مرســــوم ســــلطاني
رقـــم 3102/85
بإصدار قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى
سلطان عمان
نحن قابوس بن سعيد
بعد االطالع على النظام األساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
، 69/010
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنـــا بمـــا هـــو آت
المــادة األولـــــى
يعمل فـي شأن انتخابات أعضاء مجلس الشورى بأحكام القانون المرفق .
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه .
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية  ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ
نشره .
صـدر فـي  38 :من ذي الحجة سنة 0121هـ
المـوافــــق  21 :من أكتوبــــــــــر سنة 3102م
قابوس بن سعيد
ســـلطــان عـمـــان

قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى
الفصــل األول
تعريفــات وأحكــام عامــة

المــادة ) ( 1

يكون للمصطلحات

اآلتية  -فـي تطبيق أحكام هذا القانون -

المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق

النص خالف ذلك:
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة  :وزارة الداخلية.
الوزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  :وزير الداخلية.
المجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس  :مجلس الشورى.
اللجنة العليا لالنتخابات

اللجنة التي تتولى اإلشراف على انتخابات أعضاء مجلس الشورى والفصل فـي

:

الطعون االنتخابية.
الرئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس  :رئيس اللجنة العليا لالنتخابات.
اللجنة الرئيسية لالنتخابات

:

اللجنــة المشكلة لإلعـداد والتحضــيــر وتنظيـــم االنتخابــات وفقا للمهام المنصوص

عليها فـي هذا القانون.
لجنـــــــــة االنتخابـــــــــات

:

اللجنة المشكلة بكل والية  ،والمنصوص عليها فـي المادة

)(14

من هذا

القانون.
سنـــــــــــــــة االنتخــــــــــاب  :السنة التي يجرى فـيها التصويت الختيار أعضاء المجلس.
المقـــــــــر االنتخابــــــــــــــي  :الوالية التي يحق للناخب اإلدالء فـيها بصوته وفقا ألحكام هذا القانون.
مركــــــــــــــز االنتخــــــــاب  :المكــان الذي تجــرى فـيه عملية إدالء الناخبيـن بأصواتهم يوم التصويت.
الناخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  :كل مواطن قيد اسمه فـي السجل االنتخابي وفقا ألحكام هذا القانــون.
المترشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  :المواطن الذي يتقدم بطلب ترشحه لعضوية المجلس.
المرشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح :

كل من يقبــل ترشحـــه لعضويـــة المجلـــس  ،ويدرج اسمــه فـي القوائم

األولية للمرشحين وفقا ألحكام هذا القانون.
الطعــــــــون االنتخابيــــــة :
هذا القانون .

الطعون التي يقدمها ذوو الشأن على القرارات ذات الصلة باالنتخابات وفقا ألحكام

السجــــــــــل االنتخابـــــــي  :السجل المنشأ بالوزارة  ،والذي تقيد فـيه أسماء الناخبين وبياناتهم االنتخابية .
المــادة) ( 2
االنتخاب حق شخصي للناخب  ،وال يجوز اإلنابة أو التوكيل فـيه  ،ويدلي الناخب بصوته فـي الوالية المقيد

فـي القائمة النهائية لناخبيها لمرة واحدة فـي االنتخاب الواحد.
المــادة) ( 3
تجرى االنتخابات فـي جميع الواليات وفقا للتقسيم اإلداري المعتمد للسلطنة.
المــادة) ( 4
يصدر الوزير فـي سنة االنتخاب  -بعد التنسيق مع الجهات المختصة  -قرارا بعدد ممثلي الواليات
المجلس وفقا لتعداد العمانيين فـي كل والية  ،وذلك على النحو اآلتي:
1إذا كان عدد العمانيين فـي الوالية ثالثين ألفا فأكثر فـيتم تمثيلها بعضوين اثنين فـي المجلس.2 -إذا كان عدد العمانيين فـي الوالية أقل من ثالثين ألفا فـيتم تمثيلها بعضو واحد فـي المجلس.

فـي

الفصل الثاني
تشكيل اللجان واختصاصاتها

المــادة) ( 5
تشكل اللجنة العليا لالنتخابات برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا وعضوية

كل من:

قاضي محكمة عليا يحل محل الرئيس فـي حالة غيابه.قاضي محكمة استئناف.مستشار بمحكمة القضاء اإلداري.أحد مساعدي المدعي العام.اثنين من موظفـي الوزارة .ويصــدر بتسميــة رئيــس وأعضــاء اللجنــة قــرار من الوزيــر على أن يتضمــن القــرار تحديــد مقرر اللجنة

من بين موظفـي الوزارة الحاصلين على مؤهل فـي القانون.
المــادة) ( 6
تختص اللجنة العليا لالنتخابات  -باإلضافة إلى االختصاصات
-باآلتي:

األخرى المنصوص عليها فـي هذا القانون

 1اإلشراف على انتخابات أعضاء المجلس وفقا ألحكام هذا القانون. 2الفصل فـي الطعون االنتخابية وفقا ألحكام هذا القانون. 3الرقابة على ما تصدره اللجنة الرئيسية لالنتخابات من قرارات أو تعاميم لتنظيم العملية االنتخابية. 4الرقابــة على عمــل لجــان االنتخابــات وإبالغ اللجنة الرئيسية لالنتخابات التخاذ ما يلزم من إجراءاتفـي هذا الشأن.
 5اعتماد النتائج النهائية للتصويت. 6اتخـاذ كــل ما يلــزم من إجــراءات لتذليـــل العقبـــات التي تعتـــرض سيـــر العمليـــة االنتخابية .المــادة) ( 7
تجتمـــع اللجنـــة العليـــا لالنتخابـــات بدعوة من الرئيــس  ،وال تكـــون اجتماعاتهــا صحيحــة إال بحضـــور
ثلثــي األعضـــاء  ،وتصــدر قراراتهــــا بأغلبيـــــة أصــوات األعضـــاء الحاضريـــن  ،وعند التساوي يرجح

الجانب الذي منه رئيس االجتماع.
المــادة) ( 8
يتولى مقرر اللجنة العليا لالنتخابات إعداد جداول األعمال ومحاضر وتقارير وملفات اللجنة  ،والمحافظة على

سريتها  ،وحفظها فـي مكان آمن.
المــادة) ( 9
توجه الدعوة الجتماعات اللجنة العليا لالنتخابات كتابة إلى جميع األعضاء قبل موعد االجتماع بخمسة أيام على
األقل مرفقا بها جدول األعمال  ،ويجوز فـي حالة االستعجال تقصير هذا الميعاد والدعوة إلى االجتماع بأي

وسيلة أخرى.
وللجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود.
المــادة) ( 10
تعتبر تقارير اللجنة العليا لالنتخابات ومحاضر اجتماعاتها وملفاتها سرية  ،وال يجوز لغير المعنيين االطالع

عليها أو تداولها أو نشرها إال بموافقة كتابية من الرئيس خالل فترة عمل اللجنة.
المــادة) ( 11
تؤول للوزارة تقارير ومحاضر وملفات اللجنة العليا لالنتخابات بعد انتهاء سنة االنتخاب.
المــادة) ( 12
تشكل اللجنة الرئيسية لالنتخابات برئاسة وكيل الوزارة  ،وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية  ،ويصدر بتسمية

أعضاء اللجنة ومقررها ونظام عملها قرار من الوزير.

المــادة) ( 13
باإلضافة إلى

دون اإلخالل باالختصاصات المحددة للجنة العليا لالنتخابات تختص اللجنة الرئيسية لالنتخابات -
االختصاصات األخرى المنصوص عليها فـي هذا القانون  -باآلتي:
 1وضع واعتماد الخطة الزمنية لسير العملية االنتخابية. 2إصدار ما يلزم من قرارات وتعاميم لتنظيم حسن سير العملية االنتخابية . 3متابعة سير عمل لجان االنتخابات واإلشراف على اللجان التي تشكل وفقا للمادة ) (22من هذاالقانون ومتابعة سير عملها وتذليل الصعاب التي قد تصادفها .
 4إعداد واعتماد نماذج االستمارات المستخدمة فـي يوم التصويت ونموذج صندوق التصويت. 5اعتماد قائمة مراكز االنتخاب. 6اعتمـــاد الوسائـــل واألنظمـــة اإللكترونيــــة المستخدمــة فـي العمليــة االنتخابيــة  ،ووضع الضوابطالالزمة لذلك.
 7رفع النتائج األولية لالنتخابات إلى اللجنة العليا لالنتخابات العتمادها . 8أي مهام أخرى تكلف بها من الوزير  ،أو اللجنة العليا لالنتخابات.المــادة) ( 14
تشكل لجنة االنتخابات برئاسة والي الوالية أو من يحدده قرار التشكيل  ،وعضوية كل من :
 1أحد القضاة أو عضو من محكمة القضاء اإلداري أو عضو االدعاء العام  ،ويكون نائبا للرئيس. 2نائب الوالي فـي الوالية  ،أو من يختاره الوزير . 3اثنيــن من مديـــري العمـــوم أو مديري الدوائــر أو موظفـــي الوحــدات الحكوميــة فـي الوالية أوالمحافظة التي تتبعها الوالية إداريا .
ويشترط أال يكون أعضاء اللجنة من أبناء الوالية.
ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة ومقررها ونظام عملها قرار من الوزير .
المــادة) ( 15
تختص لجنة االنتخابات  -باإلضافة إلى االختصاصات األخرى المنصوص عليها فـي هذا القانون  -باآلتي:
1 -إعداد وتنظيم وتهيئة مراكز االنتخاب فـي الوالية.

 2وضـــع اإلجــراءات والوسائــل الالزمـــة إلجــراء العمليـــة االنتخابيــة فــي الواليــة واإلشراف عليها. 3اإلشراف على لجان التنظيم والتصويت والفرز وتذليل أي صعوبات تصادفها. 4إحالــة النتائــج األوليــة لالنتخابـات فــي الواليــة فــور االنتهــاء من فــرز أصــوات الناخبين إلى اللجنةالرئيسية لالنتخابات.
 5إعــداد تقريـر شامــل بسيـر العمليـة االنتخابيــة  ،ورفعـه إلــى اللجنــة الرئيسيــة لالنتخابات. 6أي اختصاصــات أخرى تكـلف بها من قـبل اللجنـة العليــا لالنتخابــات أو اللجنــة الرئيسية لالنتخابات.المــادة) ( 16
تتفرع عن لجنة االنتخابات اللجان اآلتية:
 1لجنة التنظيم  ،وتكون برئاسة أحد أعضاء لجنة االنتخابات. 2لجنة التصويت  ،وتكون برئاسة أحد أعضاء لجنة االنتخابات. 3لجنة الفرز  ،وتكون برئاسة عضو لجنة االنتخابات شاغل الوظيفة القضائية.ويصدر بتحديد اختصاصات هذه اللجان ونظام عملها قرار من الوزير.
المــادة) ( 17
تشكــل لجـــان التنظيـــم والتصويـت والفرز بقــرار من رئيـس اللجنة الرئيسية لالنتخابات يحدد فـيه أعضاء
هذه اللجان بما يتناسب مع عدد الناخبين ومراكز االنتخاب فـي كل والية  ،ويجوز أن يحدد القرار نائبا أو

أكثر لرئيس كل لجنة من بين أعضائها .
المــادة) ( 18
يجوز بقرار من الوزير تشكيل لجنة انتخابية أو أكثر فـي بعض أو كل البعثات الدبلوماسية العمانية فـي الخارج
ويحدد القرار رئيس وأعضــاء ومقرر اللجنــة ونظام عملها وموعد التصويت  ،وتمارس اللجنة االنتخابية
اختصاصات لجنة االنتخابات  ،وتسري بشأنها األحكام واإلجراءات المنصوص عليها فـي هذا القانون بما فـي

ذلك تشكيل اللجان الالزمة لسير العملية االنتخابية.
المــادة) ( 19
تتولى اللجنة االنتخابية فـي الخارج فرز أصوات الناخبين  ،وإعداد كشف بأسماء المرشحين حسب والياتهم ،
وعدد األصوات التي حصل عليها كل منهم  ،وإرساله إلى اللجنة الرئيسية لالنتخابات التي تتولى بعد فحصه

رفعه إلى اللجنة العليا لالنتخابات .
المــادة) ( 20
يجوز بقرار من الوزير إنشاء مركز انتخاب موحد أو أكثر  ،ويحدد القرار الواليات التي يحــق لناخبيهــا
التصويــت فـي هذا المركـــز  ،وإجـــراءات التصويـــت والفــرز فـيــه  ،وتســـري على المركز األحكام

واإلجراءات المنصوص عليها فـي هذا القانون بما فـي ذلك تشكيل اللجان الالزمة لسير العملية االنتخابية.
المــادة) ( 21
يجوز لرؤساء وأعضاء ومقرري اللجان المنصوص عليها فـي هذا القانون ومن يستعان بهم فـي العملية

االنتخابية  ،وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية  ،اإلدالء بأصواتهم قبل الموعد المحدد لالنتخابات .
ويصدر قرار من رئيس اللجنة الرئيسية لالنتخابات يتضمن تحديد موعد وإجراءات التصويت والفرز للمذكورين

فـي الفقرة السابقة وتشكيل اللجان الالزمة لذلك.
المــادة) ( 22
يجوز بقرار من الوزير تشكيل أي لجان أخرى تتطلبها العملية االنتخابية  ،على أن يحدد القــرار اختصاصــات

تلك اللجــان ونظـــام عملهــا بما ال يتعــارض مع اختصاصــات اللجــان المنصوص عليها فـي هذا القانون.
الفصـــل الثالـــث
السجـــل االنتخابـــي

المــادة) ( 23
يحق لكل مواطن أن يطلب قيده

-

فـي السجل االنتخابي إذا توافرت فـيه الشروط اآلتية:

1أن يكون قد أتم واحدا وعشرين عاما ميالديا فـي األول من شهر يناير من سنة االنتخاب  ،ويعتد فـي

ذلك ببيانات البطاقة الشخصية.
 2أن يكون من أبناء الوالية أو من المقيمين فـيها. 3أال يكون منتسبا لجهة أمنية أو عسكرية.المــادة) ( 24
يقدم طلب القيد فـي السجل االنتخابي على النموذج الذي تعده الوزارة  ،ويودع فـي مكتب والــي الواليــة التي
يختارهــا مقـــرا انتخابيــا له مرفقــا به صـورة من بطاقتــه الشخصيــة  ،ويجوز تقديم طلب القيد إلكترونيا

وفقا للضوابط التي تقررها الوزارة .
المــادة) ( 25
تقيد فـي السجل االنتخابي أسماء الناخبين وبياناتهم االنتخابية  ،على أن تتضمن بيانات كل ناخب اسمه كامال

من واقع السجل المدني  ،وتاريخ ومحل ميالده  ،ومقره االنتخابي  ،ورقمه المدني.
المــادة) ( 26
يجوز لكل ناخب أن ينقل قيده فـي السجل االنتخابي من مقر انتخابي إلى آخر وفقا لإلجراءات اآلتية :
1 -تقديــــم طلــــب بنقــل القيـــــد على النمــــــوذج الــذي تعـــده الـــوزارة مرفقـــا به جميــع المستندات

المطلوبة.
 2يقدم الطلب إلى لجنـــة االنتخابـــات بالواليـــة التي يرغــب الناخب فـي نقــل قيــده إليها شريطة إثباتأنه من أبناء الوالية أو أنه مقيم فـيها.
 3تبـــــت لجـــنــة االنتخابـــات بالواليـــة فـي الطلــب خــــالل ) (15خمســة عشــــر يومــــا من تاريختقديمه  ،ويعتبر مضي هذا الميعاد دون البت فـيه رفضا له.
 4فـي حال قبول طلب نقل القيـــد تتولــى لجنــة االنتخابـــات بالوالية المنقــول إليها القيد إخطار الوزارةولجنة االنتخابات بالوالية المنقول منها القيد خالل ) (5خمسة أيام من تاريخ البت فـي الطلب.
المــادة) ( 27
يكون تحديد مكان اإلقامة بالنسبة للمقيمين فـي الوالية وفقا للعنوان المثبت فـي البطاقة الشخصية  ،أو من واقع
البيانات المدونة فـي السجل المدني  ،ويكون تحديد الوالية التي يعتبر المواطن أحد أبنائها وفقا للضوابط التي

يصدر بها قرار من الوزير.
المــادة) ( 28
تتولـــى الــوزارة إعــداد القوائــم األولية للناخبين فـي كل واليـــة من واقــع بيانـــات السجــل االنتخابي  ،مع

مراعاة اآلتي:
 1تحديث البيانات من واقع السجل المدني. 2حذف أسماء المتوفـين من قوائم الناخبيــن فـي ضوء البيانات الــواردة من السجــل المدني. 3حــذف من يثبــت فقدانه أيــا من شــروط القيد فـــي السجـــل االنتخابي المنصــوص عليهاالقانون.
المــادة) ( 29

فـي هذا

ترسل الــوزارة القوائــم األوليـــة للناخبيــن إلى لجنــة االنتخابــات إلعالنهــا فـي مكـــان بارز بمكتب الوالي.
المــادة) ( 30
يجوز للوزارة  -عند االقتضاء  -وقف طلبات القيد فـي السجل االنتخابي بصفة مؤقتة.
المــادة) ( 31
يجــوز لكــل ذي مصلحة االعتراض على األسمــاء الواردة فـي القوائــم األولية للناخبيــن بطلب يقدم إلى لجنة
االنتخابات خالل

)(5

خمسة أيام من تاريخ إعالن هذه القوائم مبينا فـيه أسباب االعتراض  ،ومرفقا به

المستندات المؤيدة له.
وتصدر اللجنة قرارها فـي االعتراض خالل )(10
فـي الفقرة السابقة.

عشرة أيام من اليوم التالي النتهاء المدة المنصوص عليها

المــادة) ( 32
من هذا القانون بطلب

يجوز لكل ذي مصلحة الطعن فـي قرار لجنة االنتخابات الصادر وفقا للمادة )(31
يقدم إلى اللجنة العليا لالنتخابات  ،وذلك خالل ) (5خمسة أيام من تاريخ إعالن القرار مبينا فـيه أسباب
الطعن  ،ومرفقا به المستندات المؤيدة له.
وتصــدر اللجنــة العليــا لالنتخابــات قرارهــا فـي الطعــن خــالل ) (15خمســة عشــر يومــا من اليوم

التالي النتهاء المدة المنصوص عليها فـي الفقرة السابقة  ،ويكون قرارها فـي هذا الشأن نهائيا وغير قابل

الطعن فـيه قضائيا.
المــادة) ( 33
تتولى الوزارة تعديل القوائم األولية للناخبين الواردة من لجان االنتخابات وفقا للقرارات الصـــادرة فـي
االعتراضــات والطعـــون  ،وتعرضهـــا على اللجنــــة الرئيسيـــة لالنتخابــــات لمراجعتها واعتمادها كقوائم
نهائية للناخبين الذين يحق لهم التصويت فـي سنة االنتخاب  ،وإرسالها إلى لجان االنتخابات إلعالنها فـي مكان

بارز بمكتب الوالي.
الفصــل الرابـــع
حـــــق الترشـــح

المــادة) ( 34
يشترط فـيمن يرشح لعضوية المجلس اآلتي:
 1أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية. 2أال تقل سنه عند فتح باب الترشيح عن ثالثين سنة ميالدية . 3أال يقل مستواه العلمي عن دبلوم التعليم العام. 4أال يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو األمانة  ،ولو رد إليهاعتباره .
 5أن يكون مقيدا فـي السجل االنتخابي. 6أال يكون منتسبا إلى جهة أمنية أو عسكرية.7 -أال يكون محجورا عليه بحكم قضائي.

 8أال يكون مصابا بمرض عقلي.ويجب توافر هذه الشروط فـي المترشح فـي اليوم السابق على فتح باب الترشح.
ويجوز لمن انتهت فترة عضويته الترشح ثانية لعضوية المجلس .
المــادة) ( 35
يصدر الوزير قرارا بتحديد موعد بدء وانتهاء تقديم طلبات الترشح  ،وموعد سحبها  ،وينشر هذا القرار فـي

الجريدة الرسمية  ،وفـي صحيفتين يوميتين على األقـل.
ويجوز عند االقتضاء مد المواعيد المشار إليها أو تحديد مواعيد جديدة فـي والية أو أكثر باإلجراءات ذاتها

المنصوص عليها فـي الفقرة السابقة.
المــادة) ( 36
يقدم طلب الترشح من المواطن أو وكيله القانوني إلى والي الوالية أو نائبه أو من يفوضه الوزير لتسلم الطلب

وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المطلوبة.
المــادة) ( 37
تتولى الوزارة تسلم طلبات الترشح لفحصها والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية  ،وتقوم بإعــداد كشـــف بأسماء
المرشحيــن الذين تمـت إجازة طلباتهم من تلك الجهات  ،وتعرضه على اللجنة الرئيسية لالنتخابات التي تقوم
بإعداد قوائم أولية بأسماء المرشحين وترتيبها هجائيا بدون ألقاب  ،وإرسالها إلى لجنة االنتخابات إلعالنها فـي

مكان بارز بمكتب الوالي.
المــادة) ( 38
يجوز لكل ذي مصلحة االعتراض على األسماء الواردة فـي القوائم األوليــة للمرشـحين بطلــب يقــدم إلى

لجنــة االنتخابـــات على النمــــوذج المعــــد لذلك خـــــالل )(5

خمــســة أيــــام من تاريخ إعالن هذه القوائم

مبينا فـيه أسباب االعتراض  ،ومرفقا به المستندات المؤيدة له  ،ويحرر إيصال لمقدم الطلب يفـيد تسلم طلبه .
وتصدر اللجنة قرارها فـي هذا االعتراض خالل ) (10عشرة أيام من اليوم التالي النتهاء المدة المنصوص
عليها فـي الفقرة السابقة.
المــادة) ( 39
يجــوز لكل ذي مصلحـــة الطعـــن فـي قـــرار لجنــة االنتخابـات الصـــادر وفقا للمـــادة ) (38من هذا
القانون بطلب يقدم إلى اللجنة العليا لالنتخابات  ،وذلك خالل ) (5خمسة أيام من تاريخ إعالن القرار مبينا
فـيه أسباب الطعن  ،ومرفقا به المستندات المؤيدة له.
وتصدر اللجنة العليا لالنتخابـــات قرارهــا فـي هذا الطعن خالل ) (15خمسـة عشــر يومــا من اليوم التالي

النتهاء المدة المنصوص عليها فـي الفقرة السابقة  ،ويكون قرارها فـي هذا الشأن نهائيا وغير قابل الطعن

فـيه قضائيا .
المــادة) ( 40
تعلــن لجنــة االنتخابــات القــرارات الصـادرة من اللجنــة العليـا لالنتخابات بشأن الطعون المتعلقـــة بالقوائـــم

األولية للمرشحيـــن فور ورودهـــا من اللجنــة الرئيسيــة فـي مكــان بارز بمكتب الوالي.
المــادة) ( 41
تقوم اللجنة الرئيسية لالنتخابات خالل ) (3ثالثة أيام من تاريخ تسلمها قرارات لجان االنتخابات  ،بتعديل
القوائم األولية للمرشحين وترتيبها هجائيــــا بدون ألقــــاب وإرسالها إلى لجان االنتخابات كقوائم نهائية للمرشحين

إلعالنها فـي مكان بارز بمكتب الوالي.
وفـي حال الطعــن على قـــرارات لجــــان االنتخابـات يتم اتخاذ اإلجراءات المنصوص عليها فـي الفقرة السابقة

خالل ) (3ثالثة أيام من تاريخ تسلمها.
المــادة) ( 42
يجـــــوز تحديـــث بيانـــات المرشـــح قبـــل إعـــــالن القوائـــــم النهائيـــة للمرشحيــــن بطلب منـــه على
النموذج المعد لذلك  ،يقدم إلى اللجنة الرئيسية لالنتخابات  ،ويحظر تعديل تلك البيانات بعد إعالن القوائم

النهائية.
المــادة) ( 43
للمرشـــح أو وكيلـــه القانونـــي أن يتقـــدم بطلـــب سحـــب ترشحـــه علـــى النموذج المعـــد لذلك إلى رئيــــس
لجنة االنتخابـــات الذي يتولـــى إخطـــار اللجنـــة الرئيسيـة لالنتخابات بذلك فـي اليوم التالي لشطب اسم المرشح

 ،والتي تقوم بدورها بإخطار اللجنة العليا لالنتخابات بذلك الشطب.
ويترتب على سحب طلــب الترشـــح شطــــب اســــم المرشــــح المنسحــــب من القائمــة النهائيــــة للمرشحين

.
المــادة) ( 44
يجوز لكل مرشح القيام بالدعاية االنتخابية للتعريف بنفسه  ،وذلك من تاريخ إعالن القوائم النهائية للمرشحين

حتى اليوم السابق ليوم التصويت.
المــادة) ( 45
يصدر بتحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية االنتخابية قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات

المختصة.
الفصـــل الخامـــس
التصويــــت

المــادة) ( 46
يشترط إلدالء الناخب بصوته فـي يوم التصويت اآلتي :
 1أن يكون اسمه مقيدا فـي القوائم النهائية للناخبين . 2أال يكون مسجونا تنفـيذا لحكم قضائي . 3أال يكون مصابا بمرض عقلي.المــادة) ( 47
يجـــرى التصويـــت فـي مراكــــز االنتخـــاب التي تعتمدهـــا اللجنـــة الرئيسيـــة لالنتخابـــات فـي اليوم الذي
يصدر بتحديده قرار من

الوزير .

ويجــــوز للوزيـــر أن يحــدد يومـــا آخـــر للتصويـــت فـي أي مركـــز انتخــــاب أو فـــي الظـــروف

االستثنائية وفقا لمقتضيات العملية االنتخابية.
المــادة) ( 48
يبدأ التصويت فـي اليوم المحدد لالنتخابات من الساعة السابعة صباحا  ،وينتهي فـي تمام الساعة السابعة من

مساء اليوم نفسه.
المــادة ) ( 49
يتولى رئيس لجنة التصويت أو من يفوضه كتابيا من بين أعضاء اللجنة فتح صناديق التصويت قبل بدء عملية
التصويت للتــأكد من خلوها من أي اسـتمارات  ،ويكون ذلك بحضــور رئيـــس لجنــة الفرز أو من يفوضــه
كتابيا من بين أعضاء اللجنة ومن يحضر من الناخبين والمرشحين أو وكالئهم القانونيين  ،ويتم غلق الصناديق

 ،وذلك قبل الوقت المحدد لبدء التصويت.
ويثبـــت إجراء فتـــح الصناديـــق بمحضر يوقـــع من قبل رئيسي لجنتي الفرز والتصويت  ،أو المفوض عنهما

بذلك.
المــادة) ( 50
على الناخــب تسليــم بطاقتـــه الشخصيــة إلى عضو لجنة التصويت للتحقــق من بيانات الناخب  ،وورود اسمه

فـي القوائم النهائية للناخبين بالوالية.
وتسلــــــم للناخـــــب استمــــــارة التصويـــــت المعــــدة لهـــذا الغرض الختيـــار مرشحــــه ووضعهــا فـي

صندوق التصويت  ،ويحظر عليه إخراج االستمارة من قاعة التصويت .
المــادة) ( 51
يتولـــــى أحـــد أعضــاء لجنــــــة التصويــــت مساعـــــدة الناخب غيـــر الملــــم بالقـــراءة والكتابــــة أو من
يعجز عن اإلدالء بصوته  ،وذلك بوضع إشارة فـي الخانة المخصصة أمام اسم المرشح الـــذي اختـــــــــاره
الناخــــــب  ،على أن يتلـــو عضــو آخر اســــم المرشــح الــذي اختــاره الناخــب  ،ثم يسلمــه االستمارة

ليضعها فـي صندوق التصويت.
المــادة) ( 52
تستمر عملية التصويــت بعد انتهــاء الموعــد المحــدد  ،وذلك فـي حالــة وجــود ناخبيــن داخل المركز
االنتخــابـــي لم يدلـــوا بأصواتهــــم  ،ويقتصـــر التصويـــت فـــي هــذه الحالة على هؤالء الناخبين دون غيرهم

 ،ويخطر رئيس لجنة االنتخابات بذلك.
المــادة) ( 53
يجـــوز عنــد االقتضــاء مد وقــت التصويت المحدد بما ال يجــاوز الساعــة التاسعـــة مســاء من نفس يوم
التصـويت بقرار مسبب من لجنة االنتخابات  ،ويتم إخطار اللجنة الرئيسية لالنتخابات واللجنة العليا لالنتخابات

بذلك .
المــادة) ( 54
تغلق صناديق التصويت بإحكام بعد انتهاء الوقت المحدد للتصويت  ،وتختم بعد إغالقها بالشمــع األحمـــر ،
أو بأي وسيلـــة تحددهــــا اللجنـــة الرئيسيـــــة لالنتخابــــات  ،ويتـــم نقلهـــا إلى مقر الفرز  ،وتسلم بموجب

محضر يوقع عليه كل من رئيس لجنة التصويت  ،ورئيس لجنة الفرز.
المــادة) ( 55
تعد لجنة التصويت محضرا بسير عملية التصويت يتضمن بيانا بعدد استمارات التصويت المستعملة وغير

المستعملة والتالفة  ،ويوقع المحضر من رئيس لجنة التصويت.
الفصـل الســادس
الفرز وإعالن النتائج

يتــولى رئــيس لجنة الفرز فتــح صناديق

المــادة) ( 56
التصـويت  -بعد تسلمها كاملة العدد من مراكز

االنتخاب -

فـي

قاعة الفرز أمام لجنة االنتخابات  ،ومن يحضر من المرشحين أو وكالئهم القانونيين  ،ويتم تحرير محضر

بإثبات عدد الصناديق التي تم فتحها والحضور  ،ويوقع عليه كل من رئيسي لجنتي الفرز واالنتخابات .
ويجب على جميع الحاضرين مغادرة قاعة الفرز فـيما عدا رئيس وأعضاء لجنة الفرز  ،ويجــوز عند االقتضــاء

وبعــد موافقــة رئيـــس لجنــة الفــرز حضــور رئيــس لجـنة االنتخابات وبعض الفنيين فـي قاعة الفرز.
المــادة) ( 57
تكون استمارة التصويت باطلة فـي الحاالت اآلتية:
 1إذا لم تتضمن اختيار مرشح  ،أو تضمنت اختيار أكثر من مرشح  ،أو اختيار مرشح متوفى  ،أو كانالتصويت معلقا على شرط.

 2إذا تضمنت اسما غير وارد فـي القائمة النهائية للمرشحين فـي الوالية. 3إذا تعذر تحديد اسم المرشح ما لم تدل عليه القرائن. 4إذا كانت تحمل أي عالمة تدل على شخصية الناخب.المــادة) ( 58
تتولى لجنة الفرز فرز وإحصاء عدد األصوات التي حصل عليها كل مرشح  ،وترتيبهم تنازليا فـي كشف
يوضح فـيه اسم كل مرشح  ،وعدد األصوات التي حصل عليها  ،ويوقع على الكشف رئيسا لجنتي الفرز

واالنتخابات.
المــادة) ( 59
فـي حال تساوي األصــوات بيــن اثنيــن أو أكثــر مــن المرشحيـــن الحائزيــن على أكبــر عــدد من األصوات
يعلن رئيس لجنة الفرز عن ذلك  ،وتجرى القرعة بينهم لتحديد ترتيبهم حتى المرتبة الخامسة  ،وذلك بحضورهم
أو بحضور وكالئهم القانونيين ولجنة االنتخابات  ،ويتم تحرير محضر بذلك يوقع من رئيسي لجنتي الفرز
واالنتخابات ومن المرشحين أو وكالئهم القانونيين  ،وال يترتب على االمتناع عن الحضور أو التوقيع أي أثر
قانوني فـيما تضمنه المحضر من بيانات ونتائج

.

وتتولى لجنة االنتخابات رفع محضر القرعة إلى اللجنة الرئيسية لالنتخابات.
المــادة) ( 60
تتولـــى لجنـــة االنتخابـــات إحالـــة نتائــج الفـــرز األوليـــة إلـــى اللجنــة الرئيسية لالنتخابات لرفعها إلى

اللجنة العليــا لالنتخابــات فـي موعــد أقصــاه نهايــة اليــوم التالــي للتصويــت  ،وذلك العتمادها وإعالنها.
وال يعتد بأي نتائج يعلن عنها بأي وسيلة أخرى بخالف ما هو منصوص عليه فـي هذا القانون.
المــادة) ( 61
تعد لجنة الفرز محضرا بسير عملية الفرز يتضمن عدد استمارات التصويت الصحيحة والباطلة  ،وأي
صعوبات طرأت فـي أثناء عملية الفرز  ،ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة  ،ويرفق به استمارات

التصويت.
المــادة ) ( 62
يعد فائزا من حصل على أعلى األصوات  ،ثم التالي له إذا كانت الوالية ممثلة فـي المجلس بعضوين.
كما يعد فائزا بعضوية المجلس بالتزكية من كان المرشح الوحيد أو المرشحين الوحيدين فـي القائمة النهائية

للمرشحين فـي الوالية.
المــادة) ( 63
يصـدر الوزيــر بيانــا بأسمــاء أعضــاء المجلــس بدون ألقــاب وفقا للنتائج النهائية للتصويت المعتمدة من

اللجنة العليا لالنتخابات  ،وينشر فـي الجريدة الرسمية .
المــادة) ( 64
يحق لكل ذي مصلحة من المرشحين الطعن فـي النتائج النهائية لالنتخابات بطلب يقدم إلى اللجنة العليا لالنتخابات
عشرة أيـــام

على النموذج المعد لذلك مع بيان أسباب الطعن وإرفاق المستنـــدات المؤيـــدة لــــه خالل )(10
من تاريــخ صــدور البيــان المنصـــوص عليــه فـي المادة ) (63من هذا القانون.
وعلى اللجنة العليا لالنتخابات الفصل فـي الطعون خالل ) (20عشرين يوما من انتهاء فترة الطعن المشار
إليها فـي الفقرة السابقة  ،ويكون قرارها نهائيا وغير قابل الطعن فـيه قضائيا.
المــادة) ( 65

تعلن لجنة االنتخابات القرارات الصادرة من اللجنــة العليــا لالنتخابــات بشــأن الطعــون فـي مكان بارز بمكتب

الوالي.
المــادة) ( 66
إذا خـــال مكان أحـــد أعضــاء المجلـــس قبل انتهاء فترته وجب شغــل مكانــه من قبل أحــد المرشحين عن
الوالية بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات المجلس عن ذات الفترة بحيث يقدم األكثر من حيث عدد األصوات

التي حصل عليها  ،وذلــــك خـالل )(60

ستين يوما من تاريخ إبالغ المجلس بخلو المكان  ،وتكون فترة

العضو الجديد هي الفترة المكملة لفترة عضويــــة سلفـــــه  ،وال يتم شغل هذا المكـــان إذا وقع الخلــو خـــالل

األشهـــر الستــة السابقـــة على التاريخ المحدد النتهاء فترة المجلس.
المــادة) ( 67
للجنة العليا لالنتخابات أن تقرر عدم صحة االنتخابات فـي أي والية إذا ثبت لها وجود إخالل بأي من األحكام
أو اإلجراءات المنصوص عليها فـي هذا القانون على نحو يؤثر فـي نتيجة التصويت  ،أو وقوع غش أو تدليس
فـي عملية التصويت أو الفرز  ،ويعاد التصويت وفقا للقوائم النهائية للناخبين والمرشحين فـي اليوم الذي

يحدده الوزير  ،وذلك خالل مدة ال تزيد على ) (60ستين يوما من تاريخ صدور القرار.
المــادة) ( 68
للوزيــر إصدار قـــرار بتقصير المواعيد المنصوص عليها فـي هذا القانون عند حل المجلس أو إجراء انتخابات

وفقا ألحكام المادتين ) (66و )(67من هذا القانون.
ويجـــوز  -عند االقتضــاء  -االعتـــداد بالقوائـــم النهائيـــة للناخبيـــن عند إجــــراء انتخابـــات فـي حالة حل
المجلس أو وفقا لحكم المادة ) (66من هذا القانون .
الفصـــل السابـــع
العقوبـــات

المــادة) ( 69
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر  ،يعاقب بالحبس لمدة ال

تقل عن ) (10عشرة أيام  ،وال تزيد علـى سنــــــة واحـــدة  ،وبغرامــــــة ال تقـــل عـــن )(1000
ألــــف لاير عمانـي  ،وال تزيـــد على ) (4000أربعــــــة آالف ريـــال عمانــي ،
أو بــإحدى هاتين العقوبتين  ،كل من ارتكب عن قصد أيا من األفعال اآلتية:
 1الدخول عنوة إلى مراكز االنتخاب أو قاعات التصويت أو قاعات الفرز للتأثيــر على سير التصويت أوالتعرض بسوء ألي من القائمين على إجرائه.
 2حمل سالح ناري فـي مراكز االنتخاب أو قاعات التصويت  ،أو قاعات الفرز. 3االستيالء أو العبث بأي صندوق تصويت قبل أو بعد الفرز. 4قيد اسمه أو اسم غيره فـي السجل االنتخابي بالمخالفة ألحكام هذا القانون. 5العبث بأي قوائم أو بيانات أو استمارات بقصد المساس بسالمة إجراءات العملية االنتخابية وسريتها. 6مخالفة القواعد المنظمة للدعاية االنتخابية. 7انتحال شخصية الغير بقصد التصويت فـي االنتخابات أو القيام بالتصويت أكثر من مرة. 8شراء أصــوات الناخبيــن أو نشــر أو إذاعــة أقــــوال كاذبـــة بين الناخبيـــن عن أحــد المرشحين بقصدالتأثير على نتيجة االنتخابات.
 9إيذاء أو إهانة أي من القائمين على العملية االنتخابية.10القيام بأي فعل من شأنه التأثير على سير العملية االنتخابية.المــادة) ( 70
يعاقب بالحبس لمدة ال تقل عن ) (10عشرة أيــام  ،وال تزيــد على ســـنة  ،وبغرامــة ال تقل عن
)(1500ألف وخمسمائــة لاير عماني  ،وال تزيد على ) (3000ثالثــة آالف لاير عمانـي ،
أو بإحــدى هاتيـــن العقوبتيــن رؤســاء وأعضــاء ومقــررو اللجــان المنصــوص عليها فـي هذا القانون أو من

تتم االستعانــة بهـم فـي العمليــة االنتخابيــة إذا ارتكــب أي منهــم عن قصــد أيا من األفعال اآلتية:
 1قيــد اسمــه أو اســم غيـــره أو حـــذف أو امتنـــع عن تسجيــــل أي اســـم فـي السجــل االنتخابي ،بالمخالفة ألحكام هذا القانون.
2 -استولى أو أخفى أو أتلف مستندا متعلقا باالنتخابات  ،وترتب على ذلك اإلضرار بالعملية االنتخابية.

-

3امتنع أو أخــر تنفـيــذ أي إجــراء من اإلجراءات المحــددة فـي هــذا القانـــون أثــرت فـي سير العملية

االنتخابية.
المــادة) ( 71
ثالث سنوات  ،وبغرامة ال تقل عن

يعاقب بالحبس لمدة ال تقل عن ) (6ستة أشهر  ،وال تزيد على )(3
)(1000ألف لاير عماني  ،وال تزيـــد على ) (3000ثالثـــة آالف ريـــال عمانـي  ،أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من أعطى  ،أو التزم  ،أو تعهد أن يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيـــره مقابل صوتـــه فـي

االنتخـــاب  ،ويعاقب بالعقوبــة ذاتهـــا كـــل من سهــل أو حرض أو توسط فـي ذلك.
المــادة) ( 72
يعاقــب على الشـــروع فـي الجرائـــــم المنصـــوص عليهـــــا فـي هذا القانـــون بالعقوبـــة المقـــررة للجريمة

التامة.
الفصــل الثامـــن
أحكـــام ختاميــة

المـــادة) ( 73
يعد فـي إجازة رسمية كل ناخب أدلى بصوته يوم التصويت من موظفـي الوحدات الحكومية أو العاملين فـي

القطاع الخاص.
المــادة) ( 74
للوزارة نشر أو إعالن أي قوائم أو بيانات بالوسيلة التي تراها مناسبة  ،وذلك دون اإلخالل بأحكام النشر

واإلعالن المنصوص عليها فـي هذا القانون.
المــادة) ( 75
يكون للعاملين فـي اللجان المنصوص عليها فـي هذا القانون والقائمين على سير العملية االنتخابية الذين يصدر
بتسميتهم قرار من الجهة المختصة بناء على طلب من الوزير صفـــة الضبطيـــة القضائيـــة فـيمــا يتعلـــق

بالجرائــــم المنصوص عليها فــــي هـــذا القانـــون والقرارات الصادرة تنفـيذا له.
المــادة) ( 76
للوزير تحديد رسوم على طلبات االعتراض والطعن التي تقدم فـي نطاق تطبيق هذا القانون بعد موافقة وزارة

المالية.
المــادة) ( 77
تتولى الوزارة فـي كل فترة انتخابية إعداد الميزانية الخاصة بالعملية االنتخابية بالتنسيق مع وزارة المالية ،

ويصدر الوزير القرارات الالزمة للصرف.
المــادة) ( 78
يصدر الوزير نظاما ماليا لنفقات ومصروفات ومناقصات االنتخابات التي تجرى طبقا لنص المـــادة )(58
مكــررا ) (19من النظــام األساســي للدولــة  ،ونص المادتيــن ) (66و ) (67من هذا القانون  ،وذلك
دون التقيد بأحكام القانون المالي وقانون المناقصات .

