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وزارة الداخليــــــة
قــــرار وزاري
رقـــم ٢٠٢٢/٩٢
ب�إ�صـدار الالئحـة التنظيميـة النتخابات �أع�ضـــاء املجلـ�س البلــدي
ا�ستنادا �إلى قانون املجال�س البلدية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2020/126
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن انتخابات �أع�ضاء املجل�س البلدي ب�أحكام الالئحة التنظيمية املرفقة.
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي ٢٢ :مــن رم�ضـــــــان 1443هـ
املوافـــــق ٢٤ :مــن �أبريــــــــل ٢٠٢٢م

حمود بن فـي�صل البو�سعيدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر الداخليـ ـ ـ ـ ــة
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الالئحـة التنظيميـة النتخابـات �أع�ضـاء املجلـ�س البلـدي
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
الـــــوزارة:
وزارة الداخلية.
الوزيـــــــر:
وزير الـداخلية.
املجلــــ�س:
املجل�س البلدي للمحافظة.
الناخــــب:
كل مواطن قيد ا�سمه فـي ال�سجل االنتخابي ،وفقا لأحكام هذه الالئحة.
املرت�شـــــح:
كل مواطن قدم طلب تر�شحه لع�ضوية املجل�س.
املر�شـــــــح:
كل من قبل تر�شحه لع�ضوية املجل�س ،و�أدرج ا�سمه فـي القوائم الأولية للمر�شحني.
اللجنـــة الرئي�سيـــة لالنتخابـــات:
اللجنة التي تتولى الإ�شراف والرقابة على انتخابات �أع�ضاء املجل�س وتنظيمها.
رئيــــ�س اللجنـــــة:
رئي�س اللجنة الرئي�سية لالنتخابات.
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جلنة االنتخابات:
اللجنة امل�شكلة فـي كل والية ،واملن�صو�ص عليها فـي املادة ( )15من هذه الالئحة.
الطعــون االنتخابيــة:
الطعون التي يقدمها ذوو ال�ش�أن على القرارات ذات ال�صلة باالنتخابات.
جلنة الطعون االنتخابية:
اللجنة التي تتولى الف�صل فـي الطعون االنتخابية.
ال�سجـــل االنتخابــي:
ال�سجل املن�ش�أ فـي الوزارة لقيد �أ�سماء الناخبني وبياناتهم االنتخابية.
�سنـــة االنتخــــاب:
ال�سنة التي يجرى فـيها الت�صويت الختيار �أع�ضاء املجل�س.
املقــــر االنتخابـــي:
الوالية التي يحق للناخب الإدالء فـيها ب�صوته.
مركــــز االنتخـــــاب:
املكان الذي جترى فـيه عملية �إدالء الناخبني ب�أ�صواتهم يوم الت�صـويت.
الت�صويــت الإلكرتونــي:
اختيــار املر�ش ــح من خ ــالل ا�ستخ ــدام و�سائل تقنية املعلومات وتخزين نتائجه ف ــي �أنظمتهـ ــا
وفق معايري فنية و�أمنية ت�ضمن نزاهة العملية االنتخابية.
�أجهزة الت�صويت الإلكرتونية:
�أجه ــزة خا�صـة تتوفر فـيها برامج تقنية املعلومـ ــات� ،صمم ــت خ�صي�ص ــا ملبا�ش ــرة الناخبـ ــني
لعملية الت�صويت وتخزينها على �شكل بيانات ومعلومات �إلكرتونية.
املــادة ( ) 2
االنتخاب حق �شخ�صي للناخب ،وال يجوز الإنابة �أو التوكيل فـيه ،ويديل الناخب ب�صوته
فـي الوالية املقيد فـي القائمة النهائية لناخبيها ملرة واحدة فـي االنتخاب الواحد.
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املــادة ( ) 3
جت ــرى انتخابــات �أع�ض ــاء املجلــ�س فـي جميــع الوالي ــات ،وفق ــا للتق�سي ــم الإداري املعتمـ ـ ــد
ل�سلطنــة عم ــان.
املــادة ( ) 4
تقوم الوزارة ب�إعداد النماذج املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة.
املــادة ( ) 5
لل ــوزارة ن�ش ــر �أو �إعــالن �أي قوائم �أو بيان ــات خا�ص ــة بانتخابات �أع�ضاء املجل ــ�س بالو�سيل ــة
التي تراها منا�سبة.
املــادة ( ) 6
ي�ص ــدر الوزيـ ــر قــرارا بتحديــد ر�سـ ــوم طلبات االعرتا�ض والطعون االنتخابي ــة املن�صــو�ص
عليها فـي هذه الالئحة بعد موافقة وزارة املالية.
املــادة ( ) 7
يعتمد الوزير نظام الت�صويت عن بعد ،وت�شكيل جلانه وفقا لل�ضوابط الفنية والإجرائية
التي ت�ضعها الوزارة فـي حالة �إقرارها من اللجنة الرئي�سية لالنتخابات.
الف�صــل الثانـــي
ت�شكيـــل اللجــان واخت�صا�صاتهــا
املــادة ( ) 8
ت�شك ــل بقرار من الوزير اللجنة الرئي�سي ــة لالنتخاب ــات برئا�سة وكيل الوزارة ،وع�ضوية
ممثلني عن اجلهات املعنية ،على �أن يحدد القرار مقررا لها من بني موظفـي الوزارة.
املــادة ( ) 9
تخت�ص اللجنة الرئي�سية لالنتخابات بالآتي:
 1الإ�شراف على انتخابات �أع�ضاء املجل�س واللجان العاملة فـي االنتخابات ومتابعة�سري عملها وفقا لأحكام هذه الالئحة.
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�2إ�صدار ما يلزم من قرارات وتعاميم لتنظيم ح�سن �سري العملية االنتخابية.
3اعتماد مراكز االنتخاب.
4اعتم ــاد �أجهــزة الت�صوي ــت الإلكرتونيـ ــة ،و�أي و�سيلـ ــة تقنية معلوم ـ ــات �أو �أنظم ـ ــة
�إلكرتونية ت�ستخدم فـي العملية االنتخابية ،وو�ضع ال�ضوابط الالزمة لذلك.
5الرقابة على عمل جلان االنتخابات ،والبت فـي امل�سائل التي تعر�ض عليها ،التخاذ
ما يلزم من �إجراءات فـي �ش�أنها.
6اعتماد النتائج النهائية للت�صويت ،ورفعها للوزير.
�7إقرار نظام الت�صويت عن بعد.
8اتخاذ كل ما يلزم من �إجراءات ،لتذليل العقبات التي تعرت�ض �سري العملية االنتخابية.
�9أي مهام �أخرى تكلف بها من قبل الوزير.

املــادة ( ) 10
جتتمع اللجنــة الرئي�سيــة لالنتخابــات بدعـوة من رئي�س اللجنة ،وال تــكون اجتماعات ــها
�صحيحــة �إال بح�ضــور ثلث ــي الأع�ض ــاء على �أن يكون من بينهم رئي�س اللجنــة ،وت�ص ــدر
قراراتها ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،وعند الت�س ــاوي يرجح اجلانب الــذي من ــه
رئي�س اللجنة.
املــادة ( ) 11
يتولــى مقـرر اللجنـة الرئي�سيـة لالنتخابــات �إعــداد ج ــداول الأعمال وحما�ض ــر وتقاريـ ــر
وملفات اللجنة ،وعليه املحافظة على �سريتها ،وحفظها.
املــادة ( ) 12
توج ـ ــه الدعــوة الجتماع ــات اللجنـ ــة الرئي�سي ــة لالنتخابـ ــات كتابــة �إلى جميــع الأع�ض ــاء
قبل موعد االجتماع بـ ( )5خم�سة �أيام على الأقل مرفقا بها جدول الأعمال ،ويجوز للرئي�س
فـي حالـ ــة اال�ستعجـ ــال تق�صي ــر تــلك املـ ــدة والدعـ ــوة �إل ــى االجتم ــاع ب�أي و�سيلـ ــة �أخ ــرى،
وللجنة دعوة من ترى �أهمية ح�ضوره فـي اجتماعاتها دون �أن يكون له �صوت معدود.
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املــادة ( ) 13
تعتبـ ــر تقاريـ ــر اللجن ــة الرئي�سي ــة لالنتخابــات وحما�ض ــر اجتماعاته ــا وملفاته ــا �سريـ ــة،
وال يجوز لغري املعنيني االطالع عليها �أو تداولها �أو ن�شرها �إال مبوافقة كتابية من رئي�س
اللجنة خالل فرتة عملها.
املــادة ( ) 14
ت�ؤول للوزارة تقارير وحما�ضر وملفات اللجنة الرئي�سية لالنتخابات بعد انتهاء �سنة االنتخاب.
املــادة ( ) 15
ت�شكل جلنة االنتخابات برئا�سة وايل الوالية �أو من يحدده قرار الت�شكيل ،وع�ضوية كل من:
 �1أحد الق�ضاة �أو ع�ضو من حمكمة الق�ضاء الإداري �أو ع�ضو االدعاء العام ويكوننائبا للرئي�س.
 2نائب الوايل فـي الوالية. 3اثنني من مديري عموم �أو مديري دوائر الوحدات احلكومية املوجودة فـي الوالية�أو املحافظة التي تتبعها الوالية �إداريا.
وي�شرتط �أال يكون �أع�ضاء اللجنة من �أبناء الوالية ،وي�صدر بت�سمية �أع�ضاء اللجنة وحتديد
نظام عملها قرار من رئي�س اللجنة ،على �أن يت�ضمن القرار حتديد مقرر للجنة من بني
موظفـي مكتب الوايل.
املــادة ( ) 16
تخت�ص جلنة االنتخابات بالآتي:
 �1إعداد وتنظيم وتهيئة مراكز االنتخاب فـي الوالية. 2و�ضع الرتتيبات الالزمة لإجراء العملية االنتخابية فـي الوالية والإ�شراف املبا�شرعلى �سري مراحلها املختلفة.
 3الإ�شراف املبا�شر على اللجان الفرعية لالنتخابات فـي الوالية.4 -العمل على تذليل الإ�شكاالت وال�صعوبات التي تواجه العملية االنتخابية فـي الوالية.
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 5رفع النتائج الأولية لالنتخابات فـي الوالية �إلى اللجنة الرئي�سية لالنتخاباتفور االنتهاء من عملية الفرز.
 �6إعــداد حم�ضــر ب�سي ــر العملية االنتخابيــة فـي الواليــة ،ورفع ــه �إل ــى رئيــ�س اللجنـ ــةخالل مدة ال تتجاوز يومني من انتهاء عملية الفرز.
 �7أي مهام �أخرى تكلف بها من قبل الوزير �أو اللجنة الرئي�سية لالنتخابات.املــادة ( ) 17
تتفرع عن جلنة االنتخابات اللجان الآتية:
 1جلنة التنظيم ،وتكون برئا�سة �أحد �أع�ضاء جلنة االنتخابات. 2جلنة الت�صويت ،وتكون برئا�سة �أحد �أع�ضاء جلنة االنتخابات. 3جلنــة الف ــرز ،وتكون برئا�ســة ع�ضو جلنة االنتخابات �شاغ ــل الوظيف ــة الق�ضائيـ ــة�أو ع�ضو االدعاء العام.
املــادة ( ) 18
ت�شك ــل جل ــان التنظيــم والت�صوي ــت والفرز بقرار من رئي�س اللجنـة يحـدد فـي ــه �أع�ضـ ــاء
هذه اللجان مبا يتنا�سب مع عدد الناخبني ومراكز االنتخاب فـي كل والية ،واخت�صا�صات
هذه اللجان ونظام عملها ،ويجوز �أن يحدد القرار نائبا �أو �أكرث لرئي�س كل جلنة من بني
�أع�ضائها.
املــادة ( ) 19
ت�شكل جلنة الطعون االنتخابية برئا�سة قا�ضي حمكمة عليا ،وع�ضوية كل من:
قا�ضي حمكمة ا�ستئناف يحل حمل رئي�س اللجنة فـي حالة غيابه.م�ست�شار فـي حمكمة الق�ضاء الإداري.�أحد م�ساعدي االدعاء العام.باحث قانوين من الوزارة.وي�صدر بت�سمية رئي�س و�أع�ضاء اللجنة قرار من الوزير ،على �أن يت�ضمن القرار حتديد مقرر
لها من بني موظفـي الوزارة احلا�صلني على م�ؤهل فـي القانون.
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املــادة ( ) 20
يجوز بقــرار من الوزيــر ت�شكي ــل �أي جلان تتطلبهــا العمليــة االنتخابيــة ،ويحــدد القــرار
اخت�صا�صاتها ونظام عملها.
املــادة ( ) 21
يج ــوز بقـ ــرار من الوزير �إن�ش ــاء مركز انتخ ــاب موحــد �أو �أكرث ،ويحدد القرار املحافظــات
�أو الواليات التي يحق لناخبيها الت�صويت فـي هذا املركز ،و�إجراءات الت�صويت والفرز فـيه،
وت�سري على املركز الأحكام والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة.
املــادة ( ) 22
يجوز لر�ؤ�ساء و�أع�ضاء ومقرري اللجان املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة ومن ي�ستعان
بهم فـي العملية االنتخابية و�أزواجهم و�أقاربهم حتى الدرجة الثالثة ،واملواطنني املوجودين
خارج �سلطنة عمان ،الإدالء ب�أ�صواتهم قبل املوعد املحدد لالنتخابات.
وي�ص ـ ــدر ق ــرار من الوزي ــر بتحدي ــد موع ــد و�إجراءات الت�صوي ــت والف ــرز وت�شكيــل اللجـ ــان
الالزمـ ــة ل ــذلك.
الف�صـــل الثالـــث
ال�سجــل االنتخابــــي
املــادة ( ) 23
يح ــق لك ــل مواط ــن �أن يتق ــدم بطلب قيده فـي ال�سجـ ــل االنتخابـ ــي وفقا للعن ــوان امل ــدون
فـي بطاقته ال�شخ�صية� ،إذا توافرت فـيه ال�شروط الآتية:
 �1أن يكـ ــون قد �أتـ ــم ( )21واح ــدا وع�شرين عامــا ميالديا فـي الأول مـن �شه ــر يناي ــرمـن �سنــة االنتخــاب.
 �2أال يكون منت�سبا جلهة �أمنية �أو ع�سكرية.�3 -أال يكون م�صابا مبر�ض عقلي.
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املــادة ( ) 24
يت�ضمن ال�سجل االنتخابي بيانات كل ناخب من واقع ال�سجل املدين ،وعلى الأخ�ص الآتي:
 1ا�سمه كامال ورقمه املدين. 2تاريخ ومكان ميالده. 3مقره االنتخابي.املــادة ( ) 25
يجوز لكل ناخب �أن يتقدم بطلب نقل قيده فـي ال�سجل االنتخابي من مقر انتخابي �إلى �آخر.
املــادة ( ) 26
تتولى الوزارة �إعداد القوائم الأولية للناخبني فـي كل والية من واقع بيانات ال�سجل
االنتخابي ،مع مراعاة الآتي:
 1حتديث البيانات من واقع ال�سجل املدين. 2حذف �أ�سماء املتوفـني من قوائم الناخبني فـي �ضوء البيانات الواردة من ال�سجلاملدين.
 3حــذف من يثبت فقدان ــه �أيـ ــا من �شروط القيد فـي ال�سجل االنتخاب ــي املن ــ�صو�صعليها فـي هذه الالئحة.
املــادة ( ) 27
تقوم الوزارة بن�شر و�إعالن القوائم الأولية للناخبني.
املــادة ( ) 28
يجــوز لل ــوزارة  -عند االقت�ض ــاء  -وقــف طلبات القيد ونقل القيد فـي ال�سج ــل االنتخاب ــي
ب�صفة م�ؤقتة.
املــادة ( ) 29
يجوز لكل ذي م�صلحة االعرتا�ض على الأ�سماء الواردة فـي القوائم الأولية للناخبني
بطلب يقدم �إلى جلنة االنتخابات خالل ( )5خم�سة �أيام من تاريخ �إعالن هذه القوائم
مبينا فـيه �أ�سباب االعرتا�ض ،ومرفقا به امل�ستندات امل�ؤيدة له.
وت�صـ ــدر اللجن ــة قرارها فـي االعرتا�ض خالل ( )١٠ع�شرة �أيام من اليوم التالـي النته ــاء
املدة املن�صو�ص عليها فـي هذه املادة.
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املــادة ( ) 30
يج ــوز لك ــل ذي م�صلح ــة الطع ــن فـي قـرار جلن ــة االنتخاب ــات ال�صـادر وفق ــا للمـادة ()29
من هذه الالئحة ،بطلب يقدم �إلى جلنة الطعون االنتخابية ،وذلك خالل ( )٥خم�سة �أيام
من تاريخ �إعالن القرار ،مبينا فـيه �أ�سباب الطعن ،ومرفقا به امل�ستندات امل�ؤيدة له.
املــادة ( ) 31
ت�ص ــدر جلن ــة الطعـ ــون االنتخابي ــة قرارهـ ــا فـي الطع ــن خ ــالل ( )١٥خم�ســة ع�شــر يومــا
مـ ــن الي ــوم التال ــي النته ــاء املـ ــدة املن�ص ــو�ص عليهــا فـي امل ــادة ( )30مــن هــذه الالئحــة،
ويكون قرارها فـي هذا ال�ش�أن نهائيا.
املــادة ( ) 32
تتولى الوزارة تعديل القوائم الأولية للناخبني الواردة من جلان االنتخابات وفقا للقرارات
ال�صادرة فـي االعرتا�ضات والطعون ،وتعر�ضها على اللجنة الرئي�سية لالنتخابات ملراجعتها
واعتمادها كقوائم نهائية للناخبني الذين يحق لهم الت�صويت فـي �سنة االنتخاب ،و�إر�سالها
�إلى جلان االنتخابات.
الف�صــل الرابــع
حــق الرت�شـــح
املــادة ( ) 33
ي�صدر الوزير قرارا بتحديد موعد بدء وانتهاء تقدمي طلبات الرت�شح ،وموعد �سحبها،
وين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،وفـي �صحيفتني يوميتني على الأقل.
ويجوز عند االقت�ضاء مد املواعيد امل�شار �إليها �أو حتديد مواعيد جديدة فـي والية �أو �أكرث
بالإجراءات ذاتها املن�صو�ص عليها فـي الفقرة الأولى من هذه املادة.
املــادة ( ) 34
تتولى الوزارة ا�ستالم طلبات الرت�شح من املرت�شح �أو وكيله القانوين وفقا لل�ضوابط
التي تقررها ،لفح�صها والتن�سيق ب�ش�أنها مع اجلهات املعنية وتقوم ب�إعداد ك�شف ب�أ�سماء
املر�شحني الذين متت �إجازة طلباتهم من تلك اجلهات ،وتعر�ضه على اللجنة الرئي�سية
لالنتخابات التي تقوم ب�إعداد قوائم �أولية ب�أ�سماء املر�شحني وترتيبها هجائيا بدون �ألقاب،
و�إر�سالها �إلى جلنة االنتخابات لإعالنها.
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املــادة ( ) 35
يجوز لكل ذي م�صلحة االعرتا�ض على الأ�سماء الواردة فـي القوائم الأولية للمر�شحني
بطلب يقدم �إلى جلنة االنتخابات على النموذج املعد لذلك خالل ( )٥خم�سة �أيام من تاريخ
�إعالن هذه القوائم مبينا فـيه �أ�سباب االعرتا�ض ،ومرفقا به امل�ستندات امل�ؤيدة له.
وت�صدر اللجنة قرارها فـي هذا االعرتا�ض خالل ( )١٠ع�شرة �أيام من اليوم التايل النتهاء
املــدة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة الأولى من هذه املادة.
املــادة ( ) 36
يج ــوز لك ــل ذي م�صلح ــة الطعــن فـي ق ــرار جلنــة االنتخابــات ال�صـ ــادر وفق ـ ــا للمــادة ()35
من هذه الالئحة ،بطلب يقدم �إلى جلنة الطعون االنتخابية ،وذلك خالل ( )٥خم�سة �أيام
من تاريخ �إعالن القرار ،مبينا فـيه �أ�سباب الطعن ،ومرفقا به امل�ستندات امل�ؤيدة له.
وت�صدر جلنة الطعون االنتخابية قرارها فـي هذا الطعن خالل ( )١٥خم�سة ع�شر يوما
م ــن اليـ ــوم التالـ ــي النتهــاء املـ ــدة املن�ص ــو�ص عليه ــا فـي الفق ــرة الأولــى مــن ه ــذه املـ ــادة،
ويكون قرارها فـي هذا ال�ش�أن نهائيا.
املــادة ( ) 37
تعل ــن ال ــوزارة القــرارات ال�ص ــادرة من جلن ــة الطع ــون االنتخابية ب�ش�أن الطعــون املتعلقــة
بالقوائم الأولية للمر�شحني.
املــادة ( ) 38
تق ــوم اللجنـ ــة الرئي�سي ــة لالنتخابات خـ ــالل ( )٣ثالث ــة �أيام من تاريخ ت�سلمهــا ق ــرارات
جلان االنتخابات وعدم وجود طعون عليها بتعديل القوائم الأولية للمر�شحني وترتيبها
هجائيا بدون �ألقاب و�إعالنها كقوائم نهائية للمر�شحني.
وفـي ح ــال الطع ــن على قرارات جلان االنتخابات يتم اتخاذ الإجراءات املن�ص ــو�ص عليهــا
فـي الفقرة الأولى من هـذه املادة خالل ( )٣ثالثة �أيام من تاريخ ت�سلمها.
املــادة ( ) 39
يجوز للمر�شح تقدمي طلب لتحديث بياناته �إلى اللجنة الرئي�سية لالنتخابات قبل �إعالن
القوائم النهائية للمر�شحني.
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املــادة ( ) 40
للمر�شح �أو وكيله القانوين �أن يتقدم بطلب �سحب تر�شحه خالل املدة املحددة �إلى جلنة
االنتخابات التي تتولى �إخطار اللجنة الرئي�سية لالنتخابات بذلك فـي اليوم التايل ل�شطب
ا�سم املر�شح ،ويرتتب على �سحب طلب الرت�شح �شطب ا�سم املر�شح املن�سحب من القائمة
النهائية للمر�شحني.
املــادة ( ) 41
يجوز لكل مر�شح القيام بالدعاية االنتخابية للتعريف بنف�سه ،وذلك من تاريخ �إعالن
القوائم النهائية للمر�شحني حتى اليوم ال�سابق ليوم الت�صويت.
املــادة ( ) 42
ي�صــدر بتحديــد قواعد وو�سائل و�إج ــراءات ور�ســوم الدعايــة االنتخابية ق ــرار مــن الوزيـ ــر
بعد التن�سيق مع اجلهات املخت�صة.
الف�صــــل اخلامـــ�س
الت�صويـــت الإلكرتونــــي
املــادة ( ) 43
ي�شرتط لإدالء الناخب ب�صوته فـي يوم الت�صويت الآتي:
 � 1أن يكون ا�سمه مقيدا فـي القوائم النهائية للناخبني. �2أال يكون حمبو�سا احتياطيا �أو م�سجونا تنفـيذا حلكم ق�ضائي. �3أال يكون م�صابا مبر�ض عقلي.املــادة ( ) 44
يجـ ــرى الت�صويــت فـي مراكـ ــز االنتخــاب التــي تعتمده ـ ــا اللجن ــة الرئي�سي ــة لالنتخابـ ــات
فـي الي ــوم الــذي ي�صــدر بتحدي ــده قــرار من الوزي ــر ،ويجوز للوزير �أن يحــدد يومــا �آخــر
�أو �أكرث من يوم للت�صويت فـي �أي مركز انتخاب �أو كل املراكز االنتخابية �أو فـي الظروف
اال�ستثنائية وفقا ملقت�ضيات العملية االنتخابية.
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املــادة ( ) 45
يبد�أ الت�صويت فـي اليوم املحدد للت�صويت من ال�ساعة ال�سابعة �صباحا ،وينتهــي فـي مت ــام
ال�ساعة ال�سابعة من م�ساء اليوم نف�سه.
ويجوز للوزير �أن يحدد موعدا �آخر لبدئه وانتهائه وفقا ملقت�ضيات العملية االنتخابية.
املــادة ( ) 46
يتولى رئي�س جلنة الت�صويت �أو من يفو�ضه كتابة من بني �أع�ضاء اللجنة فتح �أجهزة
الت�صويت قبل بدء عملية الت�صويت ،للت�أكد من خلوها من �أي بيانات ،ويكون ذلك بح�ضور
رئي�س جلنة الفرز �أو من يفو�ضه كتابة من بني �أع�ضاء اللجنة ومن يح�ضر من الناخبني
واملر�شحني �أو وكالئهم القانونيني ،ويتم غلق الأجهزة ،قبل الوقت املحدد لبدء الت�صويت.
ويثب ــت �إجـ ــراء فتــح الأجه ــزة مبح�ض ــر يعتم ــد من قبل رئي�سي جلنتي الفـرز والت�صوي ــت
�أو املفو�ض عنهما بذلك.
املــادة ( ) 47
يتولـ ـ ــى �أحـ ــد �أع�ض ــاء جلنـ ـ ــة الت�صوي ــت م�ساعــدة الناخــب مـ ـ ــن الأ�شخـ ــا�ص ذوي الإعاقـ ــة
�أو من يعجز عن الإدالء ب�صوته.
املــادة ( ) 48
ت�ستمر عملية الت�صويت بعد انتهاء املوعد املحدد طبقا حلكم املادة ( )45من هذه الالئحة،
وذلك فـي حالة وجود ناخبني داخل املركز االنتخابي مل يدلوا ب�أ�صواتهم ،ويقت�صر الت�صويت
فـي هذه احلالة على ه�ؤالء الناخبني دون غريهم ،ويخطر رئي�س جلنة االنتخابات بذلك.
املــادة ( ) 49
يجــوز للجن ــة االنتخابـات عنـد االقت ــ�ضـاء مـ ــد موعـد الت�صويـت املحـ ــدد مبــا ال يجـ ــاوز
ال�ساعتني من نف�س يوم الت�صويت على �أن يتم �إخطار اللجنة الرئي�سية لالنتخابات بذلك.
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املــادة ( ) 50
تغلق �أجهزة الت�صويت بعد انتهاء الوقت املحدد للت�صويت ،ويتم نقل البيانات واملعلومات
الإلكرتونية املوجودة بها ب�أحد و�سائل تقنية املعلومات التي تعتمدها اللجنة الرئي�سية
لالنتخابات ،وت�سلم �إلى جلنة الفرز مبوجب حم�ضر يوقع عليه كل من رئي�س جلنة الت�صويت،
ورئي�س جلنة الفرز.
املــادة ( ) 51
تعد جلنة الت�صويت حم�ضرا ب�سري عملية الت�صويت ويوقع املح�ضر من رئي�س جلنة الت�صويت.
الف�صـــل ال�ســـاد�س
الفــرز و�إعــــالن النتائـــج
املــادة ( ) 52
يتولى رئي�س جلنة الفرز ا�ستالم البيانات من �أجهزة الت�صويت الإلكرتونية فـي قاعة الفرز
�أمام جلنة االنتخابات ،ومن يح�ضر من املر�شحني �أو وكالئهم القانونيني ،ويتم حترير
حم�ضر ب�إثبات و�سيلة نقل البيانات ،ويوقع عليه كل من رئي�سي جلنتي الفرز واالنتخابات.
ويجب على جميع احلا�ضرين مغادرة قاعة الفرز فـيما عدا رئي�س و�أع�ضاء جلنة الفرز،
ويجوز عند االقت�ضاء ،وبعد موافقة رئي�س جلنة الفرز ح�ضور رئي�س جلنة االنتخابات
وبع�ض الفنيني فـي قاعة الفرز.
املــادة ( ) 53
تتول ــى جلنة الف ــرز فرز و�إح�صاء عدد الأ�صوات التي ح�صل عليها كل مر�شــح ،وترتيبه ــم
تنازليــا فـي ك�شــف يو�ضح فـيـه ا�س ــم كـل مر�شح ،وعدد الأ�صوات التي ح�ص ــل عليهــا ،ويوقـ ــع
على الك�شف رئي�سا جلنتي الفرز واالنتخابات.
املــادة ( ) 54
فـي ح ــال ت�س ــاوي الأ�ص ــوات بني اثنني �أو �أكرث من املر�شحـ ــني احلائزي ــن عل ــى �أكبــر عــدد
م ــن الأ�ص ــوات يعل ــن رئيـ ــ�س جلن ــة الفــرز عـ ــن ذلك ،ويجــري القرع ــة بينه ـ ــم لتحديـ ـ ــد
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ترتيبهـم حتى املرتبة اخلام�سـة ،وذلك بح�ضورهــم �أو بح�ضور وكالئهم القانونيني وجلنة
االنتخاب ــات ،ويتــم حتريــر حم�ضر بذلك يوق ـ ــع من رئي�س ــي جلنتي الفـ ــرز واالنتخاب ــات
ومن املر�شحيـن �أو وكالئهم القانونيني ،وال يرتتب على االمتناع عن احل�ضور �أو التوقيع
�أي �أثر قانوين فـيما ت�ضمنه املح�ضر من بيانات ونتائج.
وتتولى جلنة االنتخابات رفع حم�ضر القرعة �إلى اللجنة الرئي�سية لالنتخابات.
املــادة ( ) 55
تتولـ ــى جلنــة االنتخاب ــات �إحالــة نتائج الف ــرز �إلى اللجنة الرئي�سي ــة لالنتخابــات لرفعه ــا
�إل ــى الوزي ــر فـي موع ــد �أق�صاه نهايـ ــة الي ــوم التايل للت�صويت ،وذلك العتماده ــا و�إعالنهـ ــا
وال يعتد ب�أي نتائج يعلن عنها ب�أي و�سيلة �أخرى بخالف ما هو من�صو�ص عليه فـي هذه الالئحة.
املــادة ( ) 56
يعد فائزا بع�ضوية املجل�س من ح�صل على �أعلى الأ�صوات ثم التايل له من بني املر�شحني،
كما يعد فائزا بع�ضوية املجل�س بالتزكية من كان املر�شح الوحيد فـي القائمة النهائية
للمر�شحني فـي الوالية.
املــادة ( ) 57
تقوم جلنة االنتخابات ب�إعداد حم�ضر بنتائج االنتخابات ير�سل مع جميع القرارات املتعلقة
بالعملية االنتخابية �إلى اللجنة الرئي�سية لالنتخابات خالل موعد �أق�صاه ( )3ثالثة �أيام
من تاريخ �إعالن النتائج.
املــادة ( ) 58
يحق لكل ذي م�صلحة من املر�شحني الطعن فـي النتائج النهائية لالنتخابات بطلب يقدم
�إلى جلنة الطعون االنتخابية على النموذج املعد لذلك مع بيان �أ�سباب الطعن و�إرفاق
امل�ستن ــدات امل�ؤي ــدة لــه خـ ــالل ( )١٠ع�شرة �أي ــام من تاريخ �صـ ــدور البيان املن�صو�ص علي ــه
فـي امل ــادة ( )60من هذه الالئحة.
وعلى اللجنة الف�صل فـي الطعون االنتخابية خالل ( )٢٠ع�شرين يوما من انتهاء فرتة
الطعن امل�شار �إليها فـي الفقرة الأولى من هذه املـادة ،ويكون قرارها نهائيا.

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٣٩

املــادة ( ) 59
تعلن الوزارة القرارات ال�صادرة من جلن ــة الطع ــون االنتخابية ب�ش�أن الطعــون ف ــي النتائ ــج
النهائية لالنتخابات.
املــادة ( ) 60
ي�صدر الوزير بيانا ب�أ�سماء �أع�ضاء املجل�س البلدي بدون �ألقاب وفقا للنتائج النهائية
املعتمدة من اللجنة الرئي�سية لالنتخابات ،وين�شر فـي اجلريدة الر�سمية.
املــادة ( ) 61
للجنة الرئي�سية لالنتخابات �أن تقرر عدم �صحة االنتخابات فـي �أي والية �إذا ثبت لها وجود
�إخ ــالل بـ ـ�أي من الأحك ــام �أو الإجــراءات املن�صــو�ص عليهــا فـي هذه الالئحــة علـ ــى نح ــو ي�ؤث ـ ــر
فـي نتيج ــة الت�صويــت � ،أو وقوع غ�ش �أو تدلي�س فـي عملية الت�صويت �أو الف ــرز ،ويع ـ ــاد الت�صويــت
وفق ـ ــا للقوائ ــم النهائيـ ــة للناخبـ ـ ــني واملر�شحــني فـ ــي الي ـ ــوم الذي يحدده الوزير ،وذلك خـالل
مـدة ال تزيد على (� )٦٠ستني يوما من تاريخ �صدور القرار.
الف�صــــل ال�سابـــع
اجلـــزاءات الإداريــــة
املــادة ( ) 62
تف ــر�ض غرامـ ــة �إدارية ال تقــل ع ــن (� )1000ألـ ــف ري ــال عمانــي ،وال تزيــد عل ـ ــى ()4000
�أربعة �آالف ريال عماين ،على كل من يخالف �أحكام هذه الالئحة� ،أو يقوم ب�أي فعل من �ش�أنه
الت�أثري على �سري العملية االنتخابية.
املــادة ( ) 63
يحرم مـن حــق الرت�شح واالنتخاب لع�ضوية املجل ــ�س لفرتتني متتاليتني ك ــل مــن ارتك ــب
الأفعال الآتية:
 �1شــراء �أ�صوات الناخب ــني �أو الإ�ســاءة �إلى �أحد املر�شحني بق�صد الت�أثري علــى نتيج ــةاالنتخابات.
 2كل من �أعطى �أو التزم �أو تعهد �أن يعطي ناخبا فائدة لنف�سه �أو غريه مقابل �صوتهفـي االنتخابات� ،أو كل من �سهل �أو حر�ض �أو تو�سط فـي ذلك.

