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�سروط مبا�سرة احلقوق ال�سيا�سية :

ي�سرتط يف كل مواطن ملبا�سرة حقوقه ال�سيا�سية يف الت�سويت لالنتخابات النيابية والبلدية:
االنتخاب.  اأو  اال�ستفتاء  يوم  كاملة  �سنة  العمرع�سرين  من  بلغ  قد  يكون  اأن   -  1

االأهلية.  كامل  يكون  اأن   -  2
اإقامة عادية يف الدائرة االنتخابية طبقًا ملا هو ثابت يف بطاقة الهوية، ويف حالة اإقامته  3 - اأن يكون مقيمًا 
يف اخلارج يكون اآخر حمل اإقامة له يف مملكة البحرين هو دائرته االنتخابية، فاإن مل يكن له حمل اإقامة يف 

اململكة فيعتد يف هذه احلالة مبحل اإقامة عائلته.
�أن  �لعربية  �خلليج  لدول  �لتعاون  جمل�س  دول  مو�طني  من  �ل�سابقة  �ل�سروط  فيه  تتو�فر  ملن  ويجوز   -  4
ذلك  ويجوز  �لبحرين،  مملكة  يف  د�ئم  �إقامة  حمل  له  كان  �إذ�  �لبلدية  �ملجال�س  �أع�ساء  �نتخاب  يف  ي�سرتك 

لغريهم ممن ميتلكون عقار�ت مبنية �أو �أر��سي يف �ململكة.
ويحرم من مبا�صرة حق النتخاب :

اعتباره. اإليه  ُردَّ  قد  يكن  مامل  االأمانة  اأو  بال�سرف  خملة  جرمية  يف  اأو  جناية  بعقوبة  عليه  املحكوم   -  1
 )14( رقم  بقانون  �ملر�سوم  يف  عليها  �ملن�سو�س  �النتخابية  �جلر�ئم  �إحدى  يف  باحلب�س  عليه  �ملحكوم   -  2
ل�سنة 2002 ب�ساأن مبا�سرة �حلقوق �ل�سيا�سية، وذلك مامل يكن �حلكم موقوفًا تنفيذه �أو كان �ملحكوم عليه قد 

ُرَدَّ اإليه اعتباره.
الوثائق املطلوبة ملن يرغب يف الرت�سيح لع�سوية جمل�س النواب:

الهوية. بطاقة  من  ن�سخة   -  1
1980م ن�سخة من �سهادة �مليالد. عام  ملواليد   -  2
4 * 6 �سم( عدد 2. )مقا�س  �سخ�سية  �سورة   -  3

�الإ�سالمية. و�ل�سئون  �لعدل  وز�رة  خز�نة  يف  دينار  مائتني  مبلغ  باإيد�ع  �إي�سال   -  4
وجد. �إن  عليه  �حلا�سل  �لدر��سي  �ملوؤهل  من  ن�سخة   -  5

�سروط الرت�سح لع�سوية جمل�س النواب: 

وال�سيا�سية. املدنية  حقوقه  بكافة  متمتعًا  بحرينيًا،  املتقدم  يكون  اأن   -  1
فيها. نف�سه  ير�سح  �لتي  �لد�ئرة  �نتخاب  جدول  يف  مدرجًا  ��سمه  يكون  �أن   -  2

كاملة. ميالدية  �سنة  ثالثني  عن  �النتخابات  يوم  �سنه  يقل  ال  �أن   -  3

معلومات تهمك حول انتخابات 2010
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وكتابتها. �لعربية  �للغة  قر�ءة  يجيد  �أن   -  4
�إليه  ينتمي  �لذي  �ملجل�س  من  بقر�ر  �أُ�سقطت  قد  �لنو�ب  جمل�س  �أو  �ل�سورى  مبجل�س  ع�سويته  تكون  �أال   -  5
ع�سويته  �أُ�سقطت  ملن  يجوز  ذلك  ومع  �لع�سوية.  بو�جبات  �الإخالل  ب�سبب  �أو  �العتبار  �أو  �لثقة  فقد  ب�سبب 
�لرت�سيح �إذ� �نق�سى �لف�سل �لت�سريعي �لذي �سدر خالله قر�ر �إ�سقاط �لع�سوية �أو �سدر قر�ر من �ملجل�س �لذي 
�إ�سقاط �لع�سوية بعد �نق�ساء دور �النعقاد �لذي  كان ع�سوً� فيه باإلغاء �الأثر �ملانع من �لرت�سيح �ملرتتب على 

�سدر خالله قر�ر �إ�سقاط �لع�سوية. 
ويحرم من الرت�سيح لع�سوية جمل�س النواب:

و�أال  �عتباره،  �إليه  رد  �أو  �لعقوبة  عن  خا�س  عفوً�  ب�ساأنه  �سدر  و�أن  حتى  جنائية  بعقوبة  عليه  �ملحكوم   -  1
يكون حمكوم عليه بعقوبة �حلب�س يف �جلر�ئم �ملدنية ملدة تزيد على �سنة.

�لعقوبة  عن  خا�س  عفو  ب�ساأنه  �سدر  �إن  وحتى  �أ�سهر  �ستة  عن  تزيد  ملدة  �لعمدية  �جلر�ئم  يف  �حلب�س   -  2
ي�سبح  �لذي  �لتاريخ  �أو من  �سقوطها  �أو  �لعقوبة  تنفيذ  لتاريخ  �لتايل  �ليوم  تبد�أ من  �سنو�ت  ملدة ع�سر  وذلك 

فيه �حلكم نهائيًا �إذ� كان م�سمواًل بوقف �لتنفيذ.
 الوثائق املطلوبة ملن يرغب يف الرت�سيح لع�سوية املجال�س البلدية:

�لع�سرة. و�ملزكني  �ملر�سح  من  لكل  �لهوية  بطاقة  من  ن�سخة   -  1
1980 م ن�سخة من �سهادة �مليالد.  عام  ملواليد   -  2

-/50 دينارً� يف خز�نة �لبلدية. مبلغ  باإيد�ع  �إي�سال   -  3
4 * 6 �سم( عدد 2. )مقا�س  �سخ�سية  �سورة   -  4

بها. مكلف  غري  �أنه  �أو  �مل�ستحقة  �لبلدية  ر�سوم  ب�سد�د  �إفادة   -  5
وجد �إن  عليه  �حلا�سل  �لدر��سي  �ملوؤهل  من  ن�سخة   -  6

 �سروط الرت�سح لع�سوية املجال�س البلدية: 
وال�سيا�سية. املدنية  حقوقه  بكافة  متمتعًا  بحرينيًا،  املتقدم  يكون  اأن   -  1

�لبلدية  نطاق  يف  يقيم  و�أن  فيها،  نف�سه  ير�سح  �لتي  �لد�ئرة  �نتخاب  جد�ول  يف  مدرجًا  ��سمه  يكون  �أن   -  2
مدة ع�سويته.

كاملة. ميالدية  �سنة  ثالثني  عن  �النتخابات  يوم  �سنه  يقل  ال  �إن   -  3
وكتابتها. �لعربية  �للغة  قر�ءة  يجيد  �أن   -  4

قانونًا. بها  مكلفًا  كان  اإذا  البلدية  الر�سوم  �سدد  قد  يكون  اأن   -  5
6 - �أن يكون طلب �لرت�سيح م�سفوعًا بتزكية ع�سرة ناخبني من �لد�ئرة �النتخابية �لتي يريد �لرت�سيح فيها، 

وال يجوز للناخب �أن يزكي �أكرث من مر�سح.

تاأكيد بياناتك .. �صمان �صوتك
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كي ت�سمن و�سول �سوتك اإلى مر�سحك بالطريقة املثلى، اإليك هذه الإر�سادات:
 

هل يحق يل الت�صويت؟
�إذ� كنت بحريني وعمرك 20 �سنة فاأكرث و��سمك م�سجل يف جد�ول �لناخبني، فاأنت ممن يحق له �لت�سويت لالنتخابات �لنيابية 

والبلدية.
�إذ� كنت �أحد مو�طني دول جمل�س �لتعاون وتقيم يف مملكة �لبحرين �أو كنت من �الأجانب �لذين يتملكون عقارً� يف �ململكة فمن 

حقك �لت�سويت يف �النتخابات �لبلدية فقط.
كيف ميكنني التاأكد من وجود ا�صمي يف جداول الناخبني؟

• قم بزيارة �ملركز �الإ�سر�يف يف حمافظتك �أثناء فرتة عر�س جد�ول �لناخبني.	
• 	.vote.bh أدخل على �ملوقع �اللكرتوين�
• �ت�سل مبركز �الت�سال 77277277.	

اأين ميكنني اأن اأديل ب�صوتي؟
 يف �ملركز �النتخابي �ملوجود يف د�ئرتك �أو يف �أحد �ملر�كز �لعامة �لع�سرة �ملوزعة على جميع حمافظات �ململكة وهي:

• جممع �سيتي �سنرت �لتجاري.	
• مدر�سة القد�س االبتدائية للبنات.	
• مدر�سة �حلد �العد�دية �لثانوية للبنات.	
• مطار �لبحرين �لدويل.	
• ج�سر امللك فهد.	
• �سالة وز�رة �لرتبية و�لتعليم.	
• جمعية رعاية الطفل واالأمومة.	
• �مل�ست�سفى �لع�سكري.	
• نادي عو�يل.	
• حلبة البحرين الدولية.	

متى اأ�ستطيع اأن اأديل ب�سوتي ؟
يوم �ل�سبت �ملو�فق 23  اأكتوبر 2010 م

من ال�ساعة 8 �سباحًا و حتى 8 م�ساًء لالنتخابات النيابية.
و من ال�ساعة 8 �سباحًا حتى 6 م�ساًء لالنتخابات البلدية. 

امنح �صوتك ملن ي�صتحقه

معلومات تهمك حول انتخابات 2010
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ما هي الوثائق الواجب اإح�سارها معي عند الإدلء ب�سوتي ؟
جو�ز �ل�سفر �الأ�سلي ) �إلز�مي (، �أو بطاقة �لت�سويت �لتي �ست�سدرها �الإد�رة �لعامة للجن�سية و�جلو�ز�ت و�الإقامة يف حالة    .1

عدم توفر �جلو�ز.
. الهوية  بطاقة    .2

ما الذي يجب عليَّ فعله يوم الت�صويت؟
مبكر. وقت  يف  �القرت�ع   مقر  �إلى  �ذهب    .1
بلدي(. )نيابي-  �القرت�ع  بطاقتّي  ��ستلم    .2

و�لبلدي.  �لنيابي  �القرت�ع  بطاقتي  على  مر�سحك  �سورة  من  بالقرب  �لتي  �لد�ئرة  يف   )√( عالمة  بو�سع  قم    .3
للبلدي. و�آخر  للنيابي  فقط  و�حد  مر�سح  �خرت    .4

ما الأمور التي يجب اأن امتنع عنها؟
�سخ�سيتك. ك�سف  �ساأنها  من  يكون  قد  عالمة  �أو  عبارة  �أي  �أو  ��سمك  كتابة  عدم    .1

�القرت�ع. مقر  خارج  �القرت�ع  بطاقة  �إخر�ج  ممنوع    .2
معني. مر�سح  �ختيار  على  �لناخبني  باقي  حث  عدم    .3

�القرت�ع. مقر  د�خل  �إلى  �ملر�سحني  من  �أي  �إلى  ت�سري  عالمة  �أو  �سورة  �أي  �إدخال  عدم    .4
لهم. للم�سرح  �إال  ممنوع  �القرت�ع  مقر  د�خل  وو�سائله  �أنو�عه  بجميع  �لت�سوير    .5

لتـنـ�س
فـي يوم الت�صويت

23  اأكـتـوبـر  2010 م

ا�صتخدم حقك النتخابي
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المجمعات التابعة مركز الإقتراع والفرز الدائرة

 ،322 ،321 ،320 ،319 ،318 ،317 ،316 ،315 ،308 
346  ،344  ،326  ،325

مدر�سة اأحمد العمران 
�لثانوية للبنني

1

307 ،306 ،305 ،304 ،301 
مدر�سة املاأمون 
�البتد�ئية للبنني

2

353 ،351 ،314 ،313 ،312 ،303 ،302 
مدر�سة حطني 
�البتد�ئية للبنني

3

،428 ،410 ،408 ،406 ،404 ،402 
436  ،434  ،432  ،430

مدر�سة ال�سناب�س 
االإعدادية للبنات

4

�ملعهد �لديني للبنني 324، 340، 341، 342، 343، 380، 381، 382 5

373 ،339 ،338 ،337 ،336 ،335 ،333 ،331 
مدر�سة �أم �حل�سم 

�البتد�ئية للبنني
6

334 ،332 ،330 ،329 ،328 ،327 ،311 ،310 ،309 
مدر�سة حليمة ال�سعدية 

االإعدادية للبنات
7

،359 ،358 ،357 ،356 ،354 
364  ،363  ،362  ،361  ،360

مدر�سة قرطبة
االإعدادية للبنات

8

حمافظة العا�صمة

قم بواجبك الوطني بامل�ساركة يف النتخابات 
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المجمعات التابعة مركز الإقتراع والفرز الدائرة

229 ،228 ،227 ،226 ،225 
معهد �ل�سيخ خليفة بن 

�سلمان للتكنولوجيا
1

223 ،222 ،221 ،217 ،207 ،203 
مدر�سة ح�سان بن ثابت 

�الإبتد�ئية للبنني
2

209 ،206 ،205 ،204 

مدر�سة �ملحرق 
�الإعد�دية �لثانوية 

للبنات
3

،237 ،224 ،212 ،210 ،208 ،202 
258 ، 257 ،256 ،255 ،254 ،253 ،252 ،251  

مدر�سة رقية االإبتدائية 
للبنات

4

216  ،215  ،214  ،213  ،211 �سالة حالة بوماهر 5

236 ،235،234 ،233 ،232 ،231 
مدر�سة الدير االبتدائية 

االإعدادية للبنات
6

248 ،247 ،246 ،245 ،244 ،243 ،242 ،241 ،240 
مدر�سة �خلو�رزمي 

�البتد�ئية للبنني
7

 ،109 ،108 ،107 ،106 ،105 ،104 ،103 ،102 ،101 
128  ،117  ،116  ،115  ،114  ،113  ،112  ،111  ،110

مدر�سة احلد االبتدائية 
�الإعد�دية للبنني

8

حمافظة املحـــرق

عبرّ عن راأيك .. �صارك يف النتخابات
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المجمعات التابعة مركز الإقتراع والفرز الدائرة

 ،414 ،413 ،412 ،411 ،407 ،405 ،369 ،368 ،367 ،366 ،365 
 ،424،423  ،422  ،421  ،419

457  ،455  ،447  ،441  ،439  ،435  ،433  ،431  ،426  ،425

مدر�سة جدحف�س
�لثانوية للبنات

1

 ،465 ،463 ،460 ،458 ،456 ،454 ،453 ،450 ،449 ،444 ،438 
 ،508  ،506  ،504  ،502  ،481  ،479  ،477  ،475  ،473  ،471  ،469

513  ،509  ،507  ،505  ،514

مدر�سة كرانه
االبتدائية للبنات

2

 ،530 ،529 ،528 ،526 ،524 ،522 ،520 ،518 ،517 ،515 
 ،542  ،541  ،540  ،539  ،538  ،537  ،536  ،534،533  ،532،531

 544  ،543

 مدر�سة جابر بن حيان
�البتد�ئية للبنني

3

 587  ،569  ،565  ،561  ،559  ،557  ،555  ،553  ،552  ،550  ،535
 1095 ،1089 ،1006 ،1004 ،1003 ،1002 ،1001 ،591،

 مدر�سة �لبديع �البتد�ئية
االإعدادية للبنات

4

 ،577 ،575 ،571 ،551 ،549 ،547 ،545 ،527 ،525 ،523 ،521 
1014  ،579  ،762  ،760  ،758  ،756  ،754  ،752

مدر�سة �سار
�لثانوية للبنات

5

1208 ،1206 ،1204 ،1203 
 مدر�سة مدينة حمد

االبتدائية للبنات
6

1210 ،1209 ،1207 ،1205 
 مدر�سة �الإمام �لغز�يل

�الإعد�دية للبنني
7

1046 ،1216 ،1215 ،1214 ،1213 ،1212 ،1211 
 مدر�سة �لعهد �لز�هر

�الإعد�دية �لثانوية للبنات
8

 ،1020  ،1019  ،1018  ،1017  ،1016  ،1012  ،1010  ،1009
 ،1034  ،1033  ،1032  ،1028  ،1027  ،1026  ،1025  ،1022
1052  ،1051  ،1048  ،1044  ،1042  ،1041  ،1038  ،1037

مدر�سة بلقي�س
االبتدائية للبنات

9

حمافظة ال�سمالية

حقك يف اختيار من ميثلك
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المجمعات التابعة مركز الإقتراع والفرز الدائرة

 ،729 ،721 ،713 ،711 ،709 ،707 ،705 ،701 
816  ،743  ،733 مدر�سة �لوفاء �لثانوية للبنات 1

 ،732 ،730 ،714 ،712 ،708 ،706 ،704 ،702 
 ،736  ،734

744  ،742  ،740  ،738
مدر�سة عايل �الإعد�دية للبنات 2

808 ،807 ،806 ،805 ،804 ،803 ،802 ،801 
مدر�سة اأميمة بنت النعمان 

�لثانوية للبنات
3

 ،840 ،814 ،813 ،812 ،810 ،809 ،720 ،718 
841

مدر�سة مدينة عي�سى
�لثانوية للبنات

4

 ،633 ،626 ،625 ،624 ،623 ،616 ،611 ،606 
745  ،644

مدر�سة �أم �لقرى �البتد�ئية 
االإعدادية للبنات

5

 ،609 ،608 ،607 ،605 ،604 ،603 ،602 ،601 
615  ،614

مدر�سة غرناطة
االبتدائية للبنات

6

941 ،937 ،934 ،933 ،922 ،815 
مدر�سة االإمام مالك بن اأن�س 

�البتد�ئية للبنني
7

 ،927 ،925 ،646 ،645 ،643 ،636 ،635 ،634 
 939  ،935  ،931  ،929

مدر�سة �سالح �لدين �الأيوبي 
�البتد�ئية للبنني

8

 ،918  ،917  ،916  ،915  ،914  ،913  ،748  ،746
926  ،924  ،923  ،921  ،920  ،919

مدر�سة اخلليج العربي 
االبتدائية للبنات

9

حمافظة الو�سطى

فكر قبل الإدلء ب�صوتك
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المجمعات التابعة مركز الإقتراع والفرز الدائرة

949 ،948 ،911 ،909 ،907 ،905 ،903 ،901 
مدر�سة �لرفاع �ل�سرقي 

االبتدائية للبنات
1

942 ،912 ،910 ،908 ،904 ،902 
مدر�سة �لرفاع �لغربي 

االإعدادية للبنات
2

944 ،930 ،928 ،906 

مدر�سة �سافرة 
االبتدائية االإعدادية 

للبنني
3

 ،983 ،982،981 ،976 ،947 ،946 ،945 ،943 
 ،1055  ،1054  ،995  ،989،988  ،987  ،986  ،985

 ،1064  ،1063  ،1062  ،1061  ،1058  ،1057  ،1056
1099  ،1070  ،1069  ،1068،1067

مدر�سة �لزالق 
االبتدائية للبنات

4

 ،959 ،958 ،957 ،955 ،954 ،953 ،952 ،951 ،950 
961  ،960

مدر�سة ع�سكر 
�البتد�ئية للبنني

5

 ،1101  ،999  ،998  ،997  ،973  ،971  ،967  ،965
 ،1110  ،1108  ،1107  ،1106  ،1104   ،1103  ،1102

1113  ،1112  ،1111
مركز حو�ر 6

املحافظة اجلنوبية

�صوتك واجب وطني
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المركز الإ�صرافي المحافظة

مدر�صة خولة الثانوية للبنات حمافظة العا�صمة

مدر�صة الهداية اخلليفية الثانوية للبنني حمافظة املحرق

مدر�سة �سمو ال�سيخ حممد بن خليفة اآل خليفة
 البتدائية الإعدادية للبنني

املحافظة ال�سمالية

مدر�سة خالد بن الوليد البتدائية للبنني املحافظة الو�سطى

مدر�صة الرفاع الغربي الثانوية للبنات املحافظة اجلنوبية

معلومات انتخابية التاريخ
عر�س جداول الناخبين 2010 اأغ�سط�س   27 لغاية   21

اأوقات فتح المراكز ال�صرافية
لياًل  12 لغاية   م�صاًء   8.30 �صهر رم�صان

بعد رم�صان 5 م�صاًء لغاية 9 م�صاًء

فتح باب التر�صيح الى النيابي 2010 �صبتمبر   16 لغاية     12

فتح باب التر�صيح الى البلدي 2010 �صبتمبر   24 لغاية    20

ت�صجيل الناخبين بالخارج ) نيابي ( 2010 اأكتوبر   5 لغاية   �صبتمبر   29

الت�صويت بالخارج ) نيابي (  2010 اأكتوبر   19
يوم الت�صويت

) بالبحرين نيابي وبلدي (
2010 اأكتوبر   23

اإعادة الت�صويت بالخارج ) نيابي ( 2010 اأكتوبر   26

اإعادة الت�صويت بالبحرين

) نيابي وبلدي (
2010 اأكتوبر   30

تاأكد .. اخرت .. �سوت

مراكز الإ�صراف على �صالمة النتخاب



23.10 .2010

مركز الت�صال
7 7 2 7 7 2 7 7


