
 
 قانون االنتخابات البلدية

 2002لسنة  ) 3( مرسوم بقانون رقم 

 بشأن نظام انتخاب أعضاء االس البلدية

 

 . حنن محد بن عيسى آل خليفة أمري دولة البحرين

 
 

 بعد االطالع على الدستور،

 ،1975لسنة ) 4(وعلى األمر األمريي رقم 

   ، 2001 لسنة ) 35(وعلى قانون البلديات الصادر باملرسوم بقانون رقم 

 وبناًء على عرض رئيس جملس الوزراء ،

 وبعد موافقة جملس الوزراء ،

 : رمسنا بالقانون اآليت

 

 املادة األوىل

 . جيرى انتخاب أعضاء االس البلدية وفقاً ألحكام هذا القانون

 املادة الثانية

 
 



  إذا توافرت يف كل منهم الشروط-رجاالً ونساًء  - نيتمتع حبق انتخاب أعضاء االس البلدية املواطنون البحرينيو

 :التالية

 . أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميالدية يوم االنتخاب – 1

 

 . أن يكون كامل األهلية – 2

 

ة إقامته يف هو ثابت يف بطاقـته السكانية ، ويف حال أن يكون مقيماً إقامة عادية يف الدائرة االنـتخابـية طبقاً ملا – 3
  . إلقامة عائلته يف دولة البحرين هو دائرته االنـتخابية اخلارج يكون آخر حمل إقامة له أو

 

لدول اخلليج العربية أن يشترك يف انتخاب أعضاء  وجيوز ملن تـتوافر فيه الشروط السابقة من مواطين دول جملس التعاون
يف  ولة البحرين ، وجيوز ذلك لغريهم ممن يتملكون عقارات مبنية أو أراضيإقامة دائم يف د االس البلدية إذا كان لـه حمل

  . الدولة

 املادة الثالثة

 

 : حيرم من مباشرة حق االنتخاب

 . حىت يرد إليه اعتباره احملكوم عليه بعقوبة جناية أو يف جرمية خملة بالشرف أو األمانة – 1

عليها يف هذا القانون ، وذلك ما مل يكن احلكم موقوفاً  تخابـية املنصوصاحملكوم عليه باحلبس يف إحدى اجلرائم االنـ – 2
  قد رد إليه اعتباره تـنفيذه أو كان احملكوم عليه

 املادة الرابعة

 

 . االنـتخابـية التابع هلا على كل ناخب أن يـباشر حقه االنـتخايب بنفسه يف الدائرة



 املادة اخلامسة

عشر دوائر انـتخابـية يصدر بتحديدها قرار من  نـتخابـية ، وتـقسم كل منطقة إىلتعترب كل حمافظة منطقة بلدية ا
  . رئيس جملس الوزراء

 . وميثل كل دائرة عضو واحد خيتار بطريق االنتخاب املباشر

 املادة السادسة

 . وين يف الدولةمن اجلهاز القضائي أو القان جيب أن يكون رئيس كل جلنة من اللجان املنصوص عليها يف هذا القانون

 املادة السابعة

اإلسالمية جلنة تـتكون من رئيس وعدد من  تـشكل يف كل منطقة بلدية انـتخابـية بقرار من وزير العدل والشئون
جداول الناخبـني، وتلقي طلبات الترشيح وفحصها ، وإعداد كشوف  األعضاء وأمني للسر، تـتوىل القيام بإعداد

باإلشراف على  بات واالعتراضات املتعلقة بأي إجراء أو قرار يصدر عنها ، وبوجه عام تـختصالطل املرشحني ، والنظر يف
 . ما يتعلق بانتخابات أعضاء االس البلدية

 املادة الثامنة

 : اآلتية يتم إعداد جداول الناخبـني للدوائر االنـتخابـية وفقاً للقواعد

الرمسية ، وذلك بالتـنسيق مع إدارة السجل  لسجالت واملستـنداتأن تكون اجلداول بترتيب حروف اهلجاء من واقع ا
 . السكاين باجلهاز املركزي لإلحصاء

املنصوص عليها يف املادة الثانيــة من هذا القانون ،  أن تـشتمل اجلداول على أمساء الناخبـني ممن تـتوافر فيهم الشروط
  وأن يكون القيد شامالً اسم الناخب ورقمه الشخصي وحمل إقامتهمباشرة حق االنتخاب ، وأن ال يكون الناخب حمروماً من

 . العادية

اللجنة املنصوص عليها يف املادة السابقة وأمني السر  أن يعد جدول الناخبـني لكل دائرة من ثالث نسخ يوقع عليها رئيس
 . البلدي  ، وحتفظ النسخة الثالثة بالسوتسلم الثانية إىل وزارة العدل والشئون اإلسالمية بـها ، وحتتفظ اللجنة بنسخة ،

ويف األماكن األخرى اليت حتددها إدارة البلدية ، وذلك كله  أن يتم إعداد اجلداول وعرضها ملدة سبعة أيام يف مقر البلدية) د)
 . األقـل من امليعاد احملدد إلجراء انتخابـــات أعضاء االس البلدية قبل ستني يوماً على

 



 تاسعةاملادة ال

وال . كان يقيم فيها هو أو عائلته إذا كان مقيما يف اخلارج  املوطن االنتخايب هو اجلهة اليت يقيم فيها الشخص عادة ، أو اليت
 . أكثر من دائرة انـتخابـية واحدة وال يف أكثر من جدول انتخاب واحد جيوز أن يقيد الناخب يف

 املادة العاشرة

بتحديد موعد االنتخابات البلدية ، إال فيما يتعلق بتصحيح  داول الناخبني بعد صدور القرارال جيوز إدخال أي تعديل على ج
بصدور أحكام أو  للقرارات واألحكام الصادرة يف الطعون اخلاصة بالقيد فيه ، أو بناء على اإلبالغات يف اجلدول ، تـنفيذاً

 . قرارات ائية تؤدي إىل احلرمان من مباشرة حق االنتخاب

 ادة احلادية عشرةامل

اخلاصة بقيده فيه أن يطلب مــن اللجنة املنصوص  لكل من مل يدرج امسه يف جدول الناخبـني أو حدث خطأ يف البيانات
 . القانون قيد امسه أو تصحيح البيانات اخلاصة بقيده عليها يف املادة السابعة من هذا

 . اجلداول ريخ عرضويقدم طلب القيد أو التصحيح خالل سبعة أيام من بدء تا

إليها، ويف حالة صدور قرار برفض الطلب يكون  وتصدر اللجنة قرارها يف هذا الطلب خالل سبعة أيام من تاريخ تقدميه
أمام الدائرة املدنية مبحكمة االستـئـناف العليا يف موعد أقصاه سبعة أيام من  لصاحب الشأن حق الطعن يف هذا القرار

ويكون احلكم الذي تصدره  كمة يف تلك الطعون خالل سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى ،صدروه ، وتـفصل احمل تاريخ
 . الناخبـني وفقاً لألحكام أو القرارات النهائية وتعدل جداول. احملكمة فيها ائيا وغري قابل للطعن 

 املادة الثانية عشرة

كل مرة قبل انتهاء مدة الس البلدي بوقت كاف  ون يفتـشكل اللجان املنصوص عليها يف املادة السابعة من هذا القان
 وإجراءات أعماهلا والقرارات الصادرة عنها األحكام املنصوص عليها يف املواد السابقة وتسرى يف شأن تـشكيل هذه اللجان

. 

 املادة الثالثة عشرة

ضمناً تاريخ فتح باب الترشيح وتاريخ قـفله ، الوزراء مت حيدد ميعاد االنتخاب ألعضاء االس البلدية بقرار من رئيس جملس
 . الرمسية قبل امليعاد احملدد إلجراء االنتخابات بثالثني يوما على األقل وينشر هذا القرار يف اجلريدة

 املادة الرابعة عشرة



 املادة كتابة إىل اللجنة املنصـــوص عليها يف يقدم من يرغب يف ترشيح نفسه لعضوية الس البلدي طلب الترشيح
 بتـزكية عشرة ناخبني من الدائرة االنـتخابـية ، على أن يحدد يف هذا الطلب الدائرة السابعة من هذا القانون مشفوعاً

 . اليت يرشح نفسه فيها ، وال جيوز للناخب أن يزكي أكثر من مرشح

مقداره مخسون ديناراً يف خزانة  –قابل للرد   غري–وجيب أن يكون طلب الترشيح مصحوباً بإيصال بإيداع مبلغ نقدي 
 . البلدية

 . إيصاالت وتـقيد طلبات الترشيح حبسب تواريخ ورودها يف سجل خاص وتعطى عنها

املادة إىل البلدية للصرف منها على أوجه األنشطة اليت  وتؤول حصيلة املبالغ املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من هذه
 . تـشرف عليها

 املادة اخلامسة عشرة

الثالثة األيام التالية لقفل باب الترشيح ، وتعلن هذه  يعرض يف مقر البلدية كشف يتضمن أمساء املرشحني ، وذلك خالل
 . احمللية األمساء يف إحدى وسائل النشر

هذا من اللجنة املنصوص عليها يف املادة السابعة من  ولكل من تـقدم للترشيح ومل يرد امسه يف الكشف املعد لذلك أن يطلب
، أو االعتراض على إدراج اسم أي من املرشحني ، وذلك خالل مدة عرض ذلك  القانون إدراج امسه ضمن املرشحني

 . الكشف

تاريخ تـقدميه ، ويعترب عدم إصدار اللجنة لقرارها   خالل ثالثة أيام من– يف الطلب أو االعتراض –وتصدر اللجنة قرارها 
  ، ويكون لصاحب الشأن حق الطعن يف قرار الرفض أمام حمكمة االستـئـناف العليابالرفض يف ذلك األجل قراراً ضمنياً

خالل سبعة أيام من تاريخ إقامة  املدنية يف موعد ال يتجاوز ثالثة أيام من تاريخ صدوره، وتـفصل احملكمة يف الطعن
 . الدعوى ، ويكون حكمها ائيا وغري قابل للطعن

 . رشحني كل يف مقر دائرته االنـتخابـيةوتـنشر األمساء النهائية للم

 املادة السادسة عشرة

 . الدائرة املرشح فيها للمرشح احلق يف أن حيصل على صورة رمسية واحدة من جدول الناخبـني يف

 املادة السابعة عشرة

 



تابة ، وذلك قبل يوم املادة السابعة من هذا القانون ك للمرشح أن يتنازل عن الترشيح بإخطار اللجنة املنصوص عليها يف
 ، ويثبت التـنازل أمام امسه يف كشف املرشحني يف الدائرة ، ويعلن هذا التـنازل يوم االنتخاب بسبعة أيام على األقل

 . االنتخاب على باب مقر جلان االنتخاب يف الدائرة املرشح فيها

 . بل املوعد احملدد لالنتخاب بثالثة أيام على األقلاحمللية ق وتـنشر البلدية إعالناً عن هذا التنازل يف إحدى وسائل النشر

 املادة الثامنة عشرة

ختتص بإجراء عملية االقـتراع يف الدائرة " والفرز  جلنة االقتراع" يكـــون لكل دائرة انـتخابـية جلنة أو أكثر تسمى 
  . وفرز أصواا

وعدد من األعضاء يتوىل أحدهم أمانة سر اللجنة  وتـشكل هذه اللجان بقرار من وزير العدل والشئون اإلسالمية من رئيس
 . اللجان ، كما حيدد من حيل حمل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع مينعه من العمل وحيدد القرار الصادر مقار هذه. 

املرشح فيها وكيالً لـه لدى جلنة االقـتراع و الفرز  جدول انتخاب الدائرةولكل مرشح أن خيتار ناخباً من املقيدين يف 
هذا القانون  املرشح أن يقدم اسم وكيله املذكور إىل اللجنة املنصوص عليها يف املادة السابعة من اخلاصة ذه الدائرة، وعلى

 . قبل موعد االنتخاب بثالثة أيام على األقل

 املادة التاسعة عشرة

ولـه يف ذلك أن يستعني بقوات األمن العام ، وال جيوز  ظام يف مقار جلان االقـتراع والفرز منوط برئيس اللجنة ،حفظ الن
 . والفرز إال بناء على طلب رئيس اللجنة هلؤالء دخول قاعة االقـتراع

 . وجيوز للمرشحني أو وكالئهم دخول قاعة االقـتراع والفرز

 املادة العشرون

، وتوقع احملاضر من رئيس اللجنة وسائر األعضاء ، وإذا  لجنة حترير حماضر االنتخاب وتدوين قرارات اللجنةيتوىل أمني سر ال
 . ذلك باحملضر مع ما قد يـبديه من أسباب امتنع أي عضو عن التوقيع أثبت

 املادة احلادية والعشرون

مساءً ، ومع ذلك إذا وجد يف مقـــر جلنة السادسة  تستمر عملية االنتخاب من الساعة الثامنة صباحاً إىل الساعة
 السادسة مساًء ناخبون مل يدلوا بأصوام حترر اللجنة كشفاً بأمسائهم ، وتستمر عملية االقـتراع والفرز عند الساعة



تهاء املقيدين يف اجلدول أصوام قبل ان وإذا أعطى مجيع الناخبـني. االنتخاب حىت يتم اإلدالء بأصوات هؤالء الناخبـني 
  .عملية التصويت بعد إعطاء الناخب األخري صوته الوقت املقرر لالنتخاب أعلن الرئيس انتهاء

 املادة الثانية والعشرون

ما يثبت شخصيته بتقدمي البطاقة السكانية ، ويف حالة  على كل ناخب أن يقدم إىل جلنة االقـتراع والفرز عند اإلدالء بصوته
 لرئيس اللجنة االعتداد بالبطاقة الشخصية أو جواز السفر يف إثبات شخصية الناخب ويف وزعدم وجود البطاقة السكانية جي

 . بصوته مجيع األحوال يؤشر يف كشف الناخبـني يدويا أو إلكترونياً مبا يفيد إدالء الناخب

 املادة الثالثة والعشرون

وال جيوز . ى ورقة االقـتراع املعدة لذلك عل يكون االنتخاب باالقـتراع السري ، ويديل كل ناخب بصوته بالتأشري
 . االنتخاب الواحد للناخب أن يديل برأيه أكثر من مرة يف

املكفوفني أو غريهم من ذوي العاهات الذين ال  ويـبدي من ال يعرف القراءة والكتابة من الناخبـني أو من كان من
شفويا حبيث يسمعه أعضاء اللجنة وحدهم ، ويثبت رئيس ورقة االقتراع ، رأيه  يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا رأيهم على

الناخبـني مبا يفيد أنه  الناخب يف ورقة االقتراع املعدة لذلك ويوقعها ، ويؤشر أمام اسم الناخب يف كشف اللجنة رأي
ني لذلك بعد انتهاء عملية االنتخاب مىت حان الوقت املع ويعلن رئيس جلنة االقـتراع والفرز.أبدى رأيه على ذلك الوجه 

االنتخاب من  الناخبـني املوجودين يف مقر اللجنة بأصوام حىت ذلك الوقت ، وتوقع حماضر عملية التأكد من إدالء مجيع
مرشح أو وكيله لدى جلنة االقتراع والفرز أن  رئيس اللجنة وأعضائها ، لتبدأ بعد ذلك عملية فرز األصوات وجيوز لكل

 . اللجنة داوالتحيضر عملية الفرز فيما عدا م

 املادة الرابعة والعشرون

من العدد املطلوب انتخابه ، أو املثبتة على غري ورقة  تعتبـــر باطلة مجيع األصوات املعلقة على شرط أو اليت تعطى ألكثر
 . اليت حتمل أية عالمة تشري إىل شخصية الناخب أو تدل عليه االقتراع املعدة لذلك ، أو

 روناملادة اخلامسة والعش

االنتخاب ويف صحة أو بطالن إدالء كل ناخب بصوته وتكون  تـفصل جلنة االقتراع والفرز يف مجيع املسائل املتعلقة بعملية
 . حيضرها سوى رئيس اللجنة وأعضائها مداوالت اللجنة سرية ، وال

 



نه الرئيس ، وتدون القرارات يف رأي اجلانب الذي م وتصدر القرارات باألغلبية املطلقة ، ويف حالة تساوي األصوات يرجح
 . حمضر اللجنة وتكون مسببة

 املادة السادسة والعشرون

اليت أعطيت يف االنتخاب ، فإذا مل تـتوافر هذه  ينـتخب عضو الس البلدي باألغلبية املطلقة لعدد األصوات الصحيحة
التساوي يف  صلني على أكرب عدد من األصوات ، وعندالدائرة أعيد االنتخاب بني االثنني احلا األغلبية ألحد من املرشحني يف

 . األصوات جترى القرعة فيما بيـنهما مبعرفة رئيس جلنة االقـتراع والفرز

اسم املرشح الفائز، وعدد ما حصل عليه كل مرشح من  ويف مجيع األحوال يثبت رئيس جلنة االقتراع والفرز يف حمضر الفرز
لجنة هذا احملضر، وتـقفل صناديق أوراق االنتخـــاب ، وختتم بالشمع األمحر ، ال أصوات يف دائرته، ويوقع أعضاء

 . كلها إىل اللجنة املنصوص عليها يف املادة السابعة من هذا القانون وتسلم

 املادة السابعة والعشرون

ية النتيجة العامة لالنتخاب ا يف كل منطقة بلدية انتخاب يعلن رئيس اللجنة املنصوص عليها يف املادة السابعة من هذا القانون
ونسخة  و ترسل نسخة من هذه النتيجة إىل وزير العدل والشئون اإلسالمية. االقتراع والفرز بعد وصول مجيع حماضر جلنة

الفائزين يف االنتخاب شهادة بعضويته يف  أخرى إىل إدارة البلدية، وعلى هذه اإلدارة أن ترسل إىل كل عضو من األعضاء
 . لبلديالس ا

 املادة الثامنة والعشرون

إال العدد احملدد هلا ، أو مل يـبق إال هذا العدد ألي  إذا مل يتـقدم للترشيح لعضوية الس البلدي يف دائرة انـتخابـية
  . فائزين بالتـزكية سبب كان ، أعلنت أمساؤهم

 املادة التاسعة والعشرون

الذي جرى يف دائرته أمام حمكمـــة التمييز خالل   يف نتيجة االنتخابلكل مرشح يف الدائرة االنـتخابـية حق الطعن
 النتيجة العامة لالنتخاب، فإذا ثبت هلذه احملكمة ، بعد مساع أقوال كل من الطاعن مخسة عشر يوماً من تاريخ إعالن

  واملطعون يف انتخابه ومن تراه حمال لسماع شهادته ، صحة الطعن أبطلت

تقضي بفوز املرشح الذي يليه يف عدد األصوات إذا تبني  وجيوز للمحكمة يف هذه احلالة أن.  يف انتخابهجناح العضو املطعون
 . تكن أسباب الطعن ومالبساته تـقـتضي احلكم بإعادة االنتخاب هلا صحة انتخابه ، وذلك إذا مل



يف الس البلدي خالل الفترة السابقة على لصالحياته  وال حيول تـقدمي الطعن االنتخايب بني العضو املطعون ضده وممارسته
 ويكون أثر احلكم ببطالن انتخاب العضو مقصورا على املستـقبل دون أن يرتد إىل ما قبل . صدور حكم احملكمة يف الطعن

 . صدروه

 الثالثون املادة

احلبس مدة ال تزيد على ثالثة أي قانون آخر يعاقب ب مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها يف قانون العقوبات أو
 :دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب فعالً من األفعال اآلتية أشهر وبغرامة ال جتاوز مائيت

يتعلق جبدول الناخبـني ، أو تعمد بأية وسيلة أخرى إدخال  أورد بياناً كاذباً وهو عامل بذلك يف أية وثيقة قدمها ألمر – 1
 . خالفاً ألحكام هذا القانون م منهاسم فيه أو حذف اس

ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أية وثيقة  زور أو حرف أو شوه أو أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبـني أو – 2
 . نتيجة االنتخابات أخرى تـتعلق بعمليات االنتخاب بقصد تغيـري

لتهديد أو التـشويش أو باالشتراك يف التجمهر أو ا أخل حبرية االنتخاب أو بنظام إجراءاته باستعمال القوة أو – 3
 . املظاهرات

 . أو انتحل شخصية غريه استعمل حقه يف االنتخاب أكثر من مرة واحدة يف يوم االقـتراع – 4

االنـتخابـية دون أن يكون مطبوعاً على الصفحة األوىل  طبع أو نشر أية وسيلة من الوسائل العلنية بقصد الدعاية – 5
 . الناشر سم وعنوان الطابع أومنها ا

 . أعضائها أثـناء تأدية أعماهلا أهان أية جلنة من اللجان املنصوص عليها يف هذا القانون أو أحد – 6

 . أخالقه بقصد التأثري يف نتيجة االنتخاب نشــر أو أذاع أقواال كاذبة عن سلوك أحد املرشحني أو عن – 7

 . بالعقوبة املنصوص عليها للجرمية التامة وص عليها يف هذه املادةويعاقب على الشروع يف اجلرائم املنص

هذه املادة مبضي ثالثة أشهر من تاريخ إعالن نتيجة  تسقط الدعوى اجلزائية واملدنية يف مجيع احلاالت املنصوص عليها يف
  . إجراء قضائي يف شأا االنتخابات، أو من تاريخ آخر

 املادة احلادية والثالثون



ملأموري الضبط القضائي فيما يتعلق باجلرائم اليت  لرؤساء اللجان املنصوص عليها يف هذا القانون السلطة املخولةيكون 
 . ارتكاا يف هذه املقار ترتكب يف مقار اللجان أو يشرع يف

 املادة الثانية والثالثون

نون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره يف هذا القا  تـنفيذ أحكام– كل فيما خيصه –على رئيس جملس الوزراء والوزراء 
 . اجلريدة الرمسية
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