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صــدر املرســوم بقانــون رقــم ٥ لســنة 2٠22 بتاريــخ ١٧ / ٨ / 2٠22 ويعمــل بــه 
مــن تاريــخ صــدوره ونــر يف اجلريــدة الرســمية .  

وتعتــر احــكام هــذا املرســوم احكامــا انتقاليــة تنتهــي باجــراءات اول انتخابــات بعد 
نفــاذه ، ويلغــى كل حكــم يتعــارض مــع احــكام هــذا املرســوم بقانــون . وتــم النــص 

عــي عرضــه عــى جملــس االمــة وفــق املــادة الرابعــة منــه . 

وسوف يتم اضافة اي كويتي يف اي منطقة سكنية توافرت فيه رشوط االنتخاب 

وان حــق الطعــن عــى اجلــدول مل يعــد متوافــرا كــا هــو ســابقا وفــق القواعــد العامــة 
وانــا فقــط هــو مكفــول  لــذات الشــخص عــن نفســه يف اجلــدول املقيــد بــه    

وتكــون ادارة شــئون االنتخابــات بــوزارة الداخليــة هي البديــل للجنة او جلــان القيد 
املنصــوص عليهــا يف البــاب الثاين مــن قانــون االنتخاب . 

طريقة عمل القيود االنتخابية اجلديد   طريقة عمل القيود االنتخابية اجلديد   

١- ترســل اهليئــة العامــة للمعلومــات املدنيــة ) خــال يومــن - ابتــداءا مــن تاريــخ 
ــكل  ــوف ل ــة كش ــوزارة الداخلي ــات ب ــئون االنتخاب : ١٧-٨-2٠22 ( اىل ادارة ش
منطقــة بأســاء الكويتيــن الذيــن توافــرت فيهــم الصفــات املطلوبــة حلــق االنتخــاب 
) تتضمــن رقــم البطاقــة املدنيــة - رقــم شــهادة اجلنســية - تاريــخ احلصــول عليهــا - 

حمــل وعنــوان الســكن الثابــت بالبطاقــة املدنيــة ( . 

2- تقــوم ادارة شــئون االنتخابــات بقيــد اســاء الكويتيــن كل منهــم يف دائرتــه 
االنتخابيــة بعــد التحقــق مــن توافــر مجيــع الصفــات املطلوبــة فيهــم لتــويل حقوقهــم 
االنتخابيــة . وتنــر جــداول االنتخــاب لــكل دائــرة انتخابيــة يف اجلريــدة الرســمية  ) 

وذلــك خــال يومــن مــن تاريــخ تســلمها الكشــوف ( . 

٣- يكــون لــكل كويتــي مقيــم يف الدائــرة االنتخابيــة ان يطلــب ادراج اســمه يف 
جــدول االنتخــاب اذا كان قــد امهــل ادراج اســمه بغــر حــق ، وتقــدم الطلبــات اىل 
ادارة شــئون االنتخابــات خــال 2٤ ســاعة مــن تاريــخ نــر اجلــداول االنتخابيــة . 

٤- وتفصــل االدارة يف هــذه الطلبــات بــا اليتجــاوز 2٤ ســاعة مــن تاريــخ الطلــب 
ــدة  ــر يف اجلري ــدول ( وتن ــق اجل ــددة ) مرف ــن املح ــرارات يف االماك ــرض الق وتع

ــايل لصــدور القــرارات .  ــوم الت الرســمية يف الي

٥- لــكل ذي شــأن ان يطعــن يف قــرار االدارة بطلــب يقدم اىل خمفــر الرطة املختص 
يف موعــد اقصــاه ) 2٤ ســاعة ( مــن تاريــخ نــر القــرار وحتــال الطعــون اىل املحكمــة 
الكليــة املختصــة . ويفصــل قــاض مــن املحكمــة الكليــة بحكــم هنائــي يف موعــد ال 



الصفحة الرئيسية-    ٣    -

يتجــاوز يومــن مــن تاريــخ تقديمهــا . 

٦- تعــدل بعــد ذلــك جــداول االنتخــاب وفــق القــرارات النهائيــة التي تصــدر وتنر 
التعديــات يف اجلريــدة الرســمية خــال 2٤ ســاعة مــن تاريــخ صــرورة القــرارات 

الصــادرة هبــا هنائيــة . 
املواعيد : تبدأ من تاريخ  املواعيد : تبدأ من تاريخ  ١٧١٧ /  / ٨٨ /  / 2٠222٠22  

) خال يومن ( ارسال الكشوف من اهليئة العامة للمعلومات املدنية  اىل ادارة 
                               االنتخابات .

) خال يومن ( تقوم ادارة االنتخابات بنر جداول االنتخاب يف اجلريدة 
                            الرسمية بعد استام الكشوف و قيد الكويتين . 

) خال يوم -2٤ ساعة ( تقديم طلب ملن مل يدرج اسمه يف جدول االنتخاب 
                                           اىل ادارة شئون االنتخاب من تاريخ  نر اجلداول 

                                           االنتخابية . 

) با ال يتجاوز يوم -2٤ ساعة ( تفصل ادارة االنتخابات بطلبات االضافة ملن 
                                                        مل يدرج اسمه ، وتعرض القرارات يف االماكن 

                                                       املحددة ) مرفق اجلدول ( وتنر يف اجلريدة الرسمية 
                                                       يف اليوم التايل . 

) يف موعد اقصاه يوم - 2٤ ساعة (  لكل ذي شأن ان يطعن يف قرار االدارة من 
                                                                 تاريخ نر القرار بطلب يقدم اىل خمفر 
                                                                الرطة وحيال فورا اىل املحكمة الكلية 

                                                                 املختصة . 

) يف موعد ال يتجاوز يومن  ( يفصل هنائيا القايض يف الطعون من تاريخ تقديمها

 ) خال يوم 2٤ ساعة ( تنر التعديات يف اجلريدة الرسمية وفق القرارات 
                                           النهائية الصادرة من تاريخ صرورهتا هنائية . 

 املواد امللغية من قانون االنتخاب   املواد امللغية من قانون االنتخاب  
املــادة ٤ امللغيــة : عــى كل ناخــب ان يتــوىل حقوقــه االنتخابيــة بنفســه يف الدائــرة 
االنتخابيــة التــي هبــا موطنــه . وموطــن االنتخــاب هو املــكان الذي يقيم فيه الشــخص 
ــد  ــذي يري ــن ال ــن املوط ــه ان يع ــدد موطن ــة تع ــه يف حال ــة وعلي ــة ودائم ــة فعلي بصف
ــن  ــه ان يعل ــر موطن ــب اذا غ ــى الناخ ــب ع ــه . وجي ــة في ــه االنتخابي ــتعال حقوق اس
التغيــر كتابــة اىل وزارة الداخليــة الجــراء التعديــل الــازم يف جــدول االنتخــاب يف 
ــون ووفقــا للنمــوذج الــذي  ــد وباالجــراءات املنصــوص عليهــا يف هــذا القان املواعي

ــة . ــدره وزارة الداخلي تص
ــه  ــه الناخــب اذا اســتحالت اقامتــه يف موطن ــا املــكان الــذي يتواجــد في ويعتــر موطن

ــة .  االصــي لقــوة قاهــرة او ظــروف طارئ
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وتم استبداهلا باملادة ٤ من املرسوم : 
ــي  ــة الت ــرة االنتخابي ــه يف الدائ ــة بنفس ــه االنتخابي ــوىل حقوق ــب ان يت ــى كل ناخ ع
هبــا موطنــه ، وموطــن انتخــاب هــو املــكان الــذي يقيــم فيــه الشــخص بصفــة فعليــة 
والدائمــة والثابــت ببطاقتــه املدنيــة ، ويعتــر موطنا املكان الــذي يتواجد فيــه الناخب 

اذا اســتحالت اقامتــه يف موطنــه االصــي لقــوة قاهــرة او ظــروف طارئــة . 

املادة ٩ امللغية : 
يعــرض جــدول االنتخابــات لــكل دائــرة انتخابيــة ، مدرجــة فيهــا اســاء الناخبــن 
ــة  ــن العام ــة واالماك ــر الرط ــارز  بمخاف ــكان ب ــة ، يف م ــروف اهلجائي ــب احل برتتي
ــدة الرســمية ، وذلــك يف الفــرتة  ــة ، كــا ينــر يف اجلري ــر الداخلي التــي حيددهــا وزي

ــه .   مــن اول مــارس اىل اخلامــس عــر من

وتم استبداهلا باملادة ٩ من املرسوم : 
يعــرض جــدول االنتخــاب لــكل دائــرة انتخابيــة مدرجــة فيه اســاء الناخبــن برتتيب 
احلــروف اهلجائيــة يف مــكان بــارز بمخافــر الرطــة واالماكــن العامــة االخــرى التــي 

حددهــا وزيــر الداخلية . 

املواد املضافة لقانون االنتخاب املواد املضافة لقانون االنتخاب 

املادة ٧ مكرر أ 
ترســل اهليئــة العامــة للمعلومــات املدنيــة إىل إدارة شــؤون االنتخابــات يف وزارة 
الداخليــة خــال يومــن مــن تاريــخ العمــل هبــذا القانــون كشــوفا برتتيــب حــروف 
اهلجــاء لــكل منطقــة عــى حــدة ش بأســاء مجيــع الكويتيــن الذيــن توافــرت فيهــم 
الصفــات املطلوبــة لتــويل حقوقهــم االنتخابيــة املنصــوص عليهــا يف القانــون شــاملة 
رقــم بطاقتهــم املدنيــة ورقــم شــهادة اجلنســية اخلاصــة هبــم وتاريــخ احلصــول عليهــا 

وحمــل وعنــوان ســكنهم الثابــت بالبطاقــة املدنيــة .
 

املادة ٨ مكرر أ
اســتثناء مــن حكــم الفقــرة األوىل مــن كل مــن املادتــن ٧ و ٨ مــن القانــون رقــم ٣٥ 
ــاء  ــد أس ــة بقي ــوزارة الداخلي ــات ب ــوم إدارة االنتخاب ــه ، تق ــار إلي ــنة ١٩٦2 املش لس
ــار  ــوف املش ــو وارد يف الكش ــا ه ــا مل ــة وفق ــه االنتخابي ــم يف دائرت ــن كل منه الكويتي
إليهــا يف املــادة ٧ مكــرر مــن هــذا القانــون بعــد التحقــق مــن توافــر مجيــع الصفــات 
املطلوبــة فيهــم لتــويل حقوقهــم االنتخابيــة املنصــوص عليهــا بالقانــون . كــا تقــوم 
اإلدارة املذكــورة بنــر جــداول االنتخــاب املتضمنــة أســاء الكويتيــن كلهــم منهــم 
يف دائرتــه االنتخابيــة يف اجلريــدة الرســمية وذلــك خــال يومــن مــن تاريــخ تســلمها 

الكشــوف املشــار إليهــا يف املــادة ٧ مكــرر أ مــن هــذا القانــون .
 

املادة ٩ مكرر 
اســتثناء مــن أحــكام املــواد أرقــام ١٠ و ١١ و ١2 و ١٣ و ١٤ و ١٥ مــن القانون رقم 
٣٥ لســنة ١٩٦2 املشــار إليــه ، لــكل كويتــي مقيــم يف الدائــرة االنتخابيــة أن يطلــب 
إدراج اســمه يف جــدول االنتخــاب اخلــاص هبــا إذا كان قــد أمهــل إدراج إســمه بغــر 
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حــق ، وتقــدم الطلبــات إىل إدارة شــؤون االنتخابــات خــال يــوم ) 2٤ ســاعة ( مــن 
تاريــخ نــر اجلــداول االنتخابيــة ، وتقيــد بحســب تاريــخ ورودهــا يف دفــرت خــاص ، 

وتعطــى إيصــاالت ملقدميهــا وجيــوز لــكل ناخــب أن يطلــع عــى هــذا الدفــرت . 
وتفصــل اإلدارة يف هــذه الطلبــات يف موعــد ال جيــاوز يومــا ) 2٤ ســاعة ( مــن تاريــخ 
تقديــم الطلــب ، وتعــرض قراراهتــا يف األماكــن املشــار إليهــا يف املــادة التاســعة مــن 
هــذا القانــون ، وتنــر يف اجلريــدة الرســمية يف اليــوم التــايل لصــدور تلــك القــرارات 

 .
ولــكل ذي شــأن أن يطعــن يف قــرار اإلدارة بطلــب يقــدم إىل خمفــر الرطــة املختــص 
يف موعــد أقصــاه يــوم ) 2٤ ســاعة ( مــن تاريــخ نــر القــرار، وحتــال الطعــون فــورا 

إىل املحكمــة الكليــة املختصــة . 
ويفصــل هنائيــا يف الطعــون املذكــورة قايض من قضــاة املحكمة الكلية يندبه رئيســها ، 
و جيــوز نــدب عــدد مــن القضــاة يــوزع عليهم العمــل عى حســب الدوائــر االنتخابية 
، ويكــون الفصــل يف هــذه الطعــون يف موعــد ال يتجــاوز يومــن مــن تاريــخ تقديمهــا 

 .
وتعــدل اجلــداول انتخــاب وفــق القــرارات النهائيــة التــي تصــدر بالتطبيــق للمــواد 
ــن  ــاعة ( م ــوم ) 2٤ س ــال ي ــمية خ ــدة الرس ــات يف اجلري ــر التعدي ــابقة وتن الس

ــة .  ــخ صــرورة القــرارات الصــادرة هبــا هنائي تاري

املناطق التي تم اضافتها وفق املرسوم بقانون رقم املناطق التي تم اضافتها وفق املرسوم بقانون رقم ٦٦ لسنة  لسنة 2٠222٠22  

الدائرة االنتخابية االوىل 
تضاف اليها منطقة ) انجفة ( 

الدائرة االنتخابية الثانية 
تضــاف اليهــا مناطــق ) الشــويخ الصناعيــة - املنطقــة الصحيــة ”الشــويخ ” - النهضــة 

- شــال غــرب الصليبخــات - مدينــة جابــر االمحــد ( 
الدائرة االنتخابية الرابعة : 

تضــاف اليهــا مناطــق ) غــرب عبــداهلل املبــارك - جنــوب عبــداهلل املبــارك - العيــون 
- النعيــم - النســيم - القــر - تيــاء - الواحــة ( 

الدائرة االنتخابية اخلامسة : 
ــاح  ــة صب ــة - مدين ــو احلصاني ــايل - اب ــرة - املس ــو فط ــق : ) اب ــا مناط ــاف اليه تض

ــكنية (  ــران الس ــة اخل ــد - مدين االمح
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القانون رقم القانون رقم ٣٥٣٥ لسنة  لسنة ١٩٦2١٩٦2
بشأن إنتخابات أعضاء جملس األمةبشأن إنتخابات أعضاء جملس األمة

الباب االول : الناخبون 

الباب الثاين : اجلداول 
الباب الثالث : اجراءات االنتخابات 

الباب الرابع : الطعن يف صحة العضوية
الباب اخلامس : جرائم االنتخاب 

الباب السادس : احكام عامة وأحكام وقتية 

املادة ١
لــكل كويتــي بالــغ مــن العمــر إحــدى وعريــن ســنة ميادية كاملــة حــق االنتخاب، 
ويســتثنى مــن ذلــك املتجنــس الــذي مل متــض عــى جتنســه عــرون ســنة مياديــة وفقا 
ــية  ــون اجلنس ــنة ١٩٥٩ بقان ــم ١٥ لس ــري رق ــوم األم ــن املرس ــادة )٦( م ــم امل حلك
الكويتيــة. ويشــرتط للمــرأة يف الرتشــيح واالنتخــاب االلتــزام بالقواعــد واألحــكام 

املعتمــدة يف الريعــة اإلســامية.
ــادة 2 مــن  ــم اســتبدل بامل ــون رقــم ٦٧ لســنة ١٩٦٦ تاريــخ 2٨ /٦ / ١٩٦٦ . ث ــادة ١ مــن القان ــادة ١ بموجــب امل * عــدل نــص امل
املرســوم بالقانــون رقــم ١٣٠ لســنة ١٩٨٦ بتاريــخ ١٨ / ١٠ / ١٩٨٦ . ثــم باملــادة 2 مــن القانــون رقــم ٣2 لســنة ١٩٩٥ تبتاريــخ 2٦ 

/ ٧ / ١٩٩٥ . ثــم اعيــد واســتبدل باملــادة ١ مــن القانــون رقــم ١٧ لســنة 2٠٠٥ بتاريــخ ٤ / ٦ / 2٠٠٥ .

املادة 2
حيــرم مــن االنتحــاب املحكــوم عليــه بعقوبــة جنايــة أو يف جريمــة خملــة بالــرف أو 

باألمانــة إىل أن يــرد إليــه اعتبــاره  .
كا حيرم من االنتخاب كل من أدين بحكم هنائي يف جريمة املساس بـ :

أ - الذات اإلهلية .
ب - األنبياء .

ج - الذات األمرية .

* الفقرة الثانية مضافة بموجب القانون رقم 2٧ لسنة 2٠١٦ . 

املادة ٣
يوقـف استعال حق االنتخاب بالنسبة إىل رجال القوات املسلحة والرطة . 

املادة ٤
ــي  ــة الت ــرة االنتخابي ــه يف الدائ ــة بنفس ــه االنتخابي ــوىل حقوق ــب ان يت ــى كل ناخ ع
هبــا موطنــه ، وموطــن انتخــاب هــو املــكان الــذي يقيــم فيــه الشــخص بصفــة فعليــة 
والدائمــة والثابــت ببطاقتــه املدنيــة ، ويعتــر موطنا املكان الــذي يتواجد فيــه الناخب 

اذا اســتحالت اقامتــه يف موطنــه االصــي لقــوة قاهــرة او ظــروف طارئــة . 

* تم اضافتها بموجب املرسوم رقم ٥ لسنة 2٠22 

املادة ٤
ملغية وفق املرسوم بقانون رقم ٥ لسنة 2٠22 

عــى كل ناخــب أن يتــوىل حقوقــه االنتخابيــة بنفســه يف الدائــرة االنتخابيــة التــي هبــا 
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ــة  ــه الشــخص بصفــة فعلي ــه . وموطــن االنتخــاب هــو املــكان الــذي يقيــم في موطن
ودائمــة وعليــه يف حالــة تعــدد موطنــه أن يعــن املوطــن الــذي يريــد اســتعال حقوقــه 

االنتخابيــة فيــه . 
ــة  ــة إىل وزارة الداخلي ــر كتاب ــن التغي ــه أن يعل ــر موطن ــب إذا غ ــى الناخ ــب ع وجي
إلجــراء التعديــل الــازم يف جــدول االنتخــاب يف املواعيــد وباإلجــراءات املنصوص 

عليهــا يف هــذا القانــون ووفقــًا للنمــوذج الــذي تصــدره وزارة الداخليــة . 
ويعتــر موطنــًا املــكان الــذي يتواجــد فيــه الناخــب إذا اســتحالت إقامتــه يف موطنــه 

األصــي لقــوة قاهــرة أو ظــروف طارئــة .

* تم الغائها  بموجب املرسوم رقم ٥ لسنة 2٠22 

املادة ٥
ال جيوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة يف االنتخاب الواحد . 

املادة ٦
ــان  ــة أو جل ــرره جلن ــر حت ــم أو أكث ــاب دائ ــدول انتخ ــة ج ــرة انتخابي ــكل دائ ــون ب يك
ــد مقرهــا  ــن ، ويكــون تقســيم اللجــان وتأليفهــا وحتدي ــة مــن رئيــس وعضوي مؤلف

ــة .  ــر الداخلي ــرار مــن وزي بق

املادة ٧
يشــمل جــدول االنتخــاب اســم كل كويتــي موطنــه يف الدائــرة االنتخابيــة توافــرت 
فيــه يف أول فرايــر مــن كل عــام الصفــات املطلوبــة لتــويل احلقــوق االنتخابيــة، ولقبــه 

ومهنتــه وتاريــخ ميــاده وحمــل ســكنه.
وال جيوز أن يقيد الناخب يف أكثر من جدول واحد.

وحيــرر اجلــدول مــن نســختن عــى ترتيــب حــروف اهلجــاء ويوقــع عليهــا مــن رئيس 
اللجنــة وعضويتهــا، وحتفــظ إحدامهــا يف خمفر الرطــة بالدائــرة االنتخابية واألخرى 

باألمانــة العامــة ملجلــس األمة.
وجيــوز للجنــة أن تطلــب مــن أي شــخص إثبــات أي رشط مــن الــروط الازمــة 

لتوليــه احلقــوق االنتخابيــة.

*استبدل نص املادة ٧ باملادة ١ من القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ بتاريخ ٦ / ٩ / ١٩٨٠ 

املادة ٧ مكرر أ 
ترســل اهليئــة العامــة للمعلومــات املدنيــة إىل إدارة شــؤون االنتخابــات يف وزارة 
الداخليــة خــال يومــن مــن تاريــخ العمــل هبــذا القانــون كشــوفا برتتيــب حــروف 
اهلجــاء لــكل منطقــة عــى حــدة بأســاء مجيــع الكويتيــن الذيــن توافــرت فيهــم 
الصفــات املطلوبــة لتــويل حقوقهــم االنتخابيــة املنصــوص عليهــا يف القانــون شــاملة 
رقــم بطاقتهــم املدنيــة ورقــم شــهادة اجلنســية اخلاصــة هبــم وتاريــخ احلصــول عليهــا 

ــة . ــة املدني ــوان ســكنهم الثابــت بالبطاق وحمــل وعن
* مضافة باملرسوم بقانون رقم ٥ لسنة 2٠22 

املادة ٧ مكرر 
انتهى العمل هبذه املادة 

ــنة ١٩٦2م  ــون ٣٥ لس ــن القان ــادة )٧( م ــن امل ــرة األوىل م ــم الفق ــن حك ــتثناء م إس
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املشــار إليــه، ترســل اهليئــة العامــة للمعلومــات املدنيــة إىل إدارة اإلنتخابــات بــوزارة 
ــمية  ــدة الرس ــون ىف اجلري ــذا القان ــر ه ــخ ن ــن تاري ــا م ــتن يوم ــال س ــة خ الداخلي
كشــوفا لرتتيــب حــروف اهلجــاء لــكل منطقــة عــى حــدة بأســاء مجيــع الكويتيــات 
ــوص  ــة املنص ــه االنتخابي ــوىل حقوق ــوب لت ــات املطل ــن الصف ــرت فيه ــى تواف الات
عليهــا ىف القانــون شــاملة لقــب كل منهــن ومهنتهــا وتاريــخ ميادهــا ورقــم بطاقتهــا 
املدنيــة ورقــم شــهادة اجلنســية اخلاصــة هبــا وتاريــخ احلصــول عليهــا وحمــل وعنونــان 

ســكنها.
ويعتر حكم هذه املادة حكا انتقاليا ينتهى بإنتهاء التسجيل وفقا هلذه املادة. 

* اضيفت بموجب املادة ١ من القانون رقم ٦٧ لسنة 2٠٠٥ بتاريخ ١٨ / ١2 / 2٠٠٥   

املادة ٨
يتــم حتريــر جــداول االنتخــاب أو تعديلهــا خال شــهر فرايــر من كل عام . ويشــمل 

التعديل الســنوي : 
)أ( إضافــة أســاء الذيــن اصبحــوا حائزيــن للصفــات التــي يشــرتطها القانــون 

ــة .  لتــويل احلقــوق االنتخابي
ــات  ــائر الصف ــتوفوا س ــن و اس ــن العري ــوا س ــن بلغ ــاء الذي ــة أس )ب( إضاف
التــي يتطلبهــا القانــون لتــويل احلقــوق االنتخابيــة و يــؤرش أمــام أســاءهم بوقــف 

مبارشهتــم حــق االنتخــاب اىل حــن بلوغهــم ســن احلاديــة و العريــن.
)ج( اضافة اساء من امهلوا بغر حق يف اجلداول االنتخابية. 

)د( حذف أساء املتوفن . 
ــذ آخــر مراجعــة أو مــن  ــة من )هـــ( حــذف أســاء مــن فقــدوا الصفــات املطلوب

ــق .  ــر ح ــت بغ ــاؤهم أدرج ــت أس كان
)و( حــذف مــن نقلــوا موطنهــم مــن الدائــرة وإضافــة مــن نقلــوا موطنهــم إليهــا 

.

*اســتبدل نــص املــادة ٨ باملــادة ١ مــن القانــون رقــم ٦٤ لســنة ١٩٨٠ تاريــخ ٦/٩/١٩٨٠م. ثــم اســتبدل نــص الفقــرة االوىل 
مــن املــادة ٨ باملــادة ١ مــن القانــون رقــم ١ لســنة 2٠٠٦ بتاريــخ ١٨ / ٣ / 2٠٠٦ . 

املادة ٨ مكرر أ 
اســتثناًء مــن حكــم الفقــرة األوىل مــن كل مــن املادتــن ٧ و ٨ مــن القانــون رقــم ٣٥ 
ــاء  ــد أس ــة بقي ــوزارة الداخلي ــات ب ــوم إدارة االنتخاب ــه ، تق ــار إلي ــنة ١٩٦2 املش لس
ــار  ــوف املش ــو وارد يف الكش ــا ه ــا مل ــة وفق ــه االنتخابي ــم يف دائرت ــن كل منه الكويتي
إليهــا يف املــادة ٧ مكــرر مــن هــذا القانــون بعــد التحقــق مــن توافــر مجيــع الصفــات 
املطلوبــة فيهــم لتــويل حقوقهــم االنتخابيــة املنصــوص عليهــا بالقانــون . كــا تقــوم 
اإلدارة املذكــورة بنــر جــداول االنتخــاب املتضمنــة أســاء الكويتيــن كلهــم منهــم 
يف دائرتــه االنتخابيــة يف اجلريــدة الرســمية وذلــك خــال يومــن مــن تاريــخ تســلمها 

الكشــوف املشــار إليهــا يف املــادة ٧ مكــرر أ مــن هــذا القانــون .

* مضافة باملرسوم بقانون رقم ٥ لسنة 2٠22 

املادة ٨ مكرر 
انتهى العمل هبذه املادة 

اســتثناء مــن احلكــم الفقــرة األوىل مــن املــادة ٨ مــن القانــون رقــم ٣٥ لســنة ١٩٦2م 



الصفحة الرئيسية-    ٩    -

املشــار إليــه، تقــوم إدارة االنتخابــات بــوزارة الداخليــة بقيــد أســاء الكويتيــات كل 
منهــن ىف دائرهتــا االنتخابيــة وفقــا ملــا هــو وارد ىف الكشــوف املشــار إليهــا مــن املــادة 
٧ مكــرر، بعــد التحقــق مــن توافــر مجيــع الصفــات املطلوبــة فيهــن لتــوىل حقوقهــن 

االنتخابيــة واملنصــوص عليهــا بالقانــون.
كــا تقــوم اإلدارة املذكــورة بنر جداول االنتخابــات املتضمنة أســاء الكويتيات كل 
منهــن ىف دائرهتــا االنتخابيــة ىف اجلريــدة الرســمية وذلــك خــال ٦٠ يومــا مــن تاريــخ 
تســلمها الكشــوف املشــار إليهــا ىف املــادة ٧ مكــررا، وكــذا بنــر أســاء الكويتيــات 

املســجات ىف مناطــق ال تتبــع أيــا مــن الدوائــر االنتخابيــة.

*اضيفت بموجب نص املادة ١ من القانون رقم ٦٧ لسنة 2٠٠٥ بتاريخ ١٨ / ١2 / 2٠٠٥  .

املادة ٩
يعــرض جــدول االنتخــاب لــكل دائــرة انتخابيــة مدرجــة فيه اســاء الناخبــن برتتيب 
احلــروف اهلجائيــة يف مــكان بــارز بمخافــر الرطــة واألماكــن العامــة االخــرى التــي 

حددهــا وزيــر الداخلية . 

* استبدلت باملادة ١ من القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٨٣ بتاريخ 2٥ / ١٠ / ١٩٨٣ . 

املادة ٩ مكرر
اســتثناء مــن أحــكام املــواد أرقــام ١٠ و ١١ و ١2 و ١٣ و ١٤ و ١٥ مــن القانون رقم 
٣٥ لســنة ١٩٦2 املشــار إليــه ، لــكل كويتــي مقيــم يف الدائــرة االنتخابيــة أن يطلــب 
إدراج اســمه يف جــدول االنتخــاب اخلــاص هبــا إذا كان قــد أمهــل إدراج إســمه بغــر 
حــق ، وتقــدم الطلبــات إىل إدارة شــؤون االنتخابــات خــال يــوم ) 2٤ ســاعة ( مــن 
تاريــخ نــر اجلــداول االنتخابيــة ، وتقيــد بحســب تاريــخ ورودهــا يف دفــرت خــاص ، 

وتعطــى إيصــاالت ملقدميهــا وجيــوز لــكل ناخــب أن يطلــع عــى هــذا الدفــرت . 
وتفصــل اإلدارة يف هــذه الطلبــات يف موعــد ال جيــاوز يومــا ) 2٤ ســاعة ( مــن تاريــخ 
تقديــم الطلــب ، وتعــرض قراراهتــا يف األماكــن املشــار إليهــا يف املــادة التاســعة مــن 
هــذا القانــون ، وتنــر يف اجلريــدة الرســمية يف اليــوم التــايل لصــدور تلــك القــرارات 

 .
ولــكل ذي شــأن أن يطعــن يف قــرار اإلدارة بطلــب يقــدم إىل خمفــر الرطــة املختــص 
يف موعــد أقصــاه يــوم ) 2٤ ســاعة ( مــن تاريــخ نــر القــرار، وحتــال الطعــون فــورا 

إىل املحكمــة الكليــة املختصــة . 
ويفصــل هنائيــا يف الطعــون املذكــورة قايض من قضــاة املحكمة الكلية يندبه رئيســها ، 
و جيــوز نــدب عــدد مــن القضــاة يــوزع عليهم العمــل عى حســب الدوائــر االنتخابية 
، ويكــون الفصــل يف هــذه الطعــون يف موعــد ال يتجــاوز يومــن مــن تاريــخ تقديمهــا 

 .
وتعــدل اجلــداول انتخــاب وفــق القــرارات النهائيــة التــي تصــدر بالتطبيــق للمــواد 
ــن  ــاعة ( م ــوم ) 2٤ س ــال ي ــمية خ ــدة الرس ــات يف اجلري ــر التعدي ــابقة وتن الس

ــة .   ــخ صــرورة القــرارات الصــادرة هبــا هنائي تاري

* اضيفت وفق املرسوم بقانون رقم ٥ لسنة 2٠22 . 
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املادة ٩
ملغية وفق املرسوم بقانون رقم ٥ لسنة 2٠22

ــن  ــه أســاء الناخب ــة ، مدرجــة في ــرة انتخابي ــكل دائ ــات ل ــدول االنتخاب يعــرض ج
ــة  ــن العام ــة واألماك ــر الرط ــارز بمخاف ــكان ب ــة ، يف م ــروف اهلجائي ــب احل برتتي
األخــرى التــي حيددهــا وزيــر الداخليــة ، كــا ينــر يف اجلريــدة الرســمية ، وذلــك يف 

ــه .  الفــرتة مــن أول مــارس إىل اخلامــس عــر من

* تم الغائها وفق املرسوم بقانون رقم ٥ لسنة 2٠22 

املادة ١٠
إدراج أســمه يف جــدول  يطلــب  أن  االنتخابيــة  الدائــرة  لــكل كويتــي مقيــم يف 
ــات اخلــاص هبــا إذا كان قــد أمهــل إدراج أســمه بغــر حــق ، كــا أن لــكل  االنتخاب
ناخــب مــدرج يف جــدول االنتخــاب أن يطلــب إدراج اســم مــن أمهــل بغــر حــق 
أو حــذف اســم مــن أدرج بغــر حــق كذلــك . وتقـــدم الطلبــات إىل مقــر اللجنــة يف 
الفــرتة مــن أول مــارس إىل العريــن منــه ، وتقيــد بحســب تاريــخ ورودهــا يف دفــرت 
خــاص وتعطــي إيصــاالت ملقدميهــا وجيــوز لــكل ناخــب أن يطلــع عــى هــذا الدفــرت 

 .

املادة ١١
تفصــل جلنــة القيــد يف الطلبات اإلدراج أو احلــذف املنصوص عليها يف املادة الســابقة 
يف موعــد ال جيــاوز اخلامــس مــن شــهر إبريل . وللجنة أن تســمع أقــوال مقدم الطلب 

ومــن قــدم يف شــأنه الطلــب وان جتــري مــا تــراه الزمًا مــن حتقيــق وحتريات . 

املادة ١2
تعــرض قــرارات اللجنــة يف األماكــن املشــار إليهــا يف املــادة التاســعة مــن هــذا القانون 
وتنــر يف اجلريــدة الرســمية ابتــداء مــن اليــوم الســادس حتــى اليــوم اخلامــس عــر 

مــن شــهر إبريــل .

* استبدل نص هذه املادة باملادة ١ من القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٨٣ بتاريخ 2٥ / ١٠ / ١٩٨٣ . 

املادة ١٣
لــكل ذي شــأن ولــكل ناخــب مــدرج يف جــدول انتخــاب الدائــرة أن يطعــن يف قــرار 
اللجنــة بطلــب يقــدم إىل خمفــر الرطــة املختــص يف موعــد أقصــاه اليــوم العــرون 
مــن شــهر إبريــل وتتبــع يف شــأن هــذه الطعــون اإلجــراءات املبينــة باملــادة العــارشة 

مــن القانــون . وحتــال فــورًا إىل املحكمــة الكليــة املختصــة . 

املادة ١٤
ــة  ــاة املحكم ــن قض ــاض م ــابقة ق ــادة الس ــورة يف امل ــون املذك ــًا يف الطع ــل هنائي يفص
ــوزع عليهــم العمــل عــى  ــدب عــدد مــن القضــاة ي ــه رئيســها وجيــوز ن ــة يندب الكلي

ــة .  ــر االنتخابي ــب الدوائ حس
ويكون الفصل يف هذه الطعون يف موعد ال جياوز آخر شهر يونيو . 
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مادة ١٥
تعــدل جــداول االنتخابــات وفــق القــرارات النهائيــة التــي تصــدر بالتطبيــق للمــواد 
الســابقة وتنــر التعديــات يف اجلريــدة الرســمية خــال مخســة عــر يوما مــن تاريخ 

صــرورة القــرارات الصــادرة هبــا هنائيــة .

* استبدل نص هذه املادة باملادة ١ من القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٨٣ بتاريخ 2٥ / ١٠ / ١٩٨٣  . 

املادة ١٦
ملغاة .

ــم الغــي بموجــب املــادة 2 مــن  ــون رقــم ١ لســنة 2٠٠٦ بتاريــخ ١٨ / ٣/ 2٠٠٦ . ث *اســتبدل نــص املــادة ١٦ باملــادة ١ مــن القان
ــخ ١٥ / ٦ / 2٠٠٩  .  ــنة 2٠٠٩ بتاري ــم ١٧ لس ــون رق القان

النــص قبــل اإللغــاء : يعطــي كل مــن قيــد أســمه يف جــدول االنتخــاب وأصبــح قيــده فيــه هنائيــًا بطاقــة انتخــاب حتمــل صــورة شــخصية 
لــه و يذكــر فيهــا أســمه وتاريــخ ميــاده ورقــم قيــده باجلــدول وتاريــخ القيــد وبيــان الدائــرة االنتخابيــة املقيــد فيهــا .

** عدلت املادة )١٦( بموجب القانون رقم ١ لسنة 2٠٠٦ الصادر بتاريخ ١٨ / ٣ / 2٠٠٦ . 

املادة ١٧
تعتــر جــداول االنتخــاب النهائيــة حجــة قاطعــة وقــت االنتخــاب وال جيــوز ألحــد 

االشــرتاك فيــه مــا مل يكــن أســمه مقيــدًا هبــا . 

املادة ١٧ مكرر
تســتبدل ادارة شــئون االنتخابــات بــوزارة الداخليــة بلجنــة او جلــان القيــد املنصوص 

عليهــا يف البــاب الثــاين مــن القانــون رقــم  ٣٥ لســنة ١٩٦2 املشــار اليــه . 

* مضافة باملرسوم بقانون رقم ٥ لسنة 2٠22 

املادة ١٨
ــرار  ــة بق ــات التكميلي ــة بمرســوم ، وحيــدد االنتخاب ــات العام حيــدد ميعــاد االنتخاب

ــة .  ــر الداخلي مــن وزي
وجيــب أن ينــر املرســوم أو القــرار قبــل التاريــخ املحــدد لانتخابــات بشــهر عــى 

األقــل .

* ألغــي واســتبدل نــص املــادة ١٨ باملــادة ١ مــن القانــون رقــم 2٠ لســنة ١٩٧٠ بتاريــخ 2٠ / ٦ / ١٩٧٠  ثــم عــدل نــص املــادة ١٨ 
بموجــب املــادة ١ مــن القانــون رقــم 2 لســنة ١٩٧2 بتاريــخ ١١ / ١/ ١٩٧2 . ثــم اســتبدل نــص املــادة ١٨ باملــادة ١ مــن القانــون رقــم 

٦٤ لســنة ١٩٨٠  بتاريــخ ٦ / ٩ / ١٩٨٠ . 

املادة ١٩
يشــرتط فيمــن يرشــح نفســه لعضويــة جملــس األمــة أن يكــون أســمه مدرجــًا يف أحــد 

جــداول االنتخــاب . 

املادة 2٠
ــال  ــة خ ــرة االنتخابي ــر الدائ ــة بمق ــر الرط ــة إىل خمف ــيح كتاب ــات الرتش ــدم طلب تق
ســاعات العمــل الرســمي يف األيــام العــرة التاليــة لنــر املرســوم أو القــرار بالدعوة 

لانتخــاب.
وتقيــد الرتشــيحات بحســب وقــت ورودها يف دفــرت خاص وتعطى عنهــا إيصاالت، 
وجيــوز لــكل ناخــب االطــاع عــى دفرت الرتشــيحات، وحيرر كشــف املرشــحن لكل 
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دائــرة ويعــرض يف االماكــن املنصــوص عليهــا يف املــادة التاســعة مــن هــذا القانــون، 
كــا ينــر يف اجلريــدة الرســمية خــال أســبوعن مــن تاريــخ إغــاق باب الرتشــيح.

* استبدل نص املادة باملادة ١ من القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٨٣ بتاريخ 2٥ / ١٠ / ١٩٨٣ . 

مادة 2١
جيــب عــى كل مــن يريــد ترشــيح نفســه أن يدفع مبلــغ مخســن دينــارًا كتأمن خيصص 
لألعــال اخلريــة التــي يقررهــا وزيــر الشــئون االجتاعيــة والعمــل إذا عــدل املرشــح 
عــن الرتشــيح أو إذا مل حيــز يف االنتخــاب عــر األصــوات الصحيحــة التــي أعطيــت 
ــذا  ــع ه ــال دف ــه إيص ــًا ب ــيح إال إذا كان مرفق ــب الرتش ــل طل ــل . وال يقب ــى األق ع

التأمــن .

* عــدل بموجــب مرســوم بقانــون رقــم 2١ لســنة 2٠١2 م بشــأن إنشــاء اللجنــة الوطنيــة العليــا لإلنتخابــات وبتعديــل بعــض أحــكام 
القانــون رقــم ٣٥ لســنة ١٩٦2 يف شــأن إنتخابــات أعضــاء جملــس األمــة ثــم قــي بعــدم دســتورية املرســوم     بقانــون . 

النــص قبــل التعديــل ) جيــب عــى كل مــن يريــد ترشــيح نفســه أن يدفــع مبلــغ مخســن دينــارًا كتأمــن خيصــص لألعــال اخلريــة التــي 
يقررهــا وزيــر الشــئون االجتاعيــة والعمــل إذا عــدل املرشــح عــن الرتشــيح أو إذا مل حيــز يف االنتخــاب عــر األصــوات الصحيحــة 

التــي أعطيــت عــى األقــل  وال يقبــل طلــب الرتشــيح إال إذا كان مرفقــًا بــه إيصــال دفــع هــذا التأمــن (  

املادة 22
ال جيــوز أن يرشــح أحــد نفســه يف أكثــر مــن دائــرة انتخابيــة .وإذا تبــن أنــه مرشــح يف 
أكثــر مــن دائــرة وجــب عليــه التنــازل عــن ترشــيح نفســه فيــا زاد عــن دائــرة واحــدة 
ــر كأن مل  ــع الدوائ ــر ترشــيحه يف مجي ــإذا مل يفعــل اعت ــاب الرتشــيح ف ــل إغــاق ب قب

يكــن

املادة 2٣
ال جيــوز لعضــو املجلــس املنتخب اجلمع بن العضويــة وتوىل الوظائــف العامة ، وإذا 
انتخــب موظــف اعتــر متخليــًا عن وظيفتــه إذا مل ينــزل يف الثانيــة األيام التاليــة لليوم 
الــذي يصــر فيــه انتخابــه هنائيــًا عــن عضويتــه يف املجلــس ، ويمنــح املوظــف إجــازة 
رســمية بمرتــب كامــل ابتــداء مــن اليــوم التــايل لقفــل بــاب الرتشــيح حتــى انتهــاء 
ــه خــال تلــك الفــرتة ممارســة أي اختصــاص  ــة االنتخــاب بحيــث ال جيــوز ل عملي

مــن اختصاصــات الوظيفــة وحتســب هــذه املــدة مــن إجازتــه الســنوية . 
وال جيــوز للــوزراء ورجــال القضــاء والنيابــة العامة ترشــيح أنفســهم إال إذا اســتقالوا 
ــا أو  ــن أو أعضائه ــد الناخب ــان قي ــاء جل ــوز لرؤس ــا ال جي ــم ، ك ــن وظائفه ــًا م مقدم
ــا مل  ــرة عمــل هــذه اللجــان م أقربائهــم مــن الدرجــة األوىل ترشــيح أنفســهم يف دائ

يكونــا قــد تنحــوا عــن االشــرتاك يف أعاهلــا .

* ألغــي واســتبدل نــص املــادة 2٣ باملــادة ١ مــن القانــون رقــم ١١ لســنة ١٩٦٣ بتاريــخ ١٦ / ٤ / ١٩٦٣ . ثــم ألغــي واســتبدل باملــادة 
2 مــن القانــون رقــم 2٠ لســنة ١٩٧٠ بتاريــخ 2٠ / ٦ / ١٩٧٠ . ثــم عــدل نــص املــادة 2٣ بموجــب املــادة 2 مــن القانــون رقــم 2 

لســنة ١٩٧2 بتاريــخ ١١ / ١ / ١٩٧2 .

 املادة 2٤
لــكل مرشــح أن يتنــازل عــن الرتشــيح كتابــة يف اجلهــه التــي قــدم هلــا طلــب الرتشــيح 
، وذلــك قبــل ميعــاد االنتخــاب بســبعه أيــام عــى األقــل . ويــدون التنازل أمام اســمه 

يف كشــف املرشحن .
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* استبدل نص املادة باملادة ١ من املرسوم بالقانون رقم 2٥ لسنة 2٠٠٨ بتاريخ 2٩ / ٤ / 2٠٠٨ . 

  املادة 2٥
ــر مــن العــدد  ــة مــن املرشــحن ترشــيحا صحيحــا أكث ــرة انتخابي ــدم يف دائ إذا مل يتق
ــة دون  ــحن بالعضوي ــؤالء املرش ــوز ه ــة ف ــر الداخلي ــن وزي ــه، أعل ــوب انتخاب املطل

ــرة. ــاب يف الدائ ــراء االنتخ ــة إىل إج حاج

 املادة 2٦
تطبــع أوراق االنتخــاب عــى نفقــة احلكومــة بالصــورة التــي توضــع بقــرار مــن وزيــر 

 . الداخلية 

 املادة 2٧
تنــاط إدارة االنتخــاب يف كل دائــرة بعــدد مــن اللجــان تكــون إحداهــا جلنــة رئيســية 

تتبعهــا جلانــًا أصليــة وجلانــًا فرعيــة.
وتشــكل كل جلنــة مــن أحــد رجــال القضــاء أو النيابــة العامــة، يعينــه وزيــر العــدل 
ــاء  ــال أو النس ــن الرج ــة م ــر الداخلي ــه وزي ــو يعين ــن عض ــة، وم ــه الرئاس ــون ل ويك
بحســب األحــوال، ومنــدوب عــن كل مرشــح، ويتعــن عــى رئيــس اللجنــة التحقــق 
مــن شــخصية الناخــب قبــل أن يبــدي رأيــه مــن واقــع شــهادة اجلنســية اخلاصــة بــه، 
ولرئيــس اللجنــة أن يعهــد بذلــك للناخبــات إىل إحــدى أعضــاء اللجنــة مــن النســاء.
وعــى املرشــح أن يقــدم اســم مندوبــه قبــل موعــد االنتخــاب بســبعة أيــام عــى األقــل 

للجهــة التــي حيددهــا وزيــر الداخلية.
فــإذا مل يقــدم املرشــح اســم مندوبــه أو قدمــه ومل حيــر عنــد بــدء عمليــة االنتخــاب 
ــد  ــة أح ــس اللجن ــار رئي ــة اخت ــا إىل ثاث ــدد أعضائه ــل ع ــد وص ــة ق ــن اللجن ومل تك

ــوًا فيهــا. ــن ليكــون عض ــن احلارضي الناخب
ــدر  ــن يص ــن الذي ــاء االحتياطي ــد الرؤس ــه أح ــل حمل ــة ح ــس اللجن ــاب رئي وإذا غ

ــدل. ــر الع ــن وزي ــرار م ــم ق بتعيينه

*عــدل نــص الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 2٧ باملــادة ١ مــن القانــون رقــم ١٩ لســنة ١٩٧٠ بتاريــخ ١٣ / ٦ / ١٩٧٠ . ثــم اســتبدل باملــادة 
١ مــن القانــون رقــم ١٩ لســنة ١٩٩٥ بتاريــخ 2٧ / ٥ / ١٩٩٥ . ثــم اســتبدل نــص الفقــرة الثانيــة باملــادة ١ مــن القانــون رقــم ٧٠ 
لســنة 2٠٠٣ بتاريــخ 2١ / ٦ / 2٠٠٣ . ثــم باملــادة ١ مــن املرســوم بالقانــون رقــم ٤١ لســنة 2٠٠٦ بتاريــخ 2٥ / ٦ / 2٠٠٦ . ثــم 
اســتبدل نــص الفقــرات االوىل والثانيــة و الثالثــة باملــادة ١ مــن املرســوم بالقانــون رقــم 2٥ لســنة 2٠٠٨ بتاريــخ 2٩ / ٤ / 2٠٠٨ . 

ثــم اعيــد واســتبدل نــص الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 2٧ باملــادة ١ مــن القانــون رقــم ١٧ لســنة 2٠٠٩ بتاريــخ ١٥ / ٦ / 2٠٠٩ 

*راجــع املرســوم بالقانــون رقــم ٤١ لســنة 2٠٠٦، بتعديــل بعــض احــكام القانــون رقــم ٣٥ لســنة ١٩٦2 يف شــأن انتخابــات أعضــاء 
جملــس األمــة، املنشــور يف عــدد اجلريــدة الرســمية رقــم ٧٧٤ بتاريــخ 2٦ / ٦ / 2٠٠٦ .كــا يراجــع القانــون رقــم ١١ لســنة 2٠٠٨، 
بحكــم وقتــي مــن املادتــن 2٧ و٣2 مــن القانــون رقــم ٣٥ لســنة ١٩٦2م يف شــأن انتخابــات جملــس األمــة، املنشــور يف عــدد اجلريــدة 
الرســمية رقــم ٨٦٦ بتاريــخ ١٣ / ٤ / 2٠٠٨ . كــا يراجــع القانــون رقــم 2٦ لســنة 2٠٠٨، بحكــم وقتــي مــن املادتــن 2٧ و٣2 مــن 
القانــون رقــم ٣٥ لســنة ١٩٦2م يف شــأن انتخابــات جملــس األمــة، املنشــور يف ملحــق عــدد اجلريــدة الرســمية رقــم ٨٧٦ بتاريــخ 2٣ 
/ ٦ / 2٠٠٨ . كــا يراجــع املرســوم بالقانــون رقــم ١٦ لســنة 2٠٠٩، بحكــم وقتــي مــن املادتــن )2٧( و)٣2( مــن القانــون رقــم ٣٥ 
لســنة ١٩٦2 يف شــأن انتخابــات جملــس األمــة، املنشــور يف ملحــق عــدد اجلريــدة الرســمية رقــم ٩١٨ بتاريــخ ١٥ / ٤ / 2٠٠٩ . كــا 
يراجــع هبــذا الشــأن ايضــًا القانــون رقــم 2٩ لســنة 2٠٠٨، بحكــم وقتــي مــن املادتــن 2٧ و ٣2 مــن القانــون رقــم ٣٥ لســنة ١٩٦2م 

بشــأن انتخابــات أعضــاء جملــس األمــة، املنشــور يف ملحــق عــدد اجلريــدة الرســمية رقــم ٨٩٥ بتاريــخ ٣ / ١١ / 2٠٠٨ .

 املادة 2٨
ــاب  ــارض االنتخ ــر حم ــوم بتحري ــب رس ، ويق ــا كات ــن أعضائه ــن ب ــة م ــار اللجن ختت

ــاء .  ــائر األعض ــة وس ــس اللجن ــن رئي ــا م ويوقعه
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املادة 2٩
حفــظ النظــام يف مجعيــة االنتخــاب منــوط برئيــس اللجنــة ، ولــه يف ذلك طلــب رجال 
الرطــة عنــد الــرورة ، وال جيــوز لرجــال الرطــة أو القــوات العســكرية دخــول 

قاعــة االنتخــاب إال بنــاء عــى طلــب رئيــس اللجنــة . 

 املادة ٣٠
للمرشــحن دائــا حــق الدخــول يف قاعــة االنتخابــات وهلــم أن يوكلــوا يف ذلــك يف 

كل مــكان لألنتخــاب أحــد الناخبــن بالدائــرة ، ويكــون التوكيــل كتابــة  .
ــوز أن  ــحن وال جي ــن واملرش ــر الناخب ــاب غ ــة اإلنتخ ــر يف مجعي ــوز أن حي وال جي

ــأ . ــرا أو خمب حيمــل أي منهــم ســاحا ظاه
ويعتــر ســاحا يف حكــم هــذه املــادة - باإلضافــة إىل األســلحة الناريــة - األســلحة 

البيضــاء والعــي التــي ال تدعــو إليهــا حاجــة شــخصية .

* استبدل نص الفقرة من هذه املادة باملادة ١ من املرسوم بقانون رقم 2٥ لسنة 2٠٠٨ بتاريخ 2٩ / ٤ / 2٠٠٨ . 

 املادة ٣١
ــاًء ،  ــة مس ــاعة الثامن ــًا إىل الس ــة صباح ــاعة الثامن ــن الس ــاب م ــة االنتخ ــدوم عملي ت
ومــن الســاعة الثانيــة عــرة ظهــرًا إىل الســاعة الثانيــة عــرة مســاًء عنــد إجرائهــا يف 

شــهر رمضــان الكريــم . 

* مستبدلة بنص القانون رقم 2٧ لسنة 2٠١٦ 
    النص قبل التعديل : تدوم عملية االنتخاب من الساعة الثامنة صباحا اىل الساعة الثامنة مساءا .  
* عدل نص املادة ٣١ بموجب املادة ١ من القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٦٦ بتاريخ 2٨ / ٦ ١٩٦٦ . 

 املادة ٣١ مكرر
حيظــر اقامــة أكشــاك او خيــام او اي يشء مــن هــذا القبيــل او اســتعال مجيــع وســائل 
النقــل بقصــد الدعايــة االنتخابيــة أمــام جلــان االقــرتاع او غرهــا ، فيــا عــدا داخــل 
املقــر االنتخــايب للمرشــح او عــى أســواره ، حيظر اقامــة اعانات او الفتــات او صور 
للمرحــن او االعــان عــن عقــد اي اجتاعــات للتشــاور بشــأن االنتخابــات او اي 
اعــان شــكر او هتنئــه للمرشــحن ، ولــو بعــد انتهــاء العمليــة االنتخابيــة يف الطــرق 
العامــه او املنشــأت او املبــاين العامــة أو اخلاصــة كدعايــة للمرشــحن ، وتقــوم وزارة 
الداخليــة ، بعــد قفــل بــاب الرتشــيح ، بوضــع لوحــات إعانيــه يف مراكــز الضاحيــه 
وافرعهــا وبأيــة أماكــن اخــري تراهــا الــوزاره ، مــدون هبا بخــط واضح موحد اســاء 
مجيــع املرشــحن وصورهــم عــن كل دائــره مرتبــه ترتيبــًا حســب حــروف اهلجــاء ، 
وتقــوم وزارة الداخليــه مــع بلديــة الكويــت بإزالــه اي اعــال تتــم باملخالفــه لذلــك 

فــورا عــى نفقــة املخالــف .
وتقــوم ادارة االنتخابــات بــوزارة الداخليــه بالتنســيق مــع وزاريت الرتبيــه والشــئون 
االجتاعيــه والعمــل خــال فــرتة احلملــه األنتخابيــه بتخصيــص مســارح املــدارس 
وقاعــات تنميــة خدمــة املجتمــع وصــاالت االفــراح لعقــد النــدوات األنتخابيــه لكل 
مــن يطلــب ذلــك مــن املرشــحن وبالتســوية بينهــم ، عــى أن يقــوم مرشــح بســداد 
مبلــغ تأمــن حتــدده وزارة الداخليــه ، يــرد لــه بعــد االنتخابــات مــن عقــد النــدوات 
األنتخابيــه يف األماكــن ســالفة البيــان عــى أن يقــوم بتســليمها باحلالــه التــي كانــت 

عليهــا .
* اضيفت بموجب املادة ١ من القانون رقم ٤ لسنة 2٠٠٨ بتاريخ 2٩ / ١ / 2٠٠٨ . 
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 املاده ٣١ مكرر أ
مــع مراعــاة أحــكام املــاده الســابقه ، تصــدر بلديــة الكويــت لــكل مرشــح ترخيصــا 
ــراء  ــه بأج ــمح في ــاث يس ــر لإلن ــور واألخ ــا للذك ــن أحدمه ــن انتخاب ــة مقري بأقام
ــر  ــخ ن ــن تاري ــارا م ــك اعتب ــا ، وذل ــوه اليه ــح والدع ــه للمرش ــدوات األنتخابي الن
املرســوم او القــرار بالدعــوه لانتخابــات يف الريــد الرســمية. ويعاقــب كل مــن 
خيالــف أحــكام هــذه املــاده واملــادة الســابقة بغرامــة ماليــه ال تقــل عــن ألــف دينــار 

ــار . ــة أالف دين ــن ثاث ــد ع وال تزي
وتقــوم وزارة الداخليــه مــع بلديــة الكويــت بأزالــة اي مقــار انتخابيــه تقــوم باملخالفــه 

لذلــك فــورا عــى نفقــة املخالــف .
ــذ  ــى تنفي ــارشاف ع ــرتكه ل ــة مش ــكيل جلن ــه بتش ــه والبلدي ــري الداخلي ــزم وزي ويل
أحــكام هــذه املــاده واملــاده الســابقه هلــا ، عــى أن تقــدم هلــا اللجنــه تقريــرا اســبوعيا 

بأعاهلــا .

* اضيفت بموجب املادة ١ من القانون رقم ٤ لسنة 2٠٠٨ بتاريخ 2٩ / ١ / 2٠٠٨ . 

 املادة ٣2
عــى كل ناخــب أن يقــدم للجنــة عنــد إبــداء رأيــه شــهادة اجلنســية اخلاصــة بــه ، وعــى 

اللجنــة أن تطلــع عليهــا وأن ختتمهــا بختــم خــاص بعــد التحقــق من شــخصيته .

*عــدل نــص املــادة ٣2 بموجــب املــادة ١ مــن القانــون رقــم ٦٧ لســنة ١٩٦٦ بتاريــخ 2٨ / ٦ / ١٩٦٦ . ثــم اســتبدل باملــادة ١ مــن 
القانــون رقــم ١ لســنة 2٠٠٦ بتاريــخ ١٨ / ٣ / 2٠٠٦ . ثــم باملــادة ١ مــن القانــون رقــم ١٧ لســنة 2٠٠٩ بتاريــخ ١٥ / ٦ / 2٠٠٩ .

*راجــع املرســوم بالقانــون رقــم 2٧ لســنة 2٠٠٦ بحكــم وقتــي مــن املــادة ٣2 مــن  القانــون رقــم ٣٥ لســنة ١٩٦2 يف شــأن انتخابــات 
أعضــاء جملــس األمــة، املنشــور يف عــدد اجلريــدة الرســمية رقــم ٧٧١  بتاريــخ ٤ / ٦ / 2٠٠٦ .كــا يراجــع القانــون رقــم ١١ لســنة 
2٠٠٨، بحكــم وقتــي مــن املادتــن 2٧ و٣2 مــن القانــون رقــم ٣٥ لســنة ١٩٦2م يف شــأن انتخابــات جملــس األمــة، املنشــور يف عــدد 
اجلريــدة الرســمية رقــم ٨٧٦ بتاريــخ ١٣ / ٤ / 2٠٠٨ . كــا يراجــع القانــون رقــم 2٩ لســنة 2٠٠٨، بحكــم وقتــي مــن املادتــن 2٧ 
و٣2 مــن القانــون رقــم ٣٥ لســنة ١٩٦2م يف شــأن انتخابــات جملــس األمــة، املنشــور يف ملحــق عــدد اجلريــدة الرســمية رقــم ٩١٨ 

بتاريــخ ١٥ / ٤ / 2٠٠٩ .  

 املادة ٣٣
جيري االنتخاب باالقرتاع الرسي . 

 املادة ٣٤
يســلم رئيــس اللجنــة كل ناخــب ورقــة انتخــاب وينتحــي الناخــب ناحيــة مــن 
النواحــي املخصصــة إلبــداء الــرأي داخــل قاعــة االنتخــاب ، وبعــد أن يثبــت رأيــه 
ــؤرش  ــاب ، وي ــدوق االنتخ ــا يف صن ــذي يضعه ــس ال ــا إىل الرئي ــة يعيده ــى الورق ع

ــه .  ــدم ورقت ــذي ق ــب ال ــم الناخ ــام اس ــن أم ــف الناخب ــرس يف كش ــب ال كات
ــن  ــة م ــى ناحي ــة يتنح ــه يف الورق ــه رأي ــت بنفس ــتطيع أن يثب ــذي ال يس ــب ال والناخ
النواحــي املخصصــة إلبــداء الــرأي داخــل قاعــة االنتخــاب ليــرس برأيــه إىل رئيــس 

ــدوق. ــا يف الصن ــة ويضعه ــرأي يف الورق ــت ال ــه أن يثب ــذي علي ــده ، ال ــة وح اللجن
* استبدل نص الفقرة الثانية من هذه املادة باملادة ١ من القانون رقم ٧٠ لسنة 2٠٠٣  بتاريخ 2١ / ٦ / 2٠٠٣ . 

 املادة ٣٥
يف متــام الســاعة الثامنــة مســاء يعلــن الرئيــس ختــام عمليــة االنتخــاب، وإذا حــر 
مجيــع الناخبــن قبــل هــذا املوعــد أعلــن رئيــس اللجنــة ختــام العمليــة بعــد إبــداء رأي 
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الناخــب األخــر.
وتســتمر عمليــة االنتخــاب بعــد الســاعة الثامنــة إذا تبــن وجــود ناخبــن يف مــكان 
االنتخــاب مل يدلــوا بأصواهتــم بعــد. ويقتــر التصويــت يف هــذه احلالــة عــى هــؤالء 

الناخبــن دون غرهــم.
وبعد اعان ختام عملية االنتخاب تأخذ اللجنة يف فرز االصوات.

*عدل نص املادة ٣٥ بموجب املادة ١ من القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٦٦ بتاريخ 2٨ / ٦ / ١٩٦٦ . 
النــص قبــل التعديــل : ويقتــر التصويــت يف هــذه احلالــة عــى هــؤالء الناخبــن دون غرهــم . وبعــد إعــان ختــام عمليــة االنتخــاب 

تأخــذ اللجنــة يف فــرز األصــوات .

 املادة ٣٦
تقــوم اللجــان األصليــة والفرعيــة بــإدارة االنتخــاب وفــق اإلجــراءات املتقدمــة حتى 
ختــام عمليــة االنتخــاب وحتــرر كل جلنــة حمــرا بذلــك يوقــع عليــه كل مــن رئيــس 
اللجنــة وأعضائهــا احلارضيــن، وفــور انتهــاء عمليــة االنتخــاب يف مجيع جلــان الدائرة 
تقــوم كل جلنــة بفــرز صنــدوق االنتخــاب بالنــداء العلنــي، ويتــم حتريــر حمــر لفــرز 
ــة  ــاء اللجن ــس وأعض ــن رئي ــه م ــع علي ــم التوقي ــورة ويت ــل وص ــن أص ــوات م األص
احلارضيــن، وتعــاد أوراق االنتخــاب بعــد ذلــك إىل الصنــدوق مــع حمــر االنتخاب 
ونســخة مــن حمــر الفــرز ويتــم غلــق الصنــدوق وختمــه بالشــمع األمحــر مــا عــدا 
صناديــق اللجــان األصليــة، ثــم تنقــل كل جلنــة فرعيــة صنــدوق االنتخــاب إىل مقــر 
اللجنــة األصليــة التــي تتبعهــا برفقة رئيــس اللجنة ومنــدوب وزارة الداخلية ومخســة 
مــن منــدويب املرشــحن احلارضيــن خيتــارون باالتفاق فيــا بينهــم أو بالقرعــة يف حالة 
عــدم االتفــاق. ويتــم تســليم أصــل حمــر فــرز األصــوات والصنــدوق إىل رئيــس 

اللجنــة األصليــة.

*اســتبدل نــص املــادة ٣٦ باملــادة 2 مــن القانــون رقــم ١٩ لســنة ١٩٧٠بتاريــخ ١٣ / ٦ / ١٩٧٠ . ثــم باملــادة ١ مــن القانــون رقــم 
ــم  ــخ 2٧ / ٥ / ١٩٩٥ . ث ــون رقــم ١٩ لســنة ١٩٩٥ تبتاري ــادة ١ مــن القان ــم بامل ــخ 2٥ / ١٠ / ١٩٨٣ . ث ١٠١ لســنة ١٩٨٣بتاري

ــد واســتبدل باملــادة ١ مــن املرســوم بالقانــون رقــم 2٥ لســنة 2٠٠٨ بتاريــخ 2٩ / ٤ / 2٠٠٨ .  اعي

املادة ٣٦ مكرر 
يتلقــى رؤســاء اللجــان األصليــة أصــل حمــارض فــرز أصــوات اللجــان الفرعيــة 
وصناديــق االنتخــاب ويقــوم كل منهــم بحضــور أعضائهــا ومجيــع رؤســاء وأعضــاء 
اللجــان الفرعيــة ومخســة مندوبــن عن املرشــحن يتــم اختيارهــم باالتفاق فيــا بينهم 
أو بالقرعــة يف حالــة عــدم االتفــاق بجمــع نتائــج فــرز صناديــق االنتخــاب بالنــداء 

العلنــي.
وحيــرر حمــر الفــرز التجميعــي لنتيجــة مــكان االنتخــاب مــن أصــل وصــورة 
ويوقــع عليــه كل مــن رئيــس وأعضــاء اللجنــة احلارضيــن ويرفــق باألصــل حمــارض 
ــة ويتــم غلــق  ــة األصلي ــة وتوضــع الصــورة يف صنــدوق اللجن فــرز اللجــان الفرعي

ــر. ــمع األمح ــه بالش ــدوق وختم الصن
ــة  ــس اللجن ــة رئي ــية برفق ــة الرئيس ــرز إىل اللجن ــارض الف ــدوق وحم ــل الصن ــم ينق ث
األصليــة ومنــدوب وزارة الداخليــة ومخســة مــن منــدويب املرشــحن احلارضيــن 
خيتــارون باالتفــاق فيــا بينهــم أو بالقرعــة يف حالــة عــدم االتفــاق، ويتم تســليم أصل 

ــة الرئيســية. ــس اللجن ــدوق إىل رئي ــرز األصــوات والصن حمــارض ف
ويقــوم رئيــس كل جلنــة فرعيــة بتســليم صندوقهــا إىل األمانــة العامــة بمجلــس األمــة 
ليظــل لدهيــا إىل حــن البــت يف مجيــع الطعــون االنتخابيــة ثــم ترســل بعــد ذلــك إىل 
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ــة. وزارة الداخلي

* اضيفت بموجب املادة 2 من املرسوم بقانون رقم 2٥ لسنة 2٠٠٨ بتاريخ 2٩ / ٤ / 2٠٠٨  . 

 املادة ٣٧
تفصــل اللجنــة يف مجيــع املســائل املتعلقــة بعمليــة االنتخــاب ويف صحــة إعطــاء كل 
ــه ، وذلــك مــع عــدم اإلخــال باألحــكام الــواردة يف البــاب  ــه أو بطان ناخــب رأي

الرابــع مــن هــذا القانــون . 

 املادة ٣٨
تعتر باطلة: 

)أ( اآلراء املعلقة عى رشط . 
)ب( اآلراء التي تعطي ألكثر من العدد املطلوب انتخابه . 

)ج( اآلراء التي تثبت عى ورقة غر التي سلمت من اللجنة . 
)د( اآلراء التــي أثبتــت عــى ورقــة أمضاهــا الناخــب أو وضــع عليهــا إشــارة أو 

عامــة قــد تــدل عليــه . 
)هـــ(اآلراء التــي تبــدى شــفاهة أمــام اللجنــة بغــر اتبــاع االجــراءات والقواعــد 

املنصــوص عليهــا يف الفقــرة الثانيــة مــن املــادة )٣٤(

** ألغى البند )ب( بموجب القانون رقم ٤2 لسنة 2٠٠٦
*أضيف نص بند جديد هـ اىل املادة ٣٨ بموجب املادة ٣ من القانون رقم ٧٠ لسنة 2٠٠٣ بتاريخ 2١ / ٦ / 2٠٠٣ . 

املادة ٣٩
يتــوىل رئيــس اللجنــة الرئيســية اإلرشاف عــى العمليــة االنتخابيــة بالدائــرة ومتابعتها 
وإصــدار اإلرشــادات والتوجيهــات التــي تكفــل حســن أدائهــا، ويتلقــى أصــل 
حمــارض الفــرز التجميعــي جلميــع جلــان الدائــرة وصناديــق انتخــاب اللجــان األصلية 
ويقــوم بحضــور مجيــع رؤســاء اللجــان األصليــة وأعضائهــا ومخســة مندوبــن عــن 
املرشــحن، يتــم اختيارهــم باالتفــاق فيــا بينهــم أو بالقرعــة يف حالــة عــدم االتفــاق، 

بجمــع نتائــج فــرز صناديــق االنتخــاب بالدائــرة مجيعهــا بالنــداء العلنــي.
ويكــون انتخــاب عضــو جملــس األمــة باألغلبيــة النســبية ملجمــوع عــدد األصــوات 
الصحيحــة التــي أعطيــت، فــإذا حصــل اثنــان أو أكثــر عــى أصــوات صحيحــة 

ــة. ــه القرع ــن تعين ــة م ــاز بالعضوي ــم وف ــا بينه ــة في ــت اللجن ــاوية اقرتع متس
ويعلــن رئيــس اللجنــة اســم العضو املنتخــب وحيرر حمــر بنتيجة االنتخــاب للدائرة 
مــن أصــل وصــورة يوقع عليــه كل من رئيــس هذه اللجنة ورؤســاء اللجــان األصلية 
وأعضائهــا اللجــان احلارضيــن . ويرفــق بأصل املحــر حمارض فرز اللجــان األصلية 
واللجــان الفرعيــة وترســل إىل وزارة الداخليــة، وتوضــع الصــورة بمغلــف خــاص 

وخيتــم بالشــمع األمحر.
ويقــوم رئيــس اللجنــة بتســليم صناديــق اللجــان األصليــة واملغلــف املحتــوي عــى 
صــورة حمــر نتيجــة االنتخــاب اىل االمانــة العامــة ملجلــس االمــة لتظــل لدهيــا حلــن 

البــت يف مجيــع الطعــون االنتخابيــة ثــم تعــاد اىل الــوزارة الداخليــة.

*اســتبدل نــص املــادة ٣٩ باملــادة ١ مــن القانــون رقــم ١٠١ لســنة ١٩٨٣ بتاريــخ 2٥ / ١٠ / ١٩٨٣ . ثــم باملــادة ١ مــن القانــون رقــم 
١٩ لســنة ١٩٩٥ بتاريــخ 2٧ / ٥ / 2٩٩٥ . ثــم اعيــد و اســتبدل باملــادة ١ مــن املرســوم بالقانــون رقــم 2٥ لســنة 2٠٠٨ بتاريــخ 2٩ 

 . 2٤ / ٠٠٨ /
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 املادة ٤٠
تســلم األمانــة العامــة ملجلــس األمــة إىل كل مــن األعضــاء الذيــن فــازوا بالعضويــة 

شــهادة بانتخابــه . 
 

املادة ٤١
لــكل ناخــب أن يطلــب إبطــال االنتخــاب الــذي حصــل يف دائرتــه االنتخابيــة ولــكل 

مرشــح طلــب ذلــك يف الدائــرة التــي كان مرشــحا فيهــا . 
ــة  ــة العام ــة إىل األمان ــار املنطق ــدى خمت ــه ل ــع في ــى التوقي ــا ع ــب مصدق ــدم الطل ويق

ــاب .  ــة االنتخ ــان نتيج ــن إع ــا م ــر يوم ــة ع ــال مخس ــة خ ــس األم ملجل
وال جيــوز للناخــب وال للمرشــح بــأي حــال الطعــن بطلــب إبطــال االنتخــاب الــذي 
حصــل يف دائرهتــا االنتخابيــة أو يف الدائــرة التــي كان مرشــحا فيهــا إذا كان مبنــى هذا 

الطعــن الفصــل يف نــزاع حــول املوطــن االنتخايب .

* استبدل نص هذه املادة باملادة ١ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٩٨ بتاريخ 2٩  / ٦ / ١٩٩٨ . 

 املادة ٤2
ــة  ــة يف نتيج ــه احلقيق ــن وج ــر وتب ــو أو أكث ــاب عض ــل انتخ ــة إذا أبط ــس األم ملجل

ــح .  ــو الصحي ــه ه ــرى أن انتخاب ــن ي ــوز م ــن ف ــاب أن يعل االنتخ

 املادة ٤٣
ــار أو  ــة دين ــاوز مائ ــة ال جت ــد عــى ســتة شــهور وبغرام ــدة ال تزي ــس م يعاقــب باحلب

ــن :  ــن العقوبت ــدى هات بإح
أوال: كل مــن تعمــد أدراج اســم يف جــدول االنتخــاب أو إمهــال إدارج اســم عــى 

خــاف أحــكام هــذا القانــون . 
ثانيــا: كل مــن توصــل إىل إدراج اســمه أو اســم غــره دون توافــر الــروط املطلوبــة 
ــدم إدراج  ــدم إىل ع ــه املتق ــى الوج ــل ع ــن توص ــك كل م ــك ، وكذل ــم ذل ــو يعل وه

اســم آخــر أو حذفــه . 
ثالثــا: كل مــن طبــع أو نــر أوراقــا لرتويــج االنتخــاب دون ان تشــتمل النــرة عــى 

اســم النــارش . 
رابعــا: كل مــن أدى رأيــه يف االنتخــاب وهــو يعلــم أن اســمه ادرج يف اجلــدول بغــر 

حــق أو انــه فقــد الصفــات املطلوبــة الســتعال احلــق أو أن حقــه موقــوف . 
خامسا: كل من تعمد إبداء رأي باسم غره . 

سادسا: كل من استعمل حقه يف االنتخاب الواحد اكثر من مرة . 
سابعا: كل من أفشى رس إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه . 

ــد أمــر  ــا حــق ومل خيــرج عن ــا: كل مــن دخــل القاعــة املخصصــة لانتخــاب ب ثامن
ــه بذلــك .  ــة ل اللجن

تاسعا: كل من أهان جلنة االنتخاب أو أحد أعضائها.

 املادة ٤٤
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــى مخــس ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن ألفــي دينــار 

وال تزيــد عــى مخســة آالف دينــار أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن : 
ــره  ــه لغ ــتعال حق ــن اس ــب م ــع ناخ ــد ملن ــوة أو التهدي ــتعمل الق ــن اس أوال: كل م
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ــت .  ــن التصوي ــاع ع ــى االمتن ــن أو ع ــه مع ــى وج ــت ع ــى التصوي ــه ع ليحمل
ثانيــا: كل مــن حتايــل عانيــة بــأي وســيلة مــن وســائل اإلعــام أو النــر ، أو خفيــة 
برســائل أو اتصــاالت هاتفيــة أو عــن طريــق وســطاء لراء أصــوات الناخبــن إغراء 
باملــال أو أعطــى أو عــرض أو تعهــد بــأن يعطــي ناخبــًا شــيئًا مــن ذلــك ليحملــه عــى 

التصويــت عــى وجــه معــن أو عــى االمتنــاع عــن التصويــت. 
ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغره . 

رابعــا: كل مــن نــر أو أذاع بــن الناخبــن أخبــارا غــر صحيحــة عــن ســلوك أحــد 
املرشــحن أو أخاقــه بقصــد التأثــر يف نتيجــة االنتخــاب . 

خامســا: مــن دخــل يف املــكان املخصــص الجتــاع الناخبن حامــا ســاحا باملخالفة 
ألحــكام املــادة ٣٠ مــن هــذا القانون . 

سادســا: كل مــن دخــل القاعــة املخصصــة لإلنتخــاب ومعــه جهــاز ظاهــر أو خمفــى 
لتصويــر مــا يثبــت إعطــاء صوتــه ملرشــح معــن.

 املادة ٤٥
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــى مخــس ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن ألفــي دينــار 

وال تزيــد عــى مخســة آالف دينــار أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن : 
أوال: كل مــن اختلــس أو أخفــى أو اعــدم أو افســد جــدول االنتخــاب أو أي ورقــة 

أخــرى تتعلــق بعمليــة االنتخــاب أو غــر نتيجــة االنتخــاب بــأي طريقــة أخــرى . 
ــد أو  ــوة أو التهدي ــتعال الق ــه باس ــاب أو بنظام ــة االنتخ ــل بحري ــن أخ ــا: كل م ثاني

ــرات .  ــاح أو مظاه ــر أو صي ــرتاك يف جتمه باالش
ثالثا: من خطف الصندوق املحتوى عى أوراق االنتخاب أو أتلفه . 

رابعا: ........... . * 
خامســا: كل مــن نظــم أو اشــرتك يف تنظيــم انتخابــات فرعيــة أو دعــي إليهــا ، وهــي 
التــي تتــم بصــورة غــر رســمية قبــل امليعــاد املحــدد لانتخــاب الختيــار واحــد أو 

أكثــر مــن بــن املنتمــن لفئــة أو طائفــة معينــه . 
ــادة أو دور العلــم للدعــوى إىل التصويــت  خامســا مكــرر- مــن اســتخدم دور العب

ملصلحــة مرشــح معــن أو ارضارًا بــه. 
سادســا - مــن اســتخدم أمــوال اجلمعيــات والنقابــات أو اســتخدم مقارهــا للدعــوة 

إىل التصويــت ملصلحــة مرشــح معــن أو ارضارًا بــه.

*اضيــف نــص بنــد جديــد برقــم خامســًا اىل املــادة ٤٥ بموجــب املــادة ١ مــن القانــون رقــم ٩ لســنة ١٩٩٨م. ثــم أضيــف نــص بنديــن 
جديديــن برقــم خامســًا مكــرر وسادســًا بموجــب املــادة ٣ مــن القانــون رقــم ٧٠ لســنة 2٠٠٣  بتاريــخ 2١ / ٦ / 2٠٠٣ . 

*ألغي نص البند رابعًا بموجب املادة ٤ من القانون رقم ٧٠ لسنة 2٠٠٣ بتاريخ 2١ / ٦ / 2٠٠٣ . 

املادة ٤٦
ــوص  ــة املنص ــا بالعقوب ــابق ذكره ــاب الس ــم االنتخ ــروع يف جرائ ــى ال ــب ع يعاق

ــة .  ــة التام ــا للجريم عليه

 املادة ٤٧
تســقط الدعــوى العموميــة واملدنيــة يف جرائــم االنتخــاب املنصــوص عليهــا يف هــذا 
البــاب عــدا اجلريمــة املنصــوص عليهــا يف البنــد ســابعا مــن املــادة ٤٣ - بمــي ســتة 
شــهور مــن يــوم إعــان نتيجــة االنتخــاب أو تاريــخ آخــر عمــل متعلــق بالتحقيــق . 



الصفحة الرئيسية-    2٠    -

 املادة ٤٨
حيــرر رئيــس جلنــة االنتخابــات حمــرًا باجلرائــم التــي تقــع داخــل قاعــة االنتخــاب 
أو يــرع يف ارتكاهبــا، أو اجلرائــم التــي نمــى إىل علمــه وقوعهــا خــارج القاعــة ويأمر 
بالقبــض عــى املتهــم وتســليمه إىل رجــال الرطــة الختــاذ اإلجــراءات القانونيــة ، كا 
حييــل رئيــس اللجنــة املحــر املشــار إليــه إىل النائــب العــام فــور انتهــاء عمــل اللجنــة 

.

* استبدل نص هذه املادة باملادة ١ من القانون رقم ٧٠ لسنة 2٠٠٣ بتاريخ 2١ / ٦ / 2٠٠٣ . 

 املادة ٤٩
إذا قبــل عضــو جملــس األمــة وظيفــة عامــة أو العضويــة يف جملــس إدارة رشكــة أو يف 
ــه  ــخ قبول ــه يف جملــس األمــة مــن تاري ــازال عــن عضويت ــر تن املجلــس البلــدي ، يعت
الوظيفــة أو العضويــة يف جملــس إدارة الركــة أو مــن تاريــخ صــرورة عضويته هنائية 

يف املجلــس البلــدي .
 

املادة ٥٠
تســقط العضويــة عــن عضــو جملــس األمة إذا فقــد أحد الــروط املشــرتطة يف العضو 

أو تبــن انــه فاقدهــا قبــل االنتخــاب ، ويعلن ســقوط العضويــة بقرار مــن املجلس . 
 

املادة ٥١
حتدد الدوائر االنتخابية والعدد الذي تنتخبه كل منها بقانون خاص.

استبدل نص املادة باملادة ١ من القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ بتاريخ ٦ / ٩ / ١٩٨٠ 

  املادة ٥2
ملغاة

* الغيت بموجب املادة ٣ من القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٨٣ بتاريخ 2٥ / ١٠ / ١٩٨٣  

 املادة ٥٣
عــى الــوزراء كل فيــا خيصــه تنفيــذ هــذا القانــون ، ويعمــل بــه مــن تاريــخ نــره يف 

اجلريــدة الرســمية ، ويصــدر وزيــر الداخليــة القــرارات الازمــة لتنفيــذه .  



الصفحة الرئيسية-    2١    -

القانون رقم ٤2 لسنة 2٠٠٦ 
بشأن اعادة حتديد الدوائراالنتخابية لعضوية جملس االمة 

املادة ١
ــدول  ــًا للج ــة طبق ــس األم ــة جمل ــة لعضوي ــر انتخابي ــس دوائ ــت اىل مخ ــم الكوي تقس

ــون. ــق هلــذا القان املراف

  املادة 2
تنتخــب كل دائــرة عــرة أعضــاء للمجلــس، عى أن يكــون لكل ناخــب حق اإلدالء 
بصوتــه ملرشــح واحــد يف الدائــرة املقيــد فيهــا، ويعتــر باطــًا التصويــت ألكثــر مــن 

ــذا العدد. ه

*استبدل نص املادة 2 باملادة ١ من املرسوم بقانون رقم 2٠ لسنة 2٠١2 تاريخ 2١/١٠/2٠١2م.

 املادة ٣
ــنة  ــم ٥ لس ــون رق ــنة ١٩٨٠ والقان ــم ٩٩ لس ــون رق ــوم بالقان ــن املرس ــى كل م يلغ
١٩٩٦ املشــار إليهــا، كــا يلغــى البنــد )ب( مــن املــادة ) ٣٨ ( مــن القانــون رقــم ) 

ــه. ــار إلي ــنة ١٩٦2 املش ٣٥ ( لس

 املادة ٤
عــى رئيــس جملــس الــوزراء والــوزراء - كل فيا خيصــه - تنفيذ هذا القانــون، ويعمل 
ــة  ــر الداخلي ــدر وزي ــر ويص ــاين ع ــي الث ــل التريع ــن إنتخاباتالفص ــارا م ــه إعتب ب

القــرارات الازمــة لتنفيــذه.
 



الصفحة الرئيسية-    22    -

اعلنــت وزارة الداخليــة يــوم اخلميــس أن إدارة شــؤون االنتخابــات ســتقوم بعرض 
جــداول الناخبــن يف الدوائــر االنتخابيــة اخلمــس وتعليقهــا يف خمافــر الرطة.

وذكــرت الــوزارة يف بيــان صحفــي صــادر عــن االدارة العامــة للعاقــات واالعــام 
ــن  ــون م ــن الناخب ــى يتمك ــارز حت ــكان ب ــداول يف م ــرض اجل ــيتم ع ــه س ــي أن األمن

االطــاع عليهــا وتقديــم االعرتاضــات إذا دعــت احلاجــة إىل ذلــك.



الصفحة الرئيسية-    2٣    -
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