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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
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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.
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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
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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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