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مر�سوم بقانون رقم )58( ل�شنة 2014

بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )3( ل�شنة 2002 

ب�ساأن نظام انتخاب اأع�ساء املجال�ض البلدية

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة               ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته، 

البلدية،  اأع�شاء املجال�س  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام انتخاب 

وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 2002 ب�شاأن مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية، وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )17( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام املحافظات، وتعديالته،

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:

املادة الأوىل

ُي�شتبدل بن�شو�س املواد اخلام�شة، والثامنة )البندين )ب( و)د( (، واحلادية ع�شرة )الفقرة 

الثالثة(، والثالثة ع�شرة، وال�شابعة ع�شرة )الفقرة الأوىل(، والثامنة ع�شرة )الفقرة الأخرية(، 

واحلادية والع�شرين، والثانية والع�شرين من املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام 

انتخاب اأع�شاء املجال�س البلدية، الن�شو�س الآتية:

امل�دة اخل�م�شة: 

مع مراعاة اأحكام املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 2002 ب�شاأن مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية 

واملرا�شيم امللكية ال�شادرة وفقًا لأحكامه والقانون رقم )24( ل�شنة 2014 بتعديل بع�س اأحكام 

املناطق  من  عدد  اإىل  القانون  هذا  اأحكام  تطبيق  يف  البحرين  مملكة  تق�شم  البلديات،  قانون 

البلدية النتخابية بحيث تكون كل حمافظة منطقة بلدية انتخابية، ت�شتمل كل منها على عدد من 

الدوائر النتخابية، وينتخب عن كل دائرة انتخابية ع�شو واحد.

وي�شدر قرار من رئي�س جمل�س الوزراء يحدد الدوائر النتخابية وحدودها ويحدد عدد اللجان 

الفرعية الالزمة ملبا�شرة عمليتي القرتاع والفرز.
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املادة الثامنة - البندين )ب ، د(:

)ب( اأن ت�شتمل اجلداول على اأ�شماء الناخبني ممن تتوافر فيهم ال�شروط املن�شو�س عليها يف 

املادة الثانية من هذا القانون ويراعى يف ذلك امل�شاركة �شابقًا يف العملية النتخابية من واقع 

ال�شجالت، على األ يكون الناخب حمرومًا اأو معفيًا من مبا�شرة حق النتخاب وقت اإعداد 

اجلداول اأو خالل املدة املحددة لت�شحيحها.

ويكون القيد �شاماًل ا�شم الناخب ورقمه ال�شخ�شي وحمل اإقامته العادية.

)د( اأن يتم اإعداد اجلداول وعر�شها ملدة �شبعة اأيام يف مقر البلدية ويف الأماكن الأخرى التي 

اإدارة البلدية ، وذلك كله قبل خم�شة واأربعني يومًا على الأقـل من امليعاد املحدد  حتددها 

لإجراء انتخابـــات اأع�شاء املجال�س البلدية.

املادة احلادية ع�سرة )الفقرة الثالثة(: 

اإليها، ويف حالة  اأيام من تاريخ تقدميه  وت�شدر اللجنة قرارها يف هذا الطلب خالل ثالثة 

�شدور قرار برف�س الطلب يكون ل�شاحب ال�شاأن حق الطعن يف هذا القرار اأمام الدائرة املدنية 

مبحكمة الإ�شتـئـناف العليا يف موعد اأق�شاه ثالثة اأيام من تاريخ �شدروه، وتـف�شل املحكمة يف 

تلك الطعون خالل �شبعة اأيام من تاريخ اإقامة الدعوى، ويكون احلكم الذي ت�شدره املحكمة فيها 

نهائيًا وغري قابل للطعن، وتعدل جداول الناخبـني وفقًا لالأحكام اأو القرارات النهائية.

املادة الثالثة ع�سرة: 

مت�شمنًا  الوزراء  جمل�س  رئي�س  من  بقرار  البلدية  املجال�س  لأع�شاء  النتخاب  ميعاد  يحدد 

تاريخ فتح باب الرت�شيح وتاريخ قـفله، وين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية قبل امليعاد املحدد 

لإجراء النتخابات بخم�شة واأربعني يومًا على الأقل.

املادة ال�سابعة ع�سرة )الفقرة الأوىل(:

للمر�شح اأن يتنازل عن الرت�شيح باإخطار اللجنة املن�شو�س عليها يف املادة ال�شابعة من هذا 

اأمام ا�شمه يف  اأيام على الأقل، ويثبت التـنازل  القانون كتابة، وذلك قبل يوم النتخاب بع�شرة 

ك�شف املر�شحني يف الدائرة، ويعلن هذا التـنازل يوم النتخاب على باب مقر جلان النتخاب يف 

الدائرة املر�شح فيها.
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املادة الثامنة ع�سرة )الفقرة الأخرية(:

ولكل مر�شح اأن يختار ناخبًا من املقيدين يف جدول انتخاب الدائرة املر�شح فيها وكياًل لـه 

لدى جلنة القـرتاع و الفرز اخلا�شة بهذه الدائرة، وعلى املر�شح اأن يقدم ا�شم وكيله املذكور اإىل 

اللجنة املن�شو�س عليها يف املادة ال�شابعة من هذا القانون قبل موعد النتخاب ب�شبعة اأيام على 

الأقل.

املادة احلادية والع�سرون:

ت�شتمر عملية النتخاب من ال�شاعة الثامنة �شباحًا اإىل ال�شاعة الثامنة م�شاء، ومع ذلك اإذا 

وجد يف مقـــر جلنة القـرتاع والفرز عند ال�شاعة الثامنة م�شاًء ناخبون مل يدلوا باأ�شواتهم حترر 

الناخبـني،  هوؤلء  باأ�شوات  الإدلء  يتم  النتخاب حتى  وت�شتمر عملية  باأ�شمائهم،  ك�شفًا  اللجنة 

اإنتهاء الوقت املقرر لالنتخاب  واإذا اأعطى جميع الناخبـني املقيدين يف اجلدول اأ�شواتهم قبل 

اأعلن الرئي�س انتهاء عملية الت�شويت بعد اإعطاء الناخب الأخري �شوته. 

املادة الثانية والع�سرون: 

�شخ�شيته  يثبت  ما  ب�شوته  الإدلء  والفرز عند  القرتاع  اإىل جلنة  يقدم  اأن  ناخب  كل  على 

بتقدمي جواز ال�شفر اأو اأي م�شتند ر�شمي معتمد.

اأية و�شيلة  اأو  اإدلء الناخب ب�شوته،  اإلكرتونيًا مبا يفيد  اأو  ويوؤ�شر يف ك�شف الناخبـني يدويًا 

اأخرى تفيد الإدلء ب�شوته يقرها وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

امل�دة الث�نية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القانون، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

م��لك م�م�ل�ك��ة الب��ح�����رين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:

بتاريخ: 27 ذي القعدة 1435هـ

املوافق: 22 �شــبتمـبــر  2014م


