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 الفصل األول: التعريفات

حة ــ املعاني املبةنة يتةة ــ  ي يتببة  حككا  ذه  الائيقصد بالكلمات والعبارات اآل املادة األوىل:

 :حما  كل منها ما مل يدل سةاق النص على خاف ذلك

 . ملكرمةمجعةة مراكز األكةاء مبنبقة مكة ا اجلمعةة: •

دارة ن فروع اجلمعةة بقرار من جملس إاجمللس املشكل  ي كل فرع م اجمللس الفرعي: •

 . اجلمعةة على مستوى املنبقة

 . كل فرع من فروع اجلمعةةحمني عا  اجمللس الفرعي ل األمني العا  : •

جلغرا ي للحي كان األكةاء التابعني للنباق اذو اجمللس الهي ميثل س جملس مركز احلي : •

 . األذالي تةاجاتويهتم بتلبةة اكي مركز احلويدير اجمللس 

املادة الثالثة  روط االنتخابات املنصوص علةها  ييتوافرت فةه ش حو مقةم كل مواطن الناخب: •

 . نيمن ذه  الائحة، وقةد امسه  ي جداول قةد الناخب

لس مركز جمنظامًا لرتشةح نفسه لعضوية  كل ناخب يتوافرت فةه الشروط املقررة املرشح: •

 . ، وسجل امسه  ي قائمة املرشحنياحلي

انتخابات ومركز التنسة  بني اللجنة التنفةهية لبنباق مكاني ــ حيدد  وذ :مركز االنتخاب •

 . ــ جتري فةه عملةة انتخابةة احلي

ط املنصوص لناخبني الهين يتتوافر فةهم الشروجدول يتضمن حمساء ا جدول قةد الناخبني: •

 . علةها  ي ذه  الائحة

ء  ي الدائرة ني النتخابات  جمالس مراكز األكةاقائمة يتضم حمساء املرشح قائمة املرشحني: •

 . االنتخابةة الواكدة

الس مراكز األكةاء  ي جمبها اإلشراف على انتخابات  جلنة يناط اللجنة العامة لانتخابات: •

 . كل فرع

 .  جمالس مراكز األكةاء انتخابات ناط بها اإلشراف علىجلنة ي :اللجنة التنفةهية لانتخابات •
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جراء االقرتاع، ا اإلشراف على يتسجةل املرشحني ،وإذي جلنة يناط به جلنة االنتخاب والفرز: •

د اختصاصها نتةجة االنتخابات؛ وذلك  ي كدووفرز حصوات الناخبني، وإعداد احملاضر الازمة ل

 . املكاني

ليت يقدمها الناخبون النظر  ي البعون والتظلمات اها ذي جلنة يناط ب جلنة البعون والتظلمات: •

 . واملرشحون، والتحق  منها، والبت فةها

فقا للعدد احملدد اء من تختارذم من بني املرشحني، وورقة يثبت فةها الناخب حمس ورقة االقرتاع: •

 . اللكرتوني، حو عن طري  االقرتاع الكل دائرة انتخابةة

 ي املوعد  ركز احليجملس متةار املرشحني لعضوية ذو إدالء الناخبني بأصوايتهم الخاالقرتاع:  •

 . احملدد لهلك

 . قرتاعالتاريخ احملدد إلجراء اال موعد االقرتاع: •

 

 الفصل الثاني: حككا  عامة

وينشر القرار  ،ملنبقةاللجنة التنفةهية على مستوى امن  حيدد موعد االقرتاع بقرار املادة الثانةة:

 .  ي وسائل اإلعا  املختلفة

 وط التالةة:إذا يتوافرت فةه الشر االنتخاب يتمتع كل مواطن ومقةم حب  املادة الثالثة:

 . سنة ذجرية (18)حال يقل عمر   ي موعد االقرتاع عن  •

 .النتخاب حن يكون مقةمًا  ي نباق احلي الهي يباشر فةه ا •

ومل يرد له ، انةه  ي جرمية خملة بالشرف حو األمككم نهائي بإدانتحال يكون قد صدر حبقه  •

 .اعتبار  

 :لتالةةا الشروط فةه يتوافرت إذا لرتشحا مواطن حب  كل يتمتع املادة الرابعة:

 . ذجرية سنة (21) عن االقرتاع موعد  ي عمر  يقل حال •

 . االنتخاب فةه باشري الهي احلي نباق  ي مقةمًا يكون حن •

 . احلي جلسمب العضوية التزا  وثةقة على يوقع حن •

 . الهايتةة والسرية اهلوية من ةصور مرف  بها العضوية استمارة يتعبئة •
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 ةةواللجان االنتخاب املراكزالفصل الثالث: 

 موقعركز احلي م نتخابات  ي كل فرع بالتنسة  معحتدد اللجنة التنفةهية لا :اخلامسةاملادة 

 . إجراء االنتخابات بعد انتهاء يتسجةل الناخبني

نة عامة النتخابات  ي كل فرتة انتخابةة ــ جل-العا   األمنييتشكل بقرار من  :السادسةاملادة 

 ،عمال اللجان االنتخابةةيتتوىل متابعة ح  "لانتخابات يتسمى "اللجنة العامةجمالس مراكز األكةاء 

 . وحيدد القرار مها  اللجنة وصاكةايتها

لتنفةهية لانتخابات" يتريتبط لجنة االا    جلنة   يتسمى " يتشكل بقرار من األمني الع :السابعةاملادة 

   . ملةة االقرتاعقةد الناخبني واملرشحني ويتنظةم ع باللجنة املشار إلةها  ي املادة السابقة، يتتوىل

لإلشراف    ز والتدقة  " العا    جلنة   يتسمى " جلنة   الفر ن األمنييتشكل بقرار م :الثامنةاملادة 

 مةة ستعانة بفري  عمل من جهات ككواالقرتاع، وفرز حصوات الناخبني ، وميكن االعلى 

 . حو حذلةة

 

 الفصل الرابع: قةد الناخبني

قةد الناخبني والتعديل  مراجعة ويتدقة  جداول لانتخابات اللجنة التنفةهيةيتتوىل  :التاسعةاملادة 

 . واحلهف واإلضافة

يوقعه  الناخبني، نتخابات ضحضرًا بإنهاء إجراءات قةدحترر اللجنة التنفةهية لا :العاشرةاملادة 

لناخبني  ي ويتنشر جداول قةد ا لناخبني،ا رئةس اللجنة ومجةع حعضائها، ويرافقه جداول قةد

 . القرتاعاملقر االنتخابي يو  ا

وحي  ملن قةد امسه  ي  ،اخب  ي جداول قةد الناخبنيال جيوز يتكرار قةد ن :احلادية عشراملادة 

 . جداول قةد الناخبني االشرتاك  ي االقرتاع
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 الفصل اخلامس: قةد املرشحني

رت فةه شروط لسعوديني  ي جداول الناخبني ويتوافلكل من قةد امسه من ا عشر: الثانةةاملادة 

 ويقد  الرتشةح  ، انتخابات جملس مركز احلينفسه  يالعضوية املقررة نظامًا، يترشةح 

يخ ورودذا  ي ويتقةد الرتشةحات مريتبة حبسب يتوار ،جنة التنفةهية لانتخاباتلإىل ال -كتابة-

 .قرتاع  ي مقرات االنتخاب يو  اال سجل خاص، وحترر قائمة باملرشحني لكل مركز ويتعلن

كتابة إىل اللجنة ار االعتهويقد   ،عن الرتشةح هريعت: لكل مرشح حن الثالثة عشراملادة 

 . التنفةهية لانتخابات قبل إجراء االنتخابات

 

 ل السادس: االنتخاب والفرزالفص

جملس مركز   مكان االقرتاع ــ املرشحني لعضويةتختار الناخبون ــ  ي :الرابعة عشراملادة 

 . احلي

تختار عددًا من  رتاع السري، وال جيوز ألي ناخب حنيكون االنتخاب باالق اخلامسة عشر:املادة 

 . نتخابهم لكل مركز كياملرشحني يتجاوز العدد احملدد لألعضاء املراد ا

وعلى الناخب حن  ،قرتاع بعد التحق  من شخصةتهيسلم كل ناخب ورقة ا عشر: السادسةاملادة 

لورقة ويضعها رتاع، وحن يثبت اختةار  على ايتجه إىل املكان املخصص للتصويت داخل قاعة االق

قة االقرتاع حن يستبةع حن يثبت رحيه بنفسه  ي ور وجيوز للناخب الهي ال،  ي صندوق االقرتاع

 .  الصندوق ي لناخب  ي الورقة ثم يتودعيبديه شفهةًا ألعضاء اللجنة وكدذم، ويثبت رحي ا

نة التنفةهية لانتخابات حتدد اللج ، املادة الثانةةمراعاة ما ورد  يمع  :السابعة عشراملادة 

جدول قبل يو   ، على حن يعلن ذلك  يلكل مركز األكةاء حوقات االقرتاعبالتنسة  مع مراكز 

 . االقرتاع بأسبوع

ـ  ي نبا  ابيتوقف إجراءات االنتخ :الثامنة عشراملادة  ويعد املرشحون  ــ  ز كيمركق حي جملس ـ

 فائزين بالتزكةة  ي احلالتني اآليتةتني:
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و ي  لس مركز احلي،جماء املراد انتخابهم  ي إذا مل يبلغ عدد املرشحني العدد احملدد لألعض •

 . وبــ من يلز  إلكمال العدد املبل عا من األمني الذه  احلالة يعني ــ بقرار 

لس مركز جمألعضاء املراد انتخابهم  ي إذا كان عدد املرشحني مساويًا للعدد احملدد ل •

 . احلي

ةع ئةس جلنة االنتخاب والفرز ومجوجيب  ي كلتا احلالتني حترير ضحضر بهلك يوقعه ر

 . حعضائها

حو اليت على شرط،  ق االقرتاع املتضمنة حصوايتًا معلقةيتعد باطلة مجةع حورا :التاسعة عشراملادة 

خابهم  ي كل عدد احملدد لألعضاء املراد انتتختار فةها حي ناخب عددًا من األعضاء يتجاوز ال

صوات  شخصةته حو يتدل علةه، وكهلك األدائرة انتخابةة، حو اليت حتمل حي عامة يتشري إىل

 . املثبتة على غري األوراق املخصصة لاقرتاع

كضور عملةة  رشحنيوحي  للم ،رز حصوات الناخبنيفيتفرز جلنة االنتخاب وال :العشروناملادة 

 . الفرز

ء املرشحني وعدد نتخاب والفرز ضحضرًا يتدون فةه حمساحترر جلنة اال :والعشرون ةاملادة احلادي

ر مما نال وية اجمللس لنةلهم حصوات حكثاألصوات اليت كصل علةها كل منهم، ومن فازوا بعض

األمني ىل ل احملضر مع حوراق االقرتاع إغريذم، ويوقعه رئةس اللجنة ومجةع حعضائها، ويرس

 . امةةالستكمال اإلجراءات النظ العا 

 لس مركز احليجمصوات بني حكثر من مرشح لعضوية عند يتساوي األ :والعشرون ةاملادة الثانة

يو  ومكان وذلك  ي  ،للجنة القرعة بةنهم حبضورذمئةس اوكان يتعني اختةار بعضهم، جيري ر

 . ، ويفوز بالعضوية من يتعةنه القرعةاالقرتاع

، ويتعلن  ي جلمعةة الرمسةةكسابات املرشحني الفائزين  ي يتنشر حمساء ا والعشرون: ةالثالثاملادة 

 . خاباتعقب ظهور نتةجة االنت املقرات االنتخابةة
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 الفصل السابع: البعون والتظلمات االنتخابةة

التظلمات االنتخابةة" نة البعون ويتسمى "جلفرع  كل يتشكل جلنة   ي والعشرون: ةالرابعاملادة 

ية لكل جملس من رئةس اللجنة التنفةهقرار  ، ويصدر بتسمةة حعضاء اللجنةحعضاءمن ثاثة 

 . فرعي

نظر  ي البعون ملشار إلةها  ي املادة السابقة بالختتص اللجنة ا والعشرون: ةاخلامساملادة 

ع حقوال تحق  منها، ويتفصل فةها بعد مساوالتظلمات اليت يقدمها الناخبون واملرشحون، وال

 مجةع البعون ويتبت اللجنة  ي، ببة ونهائةةيتصدر قرارايتها باألغلبةة ويتكون مساألطراف، و

حو مرشح،  وللجنة حن يتستبعد حي ناخب ،هاوالتظلمات خال مخسة حيا  من يتاريخ يتقدميها إلة

 . القتضاءاع  ي الدائرة االنتخابةة عند اوحن يتقرر ببان فوز حي مرشح، وهلا إعادة االقرت

نة حما  جل- ن يتظلم ، حمركز انتخابيرشح  ي حي لكل ناخب حو م والعشرون: ةالسادساملادة 

ب والفرز الصادرة ات جلان قةد الناخبني وجلان االنتخامن قرار -البعون والتظلمات االنتخابةة

ن األمساء اليت وله حن يبعن  ي إدراج حي اسم م ، ي كقه خال ثاثة حيا  من يتاريخ صدور القرار

تمال الشروط  ي دائريته االنتخابةة، لعد  اك جدول قةد الناخبني حو قائمة املرشحنيوردت  ي 

اريخ إعان ئحة، وذلك خال ثاثة حيا  من يتاملقررة حو عد  التقةد مبا نص علةه  ي ذه  الا

ىل رئةس جلنة البعون إ  -كتابة-  ملبعن حو التظلويقد  ا ،اجلدول حو القائمة ضحل البعن

 . تضمنًا السبب الهي استند علةهوالتظلمات م

يتاريخ نشر حمساء  خال مخسة حيا  من رشح حن يبلبلكل ناخب حو م والعشرون: ةالسابعاملادة 

رئةس  إىل -كتابة-بلب ، ويقد  الببال انتخاب حي منهمإ مقر االنتخاباملرشحني الفائزين  ي 

 . اكةة النظامةةألسباب اليت استند علةها من النجلنة البعون والتظلمات االنتخابةة مشتماً على ا
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 الفصل الثامن: حككا  ختامةة

دة لقةد الناخبني، ويتسجةل مناذج موك لتنفةهية لانتخاباتاللجنة ايتعد  والعشرون: ةالثامناملادة 

ويتتضمن ذه   ،ظلمات، والتنازل عن الرتشةحاملرشحني، وحوراق االقرتاع، ويتقديم البعون والت

  . النماذج املعلومات الازمة لتحقة  حغراضها

 إثارة الفتنة حو حي نزاعبالنظا  العا  ويتقالةد اجملتمع، و حيظر اإلخال :والعشرون ةالتاسعاملادة 

اشرة حو غري الناخبني حو املرشحني بصورة مب طائفي حو قبلي حو إقلةمي، حو اإلساءة إىل حي من

لدعاية لعامة، وما  ي ككمها، ألغراض اكما حيظر استخدا  املساجد واملراف  ا ،مباشرة

   . االنتخابةة

لفرز منوط برئةس ن قةد الناخبني وجلان االنتخاب واكفظ النظا   ي مقرات جلا :الثاثوناملادة 

 . األمنك حن يستعني برجال ، وله  ي ذليتنفةهية لانتخابات كل جلنة

، ويعمل بها من يتاريخ ةةاحلسابات الرمسةة للجمعلائحة  ي يتنشر ذه  ا  :والثاثون ةالواكداملادة 

 . نشرذا

 


