخاب بدون حق ولم يخرج عند أمر اللجنة : خامسًا 
 .إشترك في مظاهرات في اليوم المحدد لالقتراع : سادسًا 
 .الشغب والفوضى يوم االقتراعإشترك في تجمهر يقصد منه إثارة : سابعًا 
 .أختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد أي ورقه متعلقة باالنتخابات  : ثامـنًا 
غير إرادة الناخب األمي ومن في حكمه وآتب إسمًا أو أشر على رمز غير الذي قصده : تاسعًا 

 .الناخب أو عرقل أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه االنتخابي
ل أو قصر اي من رؤساء اللجان أو أحد أعضائها بالقيام بواجباته المنصوص تعمد أو أهم: عاشرًا 

 بعد تنبيهه آتابيا من الجهة المسئولة عليه أو أحد الناخبين عليها في القانون والئحته التنفيذية 
ة أشد يعاقب                     ) ١٣٣(تنص المادة   ) ٣٣(مادة أي عقوب ه مع عدم اإلخالل ب ى  أن ات عل انون اإلنتخاب من ق

 -:س مدة ال تزيد عن سنةبالحب
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من هدد أو أستعمل القوه لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين :أوًال 
 .أو على االمتناع عن التصويت 

آل من أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت : ثانيًا 
 .ع عن التصويت على وجه معين أو على االمتنا

آل من نشر أو إذاع بين الناخبين أخبارًا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخالقه : ثالثًا 
 .بقصد التأثير في أراء الناخبين وفي نتيجة االنتخاب 

من )٩٧(من دخل المقر المخصص لالنتخابات حامال سالحا ناريا بالمخالفة إلحكام المادة : رابعًا 
 .م  ٢٠٠١لسنة) ١٣(ابات العامه واالستفتاء رقم قانون االنتخ

آل من اعتدى على لجنة االنتخاب أو أحد أعضائها بالسب أو القذف أو التهديد أثناء تأديته : خامسًا 
 .لعمله أو بسببه

آل من قام بالتقطع للجان أو لصناديق االقتراع بغرض االستيالء عليها أو المساومة أو : سادسًا 
 .ج الفرزاإلعاقة لنتائ

 .آل من قام باستخدام سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب مع عزله من وظيفته : سابعًا 
من األحكام العامة من قانون االنتخابات العامة واالستفتاء ) ١٤٣(آل من خالف نص المادة :ثامنا 

وآلياتها  م  المتعلقة بتسخير إمكانيات الدولة  ومواردها  وأجهزتها ٢٠٠١لسنة )  ١٣(رقم 
  ٠ومعداتها  لصالح  أي  حزب أو تنظيم سياسي  أو مرشح  بصورة  مباشرة أو غير مباشرة

 
ة أشد يعاقب               ) ١٣٤(تنص المادة   ) ٣٤(مادة   أي عقوب من قانون اإلنتخابات على  أنه مع عدم اإلخالل ب

 -:منبالحبس مدة ال تقل عن سنه وستة أشهر أو بغرامه ال تقل عن مائتي ألف ريال آل 
 .أخفى أو أعدم أو أفسد جدول الناخبين أو غيره بأي طريقة: أوًال  
 .أخل بحرية االنتخاب أو بنظامه باستعمال القوه أو التهديد : ثانيًا 

من قانون اإلنتخابات على  أنه  يعاقب على الشروع في جرائم االنتخاب     ) ١٣٦(تنص المادة   ) ٣٦( مادة
 .نصف العقوبة المقررة للعقوبة التامة السابق ذآرها بعقوبة ال تتجاوز 

من قانون اإلنتخابات على  أنه  إذا ارتكبت جريمة في قاعة االنتخاب أو         ) ١٣٧(تنص المادة   )  ٣٧( مادة
تهم   ى الم القبض عل أمر ب ة وي ة االنتخاب محضرا بالواقع يس لجن ا يحرر رئ ي ارتكابه شرع ف

 .امة إلتخاذ اإلجراءات القانونية وتسليمه إلى رجال الشرطة ومنها إلى النيابة الع
 

 الباب الخامس 
  األحكام الختامية 

 
ادة  ة     ) ٣٨:(م الس المحلي ات المج ات  وانتخاب ة للمحافظ الس المحلي ات  المج ية  و انتخاب ات الرئاس االنتخاب

ا     ا ونتائجه تقلة  بمحاضرها وإجراءاته ة مس ة إنتخابي د عملي ا ُتع ا منه دة منه ل  واح ديريات آ للم
ى توقف أو                       وأثا ة األخرى ،وال يترتب  عل ة االنتخابي رها  وتتم آل عملية منها بمعزل عن  العملي

ات األخرى ،                  تعثر أو الطعن في  إجراءات  أي منها  ألي سبب  آان أي أثر قانوني على االنتخاب
 .وال ينبغي أن تتعلق أو ترتبط أي عملية منها باألخرى
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 األولى  واللجان األصلية  واللجان اإلشرافية  سرعة إعداد  آشوفات                    على اللجنة الفرعية   -أ)  ٣٩: (مادة  
رز                    ة  الف اء  من عملي ور االنته ة  ف ومحاضر نتائج اإلنتخابات  وإعالنها  في الدوائر االنتخابي
دليل             ذا ال وسرعة رفعها  إلى اللجنة العليا  وفقًا ألحكام قانون االنتخابات  والئحته  التنفيذية وه

ات  أو    ، وتتحم ائج االنتخاب ال التالعب  بنت ي ح ة  ف ئولية القانوني ة  المس ان  االنتخابي ل اللج
ا                      ة المنصوص  عليه المماطلة  في إعالنها  أو عدم التوقيع عليها  ، ويتعرض مرتكبها  للعقوب

 .من قانون االنتخابات   )  ١٢٨( في المادة 
ات      -ب ان إدارة االنتخاب رافية ولج ان اإلش ى اللج ه   - عل ب إختصاص ل بحس ى  -آ ع عل  التوقي

ارير                 ذآرات والتق ذا الم المحاضر والكشوفات  الخاصة  باالقتراع والفرز وتجميع النتائج ، وآ
ة                  ا  ، وفي حال الواجب عليهم إعدادها بموجب القانون والئحته وقرارات وتعليمات اللجنة العلي

ة                 ة االنتخابي يس وعضوي اللجن ل رئ ا من قب ع عليه ع          تعذر التوقي ان يكتفى بتوقي  ألي سبب آ
 .أثنين من أعضاء اللجنة أو رئيس اللجنة وعضوًا أخر  

 
على اللجان اإلنتخابية  اإلشرافية واألصلية والفرعية  واللجان األمنية  وفروع األمانة العامة                )  ٤٠:( مادة  

دليل               ذا ال ات  وه ة ذات     القيام بالمهام واإلجراءات المنصوص عليها  في قانون االنتخاب   واألدل
ام     ك المه ذ تل ي تنفي ة التقصير  ف ا تبع ع عليه ا  وتق ا  وتعليماته ة العلي رارات اللجن الصلة  وق
ات                       انون االنتخاب ا  في  ق واإلجراءات  ومن يخالف ذلك يتعرض  للعقوبات  المنصوص عليه

 .والقوانين  النافذة األخرى ، إضافة إلى مسائلته إداريًا ومدنيًا  
ادة   ام  واالستقاللية              ) ٤١:(م اد الت م بالحي اء ممارستهم لعمله ة  أثن زم رؤساء وأعضاء اللجان االنتخابي يلت

الهم            وا مسئولين  عن أداء  أعم ة ، ويكون ة الناظم انون واألدل ام  الق وعدم الرضوخ  إال ألحك
تبدال  من يخل بواجب                         بتهم  واس ا  محاس نهم    المنوطة بهم  أمام اللجنة العليا  التي يحق له ه م ات

 .وفقًا لإلجراءات  المنصوص عليها  في القانون  
ادة  تفتاء  ) ٤٢:( م ة واالس ات العام انون االنتخاب ى ق دليل إل ذا ال ه نص  خاص في ه رد ب م ي ا ل يرجع فيم

 .والئحته التنفيذية 
ة  والتف                )  ٤٣:( مادة   تفتاء إصدار التعليمات  التنفيذي ات واالس دليل       يحق للجنة العليا لالنتخاب ذا ال سيرية له

 .بحسب االحتياج 
تفتاء                        ) ٤٤:( مادة   ة واالس ات  العام يلغى أي نص  ورد  في هذا الدليل  يتعارض مع أحكام  قانون االنتخاب

 .م  والئحته التنفيذية ٢٠٠١لسنة  ) ١٣( رقم 
 .يما يخصه ُيعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره  ، وعلى الجهات المعنية  تنفيذه آل ف) ٤٥:(مادة 

 
  بصنعاء -صدر بديوان عام اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء   

 هـ١٤٢٧:     /       / بتاريخ 
 م٢٠٠٦:     /     / الموافق 

 
 

 محمد عبد اهللا السياني              خالد عبد الوهاب الشريف/ عبد المؤمن شجاع الدين         د /    د 
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 نونية          رئيس قطاع الشئون الفنية           رئيس  اللجنة العليا لالنتخابات رئيس قطاع الشئون القا

             واإلفتاء                                   والتخطيط                                واالستفتاء
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