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وزارة �سئ�ن البلديات والزراعة

 قرار رقم )1٤1( ل�سنة 2022

 ب�ساأن تنظيم الدعاية النتخابية 

لنتخابات اأع�ساء جمل�س الن�اب واملجال�س البلدية

وزير �شئون البلديات والزراعة:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1973 ب�شاأن تنظيم الإعالنات، 

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

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

وتعديالته،

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2002 ب�شاأن جمل�شي ال�شورى والنواب، وتعديالته،

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

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1977 بالالئحة التنفيذية للقانون رقم )14( ل�شنة 1977 ب�شاأن 

تنظيم الإعالنات، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )23( ل�شنة 2005 ب�شاأن تنظيم الإعالنات غري الدعائية،

اأع�شاء  لنتخابات  النتخابية  الدعاية  تنظيم  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )77( رقم  القرار  وعلى 

جمل�س النواب واملجال�س البلدية، املعدل بالقرار رقم )42( ل�شنة 2010،

وعلى القرار رقم )81( ل�شنة 2006 ب�شاأن املوا�شفات الفنية لالإعالنات غري الدعائية،  

 2006/10/8 وعلى قرار جمل�س الوزراء رقم )3( بجل�شته رقم )1902( املنعقدة بتاريخ 

باملوافقة على تقرير مبلغ التاأمني النقدي على مر�شحي جمل�س النواب واملجال�س البلدية تاأمينًا 

لإزالة الالفتات واملل�شقات النتخابية،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

 

قرر الآتي:

مادة )1(

على كل مر�شح لع�شوية جمل�س النواب واملجال�س البلدية اتباع القواعد ال�شلوكية املتح�شرة 

يف دعايته النتخابية دون م�شا�س ب�شخ�س اأي مر�شح اآخر اأو الإ�شاءة اإليه اأو الطعن يف كفاءته 

ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة.
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مادة )2(

ل يجوز اأن تت�شمن و�شائل الدعاية النتخابية ول ال�شعارات واملل�شقات وال�شور والكتيبات 

واملطويات امل�شتخدمة فيها امل�شا�س باأ�ش�س العقيدة الإ�شالمية ووحدة ال�شعب اأو ما يثري الفرقة 

اأو الطائفية بني املواطنني.

مادة )3(

والبيانات  والإعالنات  الجتماعات  يف  الر�شمي  �شعارها  اأو  اململكة  علم  ا�شتعمال  يجوز  ل 

الدعاية  يف  ت�شتخدم  التي  والكتابات  والر�شومات  وال�شور  املل�شقات  ذلك  يف  مبا  النتخابية، 

للمر�شحني  النتخابية  الدعاية  مراكز  خارج  ال�شوت  مكربات  ا�شتعمال  مينع  كما  النتخابية، 

وعلى و�شائل النقل. 

مادة )٤(

يحظر على كل مر�شح لع�شوية جمل�س النواب واملجال�س البلدية اإجراء الدعاية النتخابية، 

مبا يف ذلك تنظيم وعقد الجتماعات واإلقاء اخلطب النتخابية وو�شع املل�شقات والإعالنات 

داخل اأو خارج اأو على الأماكن واملن�شاآت الآتية:

الم�شاجد والماآتم وغيرها من دور العبادة.  -1

الــوزارات والإدارات التابعــة لهــا والأجهــزة الملحقــة بها والمبانــي الحكومية والموؤ�ش�شــات   -2

والهيئات العامة وما في حكمها، والأماكن العامة المخ�ش�شة للخدمات العامة.

الجامعات والمعاهد العلمية والمدار�س الحكومية والخا�شة.  -3

الن�شب التذكارية وقواعدها والمباني الأثرية والأ�شوار المحيطة بها.  -4

اأعمدة الكهرباء والإنارة والهاتف واأعمدة الإ�شارات والعالمات المرورية.  -5

مقار اللجان الإ�شرافية ولجان القتراع والفرز.  -6

الج�شور والأنفاق والدوارات وجزر ال�شوارع اأو تقاطعاتها والأر�شفة والأ�شجار.  -7

و�شائل النقل والمركبات العامة.  -8

كما يحظر اإقامة املهرجانات والتجمعات النتخابية على بعد يقل عن مائتي مرت من جميع 

جهات مقار اللجان الإ�شرافية وجلان القرتاع والفرز، ويجب يف جميع الأحوال األ تخل اأعمال 

يف  ال�شائدة  التقاليد  اأو  الدينية  العقائد  اأو  العامة  الآداب  اأو  العام  بالأمن  النتخابية  الدعاية 

املجتمع.
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مادة )٥(

يجب على كل مر�شح لع�شوية جمل�س النواب واملجال�س البلدية اإيداع مبلغ نقدي قدره مائة 

انتهاء  بعد  املبلغ  وُيرّد هذا  به،  النتخابية اخلا�شة  واملل�شقات واخليام  الالفتات  لإزالة  دينار 

النتخابات ب�شرط قيامه باإزالة هذه املل�شقات والالفتات واخليام خالل فرتة ل تتجاوز ثالثة 

اأيام من تاريخ انتهاء �شفته كمر�شح لع�شوية جمل�س النواب واملجال�س البلدية.

مادة )6(

خيمة  اإقامة  يف  يرغب  البلدية  واملجال�س  النواب  جمل�س  لع�شوية  مر�شح  كل  على  يجب 

البلدية املخت�شة  اأو  العا�شمة  اأمانة  الدعاية النتخابية، احل�شول على ترخي�س من  لأغرا�س 

اإذا كانت  اإدارة الدفاع املدين والإدارة العامة للمرور، وموافقة املالك  ب�شرط تقدمي موافقات 

اخليمة �شوف تقام يف ملك خا�س.

مادة )7(

يحظر و�شع الإعالنات النتخابية بكافة اأنواعها يف ال�شوارع الآتي بيانها:

1- �شارع الملك حمد.

2- �شارع ال�شيخ خليفة بن �شلمان.

3- �شارع ولي العهد.

4- �شارع خليفة الكبير.

5- �شارع الفاتح.

6- �شارع ال�شيخ عي�شى بن �شلمان.

7- �شارع ال�شيخ �شلمان )من تقاطعه مع �شارع ال�شيخ عي�شى �شرقًا اإلى �شارع الزلق غربًا(.

8- �شارع الملك في�شل.

9- �شارع الملك عبد اهلل.

10- �شارع المطار. 

11- �شارع ال�شتقالل.

12- �شارع الزلق.

13- �شارع ال�شيخ جابر الأحمد ال�شباح.

14- �شارع الحو�س الجاف.

15- �شارع ج�شر ال�شيخ خليفة بن �شلمان.

16- �شارع ج�شر ال�شيخ حمد.

17- �شارع ج�شر ال�شيخ عي�شى بن �شلمان.
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18- �شارع عراد.

19- �شارع الحد )من تقاطعه مع �شارع 46 اإلى تقاطعه مع �شارع الحو�س الجاف(

20- �شارع الغو�س. 

21- �شارع خليج البحرين.

22- �شارع الأمير �شعود الفي�شل.

23- �شارع المع�شكر.

مادة )8(

يحظر اإل�شاق اأي اإعالن اأو بيان انتخابي، مبا يف ذلك ال�شور والر�شومات والكتابات، على 

املن�شاآت واملباين اخلا�شة، وحتدد اأمانة العا�شمة اأو البلدية املخت�شة الأماكن املخ�ش�شة لذلك.

مادة )٩(

اإعالنية  لوحات  و�شع  ال�شلة  ذات  الوزارات  يف  املعنية  اجلهات  مع  التن�شيق  بعد  يجوز 

متحركة لكل مر�شح بحجم )4x6( مرت با�شتخدام قواعد �شلبة تثبت على الأر�س مغطاة ب�شكل 

جمايل- مع مراعاة عدم حفر الأر�س- وذلك لأغرا�س الدعاية النتخابية، على األ يتم و�شع 

هذه الإعالنات على امل�شطحات اخل�شراء اأو املزروعات اأو يف الأماكن غري امل�شموح بها ح�شب ما 

حتدده اجلهات املعنية يف اجلهات احلكومية ذات ال�شلة.

ويجب ترك م�شافة ل تقل عن ع�شرة اأمتار بين اللوحة الإعالنية المتحركة لكل مر�شح. 

كما يجب ترك م�شافة ل تقل عن مائة متر من ال�شوارع الرئي�شية التي يحظر الإعالن فيها.

مادة )10(

من�شقة  بطريقة  وو�شائلها  اأنواعها  اختالف  على  النتخابية  الدعاية  اإعالنات  و�شع  يجب 

ول  لل�شيارات،  بالن�شبة  الروؤية  تعوق  ل  منا�شبة  اأبعاد  وعلى  البع�س،  بع�شها  وغري متداخلة مع 

ت�شوه املنظر العام، واأل يحجب الإعالن اخلا�س باأي مر�شح روؤية اإعالن مر�شح اآخر، ويجب يف 

جميع الأحوال األ حتجب هذه الإعالنات عالمات املرور الإر�شادية اأو اإ�شاراتها ال�شوئية.

مادة )11(

عملية  لبدء  املحدد  املوعد  قبل  اململكة  اأنحاء  يف  النتخابية  الدعاية  اأعمال  جميع  توقف 

القرتاع باأربع وع�شرين �شاعة.

مادة )12(

يجب على �شركات الدعاية والإعالن املرخ�س لها، اللتزام فيما قد ي�شند اإليها من اأعمال 

الدعاية النتخابية للمر�شحني، بالقواعد والأحكام املن�شو�س عليها يف هذا القرار.
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مادة )13(

غري  الإعالنات  تنظيم  ب�شاأن   2005 ل�شنة   )23( رقم  القرار  باأحكام  الإخالل  عدم  مع 

النتخابية  الدعاية  و�شائل  جميع  اإزالة  املخت�شة  البلدية  اأو  العا�شمة  لأمانة  يجوز  الدعائية، 

واخليام املخالفة لل�شروط والأحكام املن�شو�س عليها يف هذا القرار، كما يجوز لها اأن ت�شدر 

قرارًا باإزالة كافة و�شائل الدعاية النتخابية التي ل يلتزم اأ�شحابها باإزالتها يف امليعاد املحدد يف 

املادة )5( من هذا القرار، وتتم اأعمال الإزالة يف جميع الأحوال بالطريق الإداري وعلى نفقة 

املخالف دون احلاجة اإىل اإنذاره، ويتم خ�شم تكاليف الإزالة من مبلغ التاأمني النقدي املن�شو�س 

عليه يف املادة )5( من هذا القرار، وي�شتوفى ما يزيد على هذا املبلغ من املخالف بالإجراءات 

القانونية املقررة.

مادة )1٤(

مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�شد ين�س عليها اأي قانون اآخر:

1-  يعاقب كل مر�شح لع�شوية مجل�س النواب اأو المجال�س البلدية يبا�شر دعاية انتخابية خالفًا 

لل�شروط والأو�شاع المن�شو�س عليها في هذا القرار بالعقوبة المقررة في المادة )16( من 

المر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1973 ب�شاأن تنظيم الإعالنات.

2-  يعاقب بالعقوبة المن�شو�س عليها في المادة )17( من المر�شــوم بقانون رقم )14( ل�شــنة 

1973 ب�شــاأن تنظيــم الإعالنــات كل مــن اأزال اأو ك�شــر اأو نــزع اأو مــزق اأو �شــوه اأي اإعــالن اأو 

�شورة اأو مل�شق اأو اأي و�شيلة من و�شائل الدعاية النتخابية المرخ�س بها، وذلك خالل فترة 

النتخابات.

مادة )1٥(

اأع�شاء  لنتخابات  النتخابية  الدعاية  تنظيم  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )77( رقم  القرار  ُيلغى 

جمل�س النواب واملجال�س البلدية. 

مادة )16(

على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات واملعنيني -  ُكٌل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، 

وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �سئ�ن البلديات والزراعة

وائل بن نا�سر املبارك

�شدر بتاريخ:  18 �شفـــر 1444هـ

الـمـــوافـــــــق: 14 �شبتمبر 2022م


