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 بشأن 2016اقتراح قانون رقم )    ( لسنة 

 للديمقراطيةالعامة  الهيئة

 على الدستور االطالعبعد  –

 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، 1960( لسنة 16وعلى القانون رقم ) –

 بإصدار قانون اإلجراءات الجزائية والقوانين المعدلة له، 1960( لسنة 17)وعلى القانون رقم  –

 ،في شأن انتخابات أعضاء مجلس األمة والقوانين المعدلة له 1962( لسنة 35وعلى القانون رقم ) –

ين والقوان 1977لسنننة  4بإنشنناء ويوان المساسننلة المعدل بالمرسننوو بقانون رقم  1964( لسنننة 30وعلى القانون رقم ) –

 المعدلة له،

 بشأن المناقصات العامة، 1964( لسنة 37وعلى القانون رقم ) –

 شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية والقوانين المعدلة له، بو 1968( لسنة 32وعلى القانون رقم ) –

 بشأن حماية األموال العامة والقوانين المعدلة له، 1993( لسنة 01وعلى القانون رقم ) –

 ،شأن مكافسة عمليات غسيل األموالب 2002( لسنه 35وعلى القانون رقم ) –

 شأن بلدية الكويت، ب 2005( لسنة 05وعلى القانون رقم ) –

 بالموافقة على اتفاقية األمم المتسدة لمكافسة الفساو، 2006( لسنة 47وعلى القانون رقم ) –

يزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والسسننننننا  بقواعد إعداو الم 1978لسنننننننة  (31)مرسننننننوو بقانون رقم وعلى ال –

 ،الختامي

 شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، ب 1979( لسنة 15وعلى المرسوو بقانون رقم ) –

 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، 1980( لسنة 38وعلى المرسوو بقانون رقم ) –

 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له، 1990( لسنة 23رقم ) وعلى المرسوو بقانون –

 ،ن ويوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة لهأشب 1960( لسنة 10وعلى المرسوو األميري رقم ) –

 وبناء على موافقة مجلس األمة. –

 .أصدرناهوفقد وافقنا على هذا القانون 

 تعريفات

 (1المادة )

أحكننناو هنننذا القنننانون يكنننون لرلفننناا والعلنننارات النننواروة أونننناه المعننناني المليننننة أمننناو كنننل منهنننا ألغنننراط تقليننن  

 ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

 للديمقراطيةالعامة  الهيئة :ةــــالهيئ. 

 رئيس الهيئة العامة للديمقراطية: سـالرئي. 

 الهيئةالمشرف على أعمال  األمناءس: مجلس ـالمجل. 

  هننني الالئسننة التنني تصننندر عننن المجلنننس، والخاصننة بالموتننوعات المعنينننة بننالتنظيم النننداخلي يننةالداخلالالئسننة :

 والعاملين فيها والمتعاقدين معها. للهيئة

 ة: هننننني الالئسنننننة التننننني تصننننندر عنننننن المجلنننننس، والخاصنننننة بالجوانننننن  الفنينننننة لممارسنننننتها ـنننننـة التنفيذيـالالئسننننن

أكثننننر مننننن الئسننننة تنفيذيننننة  اختصاصنننناتها، ويجننننور أن تصنننندر الئسننننة تنفيذيننننة واحنننندة أو

 وفقا لربوا  الواروة في هذا القانون.

 كنننل هلنننة أو تلنننرع أو هدينننة نقدينننة أو عينينننة أو اشنننتراف أو قنننرط أو سنننلفة أو وفعنننة مالينننة  :االنتخابينننة اهمةسنننمال

 أو أي شيء له قيمة ماوية يتم تقديمها للمرشح.
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 لسملننننة االنتخابيننننة وبعمليننننة االقتننننراع وبتسقينننن  النفقننننات االنتخابيننننة: مجمننننوع النفقننننات التنننني تتعلنننن  ملاشننننرة با

التواصننننل المشننننروع بننننين المرشننننح والناخنننن ، المدفوعننننة مننننن قلننننل المرشننننح وكننننذلك 

النفقنننننات المدفوعنننننة منننننن قلنننننل ال ينننننر لسسنننننابه أو مصنننننلسته أو برتننننناه الصنننننريح أو 

 .الضمني

 الهيئة –الباب األول 

 :إنشاء الهيئة

 (2المادة )

( للديمقراطينننةالعامنننة  الهيئنننةتسنننمى ) ذات شخصنننية اعتلارينننة مسنننتقلة عامنننة تنشنننأ بموجننن  هنننذا القنننانون هيئنننة

 .ورير الدول لشؤون مجلس األمةفي لس  وت  

وتننننؤوي الهيئننننة مهامهننننا واختصاصنننناتها باسننننتقاللية وحياويننننة كاملننننة وفقننننا ألحكنننناو هننننذا القننننانون وال يجننننور ألي 

 شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأي صورة كانت.

 اختصاصات الهيئة: 

 (3المادة )

 اآلتية: االختصاصاتالسيما  بالديمقراطية،تتولى الهيئة، جميع الشؤون المتعلقة 

 

 ترسيم الدوائر االنتخابية، وتسديد النظاو االنتخابي: -1

للترشننيح ووتننع نظنناو انتخننابي االنتخابيننة وترسننيم حنندووها، فنني حننال كانننت أكثننر مننن وائننرة انتخابيننة   النندوائر تقسننيم

 يكفل للناخ  ح  اختيار كافة ممثليه في الدائرة.

 مع نشر المعايير والقواعد التي تم االعتماو عليها في ذلك.

وان تعمنننل الهيئنننة علنننى تسديننند آلينننات االسنننتماع النننى رأي السكومنننة ومجلنننس األمنننة والمجتمنننع المننندني واألفنننراو، فننني 

سديننند النظننناو االنتخنننابي، وكنننذلك قلنننل المراجعنننة الدورينننة وقنننت رمنننني تسننندوه، وذلنننك قلنننل اعتمننناو ترسنننيم الننندوائر وت

 التي تتم كل أربعة سنوات.

 

 إوارة االنتخابات العامة: -2

وتنننع خقننننة عامننننة للعمليننننة االنتخابيننننة بمختلننننح مراحلهنننا، واإلشننننراف علننننى حسننننن تقليقهننننا مننننن قلننننل  (1 -2

 جميع األجهزة المعنية. 

 المسدوة.هذه القوائم تمن المهلة اإلشراف على القيوو االنتخابية وتنقيسها، واإلعالن عن  (2 -2

تعينننين رءسننناء وأعضننناء لجنننان القيننند واالنتخنننا  والفنننرر، واإلشنننراف علنننى عمنننل هنننذه اللجنننان، علنننى أن  (3 -2

 يتم التنسي  مع الجهات المعنية في ذلك. 

 تسديد مواقع اللجان االنتخابية في كافة المناط  السكنية.  (4 -2

 االنتخابية. تدري  المرشسين ووكالئهم ومندوبيهم على العملية (5 -2

تنننأمين كافنننة مسنننتلزمات العملينننة االنتخابينننة، وتوريعهنننا علنننى مختلنننح المراكنننز واللجنننان، والعمنننل علنننى  (6 -2

 وحفظها.حسن استعمالها 

تلقننني طللنننات تسنننجيل المرشنننسين وورسنننها واللنننت فيهنننا، وفقنننا للقنننوانين واألنظمنننة النافنننذة وتنننمن المهنننل  (7 -2

 القانونية المسدوة. 

المنننناليين عننننن حملننننة كننننل مرشننننح وطللننننات المننننندوبين والمننننراقلين  المسننننئولينتلقنننني طللننننات تسننننجيل  (8 -2

 االنتخابيين وتسليمهم ما يثلت الموافقة على طللاتهم.
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تلقننني طللنننات وسنننائل اإلعنننالو المرئينننة والمسنننموعة والمقنننروءة الراغلنننة بالمشننناركة فننني ت قينننة عملينننة  (9 -2

 لذلك.االقتراع والفرر وتسليمها التصاريح الالرمة 

 جمعيات النفع العاو والمنظمات الدولية المعنية بمراقلة االنتخابات واللت فيها.تلقي طللات  (10 -2

وتننع قواعنند سننلوف، تننمن الالئسننة التنفيذيننة، لكننل مننن لننه صننلة فنني العمليننة االنتخابيننة، ومتابعننة التأكنند  (11 -2

 من التزاو المعنيين بها.

 المنظمة لذلك. ممارسة الرقابة على اإلنفاق االنتخابي وفقا ألحكاو القانون واللوائح (12 -2

 مراقلة تقيد المرشسين ووسائل اإلعالو بأحكاو القانون واللوائح المنظمة لذلك. (13 -2

اختينننننار و ،اإلشنننننراف علنننننى إوارة العملينننننة االنتخابينننننة، وتلقننننني الشنننننكاو  المتعلقنننننة بهنننننا والفصنننننل فيهنننننا (14 -2

 . ات المعنيةبالتنسي  مع الجه مراقلين لمواكلة مجريات العملية االنتخابية واخل اللجان االنتخابية

فنننني النننندول التنننني تننننر  الهيئننننة إمكانيننننة وجنننندو  إجننننراء االنتخابننننات إوارة عمليننننات االقتننننراع للكننننويتيين  (15 -2

بمنننا يضننمن حسنننن ومنهنننا تسدينند المواعينند واإلجنننراءات الخاصننة بننذلك ووتننع النظننناو المناسنن  لننذلك  فيهننا،

إلننننى مقننننر الهيئننننة واخننننل سننننير العمليننننة االنتخابيننننة وإجننننراءات فننننرر األصننننوات ونقننننل صننننناويقها ونتائجهننننا 

 الكويت.

 اإلشراف على عملية فرر األصوات وعلى احتسابها وإعالن النتائج.  (16 -2

 خنننالل مهلنننة شنننهر منننن تننناريا إجنننراء االنتخابننناتاسنننتالو الكشنننوف المالينننة العائننندة لسمنننالت المرشنننسين  (17 -2

 والتدقي  في هذه الكشوف. 

 نشر نتائج االنتخابات فور اهورها. (18 -2

مننننل العمليننننة االنتخابيننننة وتقننننديم االقتراحننننات المناسننننلة لتقويرهننننا، وتقننننديم إعننننداو تقريننننر نهننننائي عننننن مج (19 -2

نسنننخة منننن التقنننارير خنننالل مهلنننة خمسنننة أشنننهر منننن تننناريا إجنننراء االنتخابنننات كنننال منننن رءسننناء السنننلقات 

 الثالث، ونشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية، وعلى الموقع االلكتروني للهيئة.

 القوانين المتعلقة بأعمال الهيئة. واقتراحاتمشاريع  إعداو الدراسات وإبداء الرأي في -3

تعزينننز قنننيم المواطننننة الصنننالسة بنننين أفنننراو المجتمنننع، بمنننا يؤكننند النننتالحم االجتمننناعي وينلنننذ العصنننلية والقائفينننة  -4

 والعنح وتجاور القوانين.

نشننننر الثقافننننة الديمقراطيننننة بننننين أفننننراو المجتمننننع، وتعزيننننز الننننوعي بأهميننننة المشنننناركة الديمقراطيننننة، وتشننننجيع  -5

 المواطنين على المشاركة االيجابية في االنتخابات، وإرشاوهم لكيفية ممارسة وورهم بكفاءة. 

 نشر الثقافة الدستورية والتوعية العامة باحتراو نصوصه وكافة قوانين الدولة. -6

 طللات إشهار الجماعات السياسية واللت فيها وفقاً للقانون الذي ينظمها.تلقي  -7

و فننني شنننأن األندينننة 1962لسننننة  24للقنننانون رقنننم اإلشنننراف علنننى انتخابنننات االتسننناوات والجمعينننات الخاتنننعة  -8

 .في شأن الجمعيات التعاونية 1979لسنة  24مرسوو بالقانون رقم وجمعيات النفع العاو، وال

 (4المادة )

تكننننون جميننننع األجهننننزة اإلواريننننة والقننننو  األمنيننننة المعنيننننة باالنتخابننننات تسننننت تصننننرف الهيئننننة خننننالل منننندة 

علننننى تنفينننذها تسننننت إشننننرافها، االنتخابنننات، وتتلقننننى تلنننك األجهننننزة والقننننو  األوامنننر والتعليمننننات مننننن الهيئنننة وتعمننننل 

 وتكون مسئولة أمامها عن كل إخالل أو إهمال أو تقصير.

وللهيئنننة أن توقنننح عنننن العمنننل فنننورا المخنننالفين والمهملنننين والمقصنننرين منننن رءسننناء وأفنننراو هنننذه األجهنننزة والقنننو ، 

 وتسيل كال منهم إلى مسئوله األعلى حس  االختصاص. 

 :مجلس األمناء

 (5المادة )

ممنننن تتنننوفر فنننيهم الخلنننرة والنزاهنننة والكفننناءة، ويشنننترط  سنننلعة أعضننناءيتكنننون منننن  أمنننناء مجلنننس يننندير الهيئنننة

 -يلي: في العضو ما 

http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/BrowseLawOption.aspx?LawID=1039&country=1
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 أن يكون كويتي الجنسية. (1

 يقل عمره عن أربعين عاماً. أال (2

 أن يكون حاصالً على مؤهل جامعي على األقل. (3

يكنننون قننند صننندر بسقنننه حكنننم قضنننائي بنننات فننني قضنننية منننن قضنننايا الفسننناو أو فننني قضنننية مخلنننة بالشنننرف  أال (4

 واألمانة.

 (6المادة )

 المجلس على النسو التالي:  تشكيليتم 

 يرشح مجلس الورراء رئيسا للهيئة، ويتم المصاوقة على الترشيح في جلسة سرية لمجلس األمة. (1

 عضواً. –أمين عاو مجلس األمة  (2

 عن ورارة الداخلية ال تقل ورجته عن وكيل مساعد.ممثال  (3

 ممثال عن ورارة العدل ال تقل ورجته عن وكيل مساعد. (4

 ممثال عن ورارة الدولة لشؤون مجلس األمة ال تقل ورجته عن وكيل مساعد. (5

 ممثال عن جمعية نفع عاو معنية بمتابعة االنتخابات. (6

 ممثال عن جمعية نفع عاو معنية باإلعالو. (7

 م يكونون أعضاء في المجلس بمرسوو.وجميعه

 (7المادة )

الهيئنننة تفرغنننا فننني يمننننح النننرئيس ورجنننة ورينننر، ونائلنننه يمننننح ورجنننة وكينننل ورارة، ويكوننننا متفنننرغين للعمنننل 

 كامال.

 ويسدو رات  الرئيس ونائله ومكافأة أعضاء المجلس بقرار من مجلس الورراء.

  (8المادة )

 التالية:يتولى المجلس المهاو والصالحيات 

 إوارة شئون الهيئة. (1

 إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وجدول تشكيالت الواائح. (2

 إقرار مشروع موارنة الهيئة ليتم إوراجها تمن الموارنة العامة للدولة. (3

كننل مننن رئننيس مجلننس األمننة لننى إ منناورفننع نسننخة منهوكننذلك حسننابها الختننامي، إقننرار التقريننر السنننوي للهيئننة،  (4

 .الورراء ورئيس المجلس األعلى للقضاءورئيس مجلس 

 اعتماو اللوائح المنظمة لعمل الهيئة. (5

 (9المادة )

منننن هنننذا ( 4بالمننناوة )مننندة العضنننوية فننني المجلنننس أربنننع سننننوات، قابلنننة للتجديننند منننرة واحننندة، منننن وون اإلخنننالل 

انقضننناء سنننتة شنننهور ألول القنننانون، وإذا انتهنننت هنننذه المننندة خنننالل فتنننرة حنننل مجلنننس األمنننة، ينننتم التمديننند للمجلنننس حتنننى 

 انتخابات تجر  بعد السل، على أن تستس  مدة التمديد هذه من المدة المسدوة لرعضاء الذين يتم التجديد لهم.

منننن هنننذا  (4للمننناوة )وإذا خنننال موقنننع النننرئيس أو أي منننن أعضننناء المجلنننس ألي سنننل ، ينننتم تعينننين بنننديل لنننه وفقنننا 

 القانون.

 (10المادة )
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 حضنننرة صننناح  السنننموملاشنننرة مهنننامهم، اليمنننين القانونينننة أمننناو  المجلنننس، قلنننلأعضننناء ينننؤوي النننرئيس ونائلنننه و

الوانننائح التننني يجننن  علنننى منننن يتوالهنننا فننني الهيئنننة أواء ذات القسنننم أمننناو  الالئسنننة الداخلينننة، وتسننندو الكوينننت أمينننر

 الرئيس.

و الدسنننتور وقنننوانين وننننص اليمنننين القانونينننة: هلل أقسنننم بنننان العظنننيم أن أكنننون مخلصننناً للنننوطن واألمينننر وان احتنننر

 الدولة، وأذوو عن حريات الشع  ومصالسه وأمواله، وأءوي أعمالي باألمانة والصدقهلل.

 :تنفيذيالجهاز ال

 (11المادة )

 الفنية واإلوارية والمالية، وذلك وف  ما يلي: المهاويكون للهيئة جهار تنفيذي يتولى 

يكوننننون مسنننئولين أمامنننه عنننن إوارة وتسنننيير النشننناط الينننومي للجهنننار التنفينننذي،  لنننهمسننناعدين  يختنننار النننرئيس (1

 مهامهم واختصاصاتهم. الالئسة الداخليةوتسدو 

تختنننار الهيئنننة كاورهنننا اإلواري والفنننني منننن ذوي الخلنننرة والكفننناءة والنزاهنننة والتخصصنننات العلمينننة وبشنننفافية  (2

 .الالئسة الداخليةوفقاً للمعايير التي تسدوها 

 على موافي الجهار التنفيذي شروط شاغلي الواائح العامة المدنية.تسري  (3

للهيئننننة أن تسننننتعين بمننننن تننننراه مننننن الخلننننراء والمستشننننارين ومننننن مننننوافي الجهننننار اإلواري للدولننننة إلنجننننار  (4

 مهامها.

 (12المادة )

، كمننننا ذلكيقنننندمون إقننننراراً بالذمننننة الماليننننة وفقنننناً للقننننانون المنننننظم لننننومننننن تسننننتعين بهننننم العنننناملون فنننني الهيئننننة 

  يفصسون للهيئة عن أي حالة تعارط مصالح يمكن أن يقعوا فيها.

 :المالية والخدمة المدنية

 (13) مادة

لرئيس الهيئننة ف ،فيمننا يتعل  بنناسننننننتخننداو االعتمنناوات المقررة بموارنننة الهيئننة وتنظيم أعمننالهننا وشننننننئون موافيهننا

 المخولة لمجلس الخدمة المدنية. االختصاصاتالمخولة لورير المالية، ولمجلس األمناء  االختصاصات

 (14المادة )

ويتلننننع فنننني إعننننداوها القواعنننند واإلجننننراءات ، تننننمن الموارنننننة العامننننة للدولننننة ميزانيننننة ملسقننننةيكننننون للهيئننننة 

 المنظمة للموارنة العامة للدولة.

 تخضع موارنة الهيئة لرقابة ويوان المساسلة.

شنننهر أبرينننل منننن كنننل عننناو وتنتهننني فننني السننناوي والثال نننين منننن منننار  تلننندأ السننننة المالينننة للهيئنننة فننني األول منننن 

منننن العننناو التنننالي، أمنننا السننننة المالينننة األولنننى للهيئنننة فتلننندأ منننن تننناريا سنننريان أحكننناو هنننذا القنننانون وتنتهننني فننني الينننوو 

 الساوي والثال ين من شهر مار  التالي لتاريا صدور هذا القانون.

 (15المادة )

ئننننة إقامننننة وعننننو  جزائيننننة علننننى الننننرئيس أو أحنننند أعضنننناء المجلننننس أو اتخنننناذ أي ال يجننننور وون إذن مننننن الهي

إلننى حننين إعننالن نتننائج االنتخابننات، ب يننر  منننذ إعننالن النندعوة لالنتخابنناتإجننراء جزائنني بسقننه، أو إلقنناء القننلض عليننه 

 حالة الجرو المشهوو.
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 (16المادة )

ألغنننراط تنفينننذ أحكننناو هنننذا القنننانون يتمتنننع موافنننو الهيئنننة النننذين يسننندوهم النننرئيس بقنننرار مننننه بصنننفة الضنننلقية 

  الصفة.القضائية، وتلين الالئسة التنظيمية األعمال التي يقوو بها موافو الهيئة بناًء على هذه 

 :المجتمع المدني

 (17المادة )

وفقننننا لءجننننراءات التنننني  العمليننننة االنتخابيننننة ومراقلننننة مجرياتهننننايسنننن  لجمعيننننات النفننننع العنننناو الكويتيننننة مواكلننننة 

 .تضعها الهيئة

وللهيئننننة أن تسننننتقلل طللننننات المنظمننننات الدوليننننة المعنيننننة باالنتخابننننات والمؤسسننننات اإلعالميننننة الراميننننة إلننننى 

 المشاركة في مواكلة العملية االنتخابية، وفقا لشروط وآليات تسدوها الهيئة.

 

 اق االنتخابياإلنف –الباب الثاني 

  (18المادة )

بعننند سنننلعة أيننناو تسننندو فتنننرة السملنننة االنتخابينننة بنننالفترة التننني تلننندأ قلنننل سنننتين يومنننا منننن تننناريا االقتنننراع، وتنتهننني 

 إعالن النتائج. من

 حساب الحملة االنتخابية:

 (19المادة )

وتعينننين  هلل،االنتخابينننةيتوجننن  علنننى كنننل مرشنننح فنننتح حسنننا  فننني أحننند اللننننوف الكويتينننة يسنننمى هللحسنننا  السملنننة  (1

حسنننابات معتمننند، ألجنننل  مننندق  إلنننىمنننالي تنننناط فينننه حصنننرا صنننالحية تسرينننك هنننذا السسنننا ، باإلتنننافة  مسنننئول

 تدقي  حسابات السملة وفقا لرصول المرعية.

ال يخضنننع حسنننا  السملنننة االنتخابينننة للسنننرية المصنننرفية، ويعتلنننر المرشنننح متننننارال حكمنننا عنننن هنننذه السنننرية  (2

 ا .وذلك بمجرو فتح السس

المنننالي ومننندق  السسنننابات  المسنننئوليتوجننن  علنننى كنننل مرشنننح لننند  تقنننديم طلننن  ترشنننسه، التصنننريح عنننن اسنننم  (3

سسننا  تتضننمن اسننم صنناح  ال، وشننهاوة مننن اللنننك الننذي فننتح لديننه تهمنناالمشننار إليهمننا أعنناله، يرفنن  معننه موافق

 المالي المكلح بتسريك هذا السسا . المسئولالسسا  ورقمه واسم 

و أي هللمسننناهمةهلل ووفنننع جمينننع النفقنننات االنتخابينننة عنننن طريننن  هنننذا السسنننا  حصنننرا وذلنننك يجننن  أن ينننتم اسنننتال (4

  االنتخابية.خالل كامل فترة السملة 

المنننالي أن يكنننون مرشنننسا كمنننا ال يجنننور لنننه أن يمسنننك أو يسنننرف أكثنننر منننن حسنننا  انتخنننابي  للمسنننئولال يجنننور  (5

 واحد.

بموجننن  شننننيك أو أيننننة وسنننيلة وفننننع أخننننر  غيننننر ال يجنننور قننننلض أو وفننننع أي مللننن  يفننننوق خمسننننمائة وينننننار إال  (6

 النقدي.

المننالي منتهيننة حكمننا بعنند انقضنناء  ال ننة أشننهر علننى تقننديم حسننا  السملننة االنتخابيننة إلننى  المسننئولتعتلننر مهمننة  (7

 الهيئة.
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 االنتخابية: ةالمساهم

 (20المادة )

 للمرشح.تعتلر أي مساهمة من مال الزوج أو أي من األصول أو الفروع بمثابة المال الخاص  (1

 .إلى حسا  السملة االنتخابيةتسول جميع أموال المرشح المخصصة للسملة االنتخابية  (2

 (21المادة )

ال يجنننور أن تتجننناور المسننناهمة المقدمنننة منننن قلنننل شنننخص واحننند لتموينننل السملنننة االنتخابينننة لمرشنننح واحننند ملل نننا  (1

وال يجنننور للمسننناهم بنننأن يتلنننرع أو لقائمنننة واحننندة ملل نننا قننندره  ال نننون ألنننح ويننننار، ، قننندره خمسنننة آالف ويننننار

 لعدو من المرشسين يفوق المسموح له بانتخابهم.

التجارينننننة مهمنننننا كنننننان نوعهنننننا وطليعتهنننننا وكنننننذلك الجمعينننننات التعاونينننننة  ال يجنننننور للمؤسسنننننات والشنننننركات (2

جمعينننات النفنننع العننناو والملنننرات الخيريننننة أن تسننناهم فننني تموينننل السملنننة االنتخابينننة ألي مرشننننح االتسننناوات وو

 .شكالبأي شكل من األ

عننننن يمننننع منعنننا باتنننا علنننى المرشنننح قلنننول أو اسننننتالو مسننناهمات أو مسننناعدات صننناورة عنننن وولنننة أجنلينننة أو  (3

 شخص غير كويتي، طليعي أو معنوي، وذلك بصورة ملاشرة أو غير ملاشرة.

، أو السنننعي لننند  الجهنننات العامنننة بنننأي شنننكل اسنننت الل المنننال العننناو ألغنننراط انتخابينننة المرشنننح علنننىيسظنننر  (4

لتعينننين ونننند  ونقنننل وترقينننة أي موانننح أو إلصننندار أي قنننرارات إوارينننة فيهنننا مزاينننا مالينننة أو السنننعي لتسنننهيل 

 ى أي صفقات مالية أو خدمات.السصول عل

 النفقات االنتخابية:

 (22المادة )

 يكون سقح هللالنفقاتهلل الذي يجور لكل مرشح إنفاقه للسملة االنتخابية وفقا لما يأتي: 

مسننناهمة المرشنننح نفسنننه فننني نفقنننات حملتنننه، وال تزيننند قيمتهنننا علنننى مقننندار راتننن  عضنننو مجلنننس األمنننة لمننندة  (1

 مجلس األمة في آخر فصل تشريعي. رات  لعضوأعلى ، مسسوبة على أسا  سنتين

قيمتهننا منننع مسننناهمة المرشنننح نفسننه علنننى مقننندار راتننن  مسنناهمة اآلخنننرين فننني نفقننات حملنننة المرشنننح، وال تزيننند  (2

مجلنننس األمنننة فننني آخنننر  أعلنننى راتننن  لعضنننو، مسسنننوبة علنننى أسنننا  عضنننو مجلنننس أمنننة لمننندة أربنننع سننننوات

 .فصل تشريعي

 (23المادة )

فتنننرة القعنننون علنننى نتنننائج الفنننرر، أن تصنننرف للفنننائزين فننني عضنننوية مجلنننس األمنننة علنننى الهيئنننة، بعننند انتهننناء 

 مكافأة مالية تعاول قيمتها نصح مصروفاته التي تعتمدها الهيئة.

 (24المادة )

 تمنع أ ناء فترة السملة االنتخابية االلتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات أو وفع ملال  للناخلين. (1

والمسنننناعدات المننننذكورة أعنننناله إذا كانننننت مقدمننننة مننننن مرشننننح أو مؤسسننننة يملكهننننا أو يننننديرها، ال تمنننننع العقايننننا  (2

ورج علنننى تقنننديمها بنننذات السجنننم والكمينننة بصنننورة اعتياوينننة ومنتظمنننة مننننذ منننا ال يقنننل عنننن  نننالث سننننوات قلنننل 

 .بدء فترة السملة االنتخابية

 :البيان المالي
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 (25المادة )

االنتخابنننات تنظنننيم بينننان منننالي شنننامل مصننناوق علينننه منننن مننندق  السسنننابات يتوجننن  علنننى كنننل مرشنننح بعننند انتهننناء  (1

المعتمننننند ويتضنننننمن بالتفصنننننيل مجمنننننوع النننننواروات المقلوتنننننة، بسسننننن  مصننننناورها وتواريخهنننننا، ومجمنننننوع 

 النفقات، المدفوعة أو المترتلة بسس  طليعتها وتواريخها، خالل فترة السملة االنتخابية.

الل مهلنننة شنننهر منننن تننناريا إعنننالن نتنننائج االنتخابنننات مرفقنننا بالو نننائ  يجننن  تقنننديم هنننذا اللينننان إلنننى الهيئنننة خننن (2

الثلوتينننة العائننندة لجمينننع بننننوو السسنننا  مثنننل اإليصننناالت وسنننندات الصنننرف وسنننواها وبكشنننح مصنننرفي شنننامل 

للسسننا  العائنند للسملننة يلننين جميننع العمليننات التنني تمننت علننى هننذا السسننا  مننن تنناريا فتسننه حتننى تنناريا تقننديم 

 الليان.هذا 

يقنننر فينننه مسنننؤوليته عنننن السسنننا  المرفننن  صنننسيح وشنننامل  المرشنننح،  باللينننان المنننالي تصنننريح موقنننع منننن يرفننن  (3

كمننننا يقننننر  االنتخابيننننة،ويتضننننمن كامننننل الننننواروات المسصننننلة والنفقننننات المدفوعننننة أو المترتلننننة ألجننننل السملننننة 

ابات مصننرفية صننراحة بأنننه ال توجنند أيننة نفقننات أخننر  نقديننة أو عينيننة أو أمننوال جننر  وفعهننا نقنندا أو مننن حسنن

 أخر  أو بواسقة أشخاص آخرين.

المننالي، إذا لنننم يتضننمن الليننان المنننالي أيننة إيننراوات أو نفقننات انتخابينننة، أن ينننظم شننهاوة مصننندقة  المسننئولعلننى   (4

 من مدق  السسابات، تفيد انعداو وجوو هذه الواروات أو النفقات.

 (26المادة )

ن ، ولهنننا فننني ذلنننك االسنننتعانة بمنننصنننستهللتأكننند منننن تقنننوو الهيئنننة بدراسنننة اللينننان المنننالي لجمينننع المرشنننسين وتدقيقنننه  (1

 .تراه مناسلا من الخلراء وغيرهم

يجننننور للهيئننننة القلنننن  مننننن أي مسنننناهم تقننننديم كشننننح حسننننا  عننننن سننننتة شننننهور قلننننل المسنننناهمة للتأكنننند مننننن أن  (2

 قا لمساهمين آخرين استنفذوا حدووهم في المساهمة. المساهمات صاورة من مال المساهم نفسه وليس وسي

تفصننل الهيئننة فنني صننسة الليننان المننالي أعنناله خننالل مهلننة شننهرين مننن تنناريا تقديمننه، فتقننرر إمننا الموافقننة عليننه  (3

 وإما رفضه أو طل  تعديله أو تصسيسه كليا أو جزئيا.

الهيئنننة بشنننأنه يعتلنننر هنننذا اللينننان إذا انقضنننت مهلنننة شنننهرين علنننى تقنننديم اللينننان المنننالي وون صننندور قنننرار منننن فننن

 موافقا عليه حكما.

إذا تلنننين للهيئنننة أن قيمنننة إحننند  النفقنننات االنتخابينننة المصنننرح عنهنننا فننني اللينننان المنننالي ومرفقاتنننه هننني أقنننل منننن  (4

القيمنننة الرائجنننة والمعتمننندة عننناوة لمثنننل تلنننك النفقنننة، تقنننوو الهيئنننة، بتسديننند الفنننرق وقينننده حكمنننا تنننمن النفقنننات، 

ق خاتنننعا لسنننقح اإلنفننناق المنصنننوص علينننه فننني هنننذا القنننانون  علنننى أن تقلننن  علنننى المننننافع ويعتلنننر هنننذا الفنننر

 الملاشرة وغير الملاشرة وجميع العقايا العينية والخدمات التي استفاو منها المرشح.

 (27المادة )

المسنننتعجلة لوقفهنننا كمنننا تسيلهنننا،  اإلجنننراءات تتخنننذمخالفنننات واتنننسة ألحكننناو هنننذا اللنننا ،  وجنننوو للهيئنننةإذا تلنننين 

 .ةالمختص ةالقضائي الجهةإلى  االقتضاء،عند 

تنننرفض الهيئنننة اللينننان المنننالي إذا تلنننين لهنننا اننننه لننم يقننندو تنننمن المهلنننة القانونينننة أو اننننه غينننر صنننسيح أو اننننه كمننا 

 يتضمن، بعد تصسيسه أو تعديله، تجاورا لسقح اإلنفاق.
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 االنتخابيةالدعاية  –الباب الثالث   

 :التوعية العامة

 (28المادة )

 لمنننا هنننو وارو فنننيألجنننل تقليننن  النصنننوص المتعلقنننة بالدعاينننة االنتخابينننة، تسننندو فتنننرة السملنننة االنتخابينننة وفقنننا 

 هذا القانون.

يجننننور لكننننل مرشننننح تنظننننيم النشنننناطات المختلفننننة المشننننروعة ألجننننل شننننرح اللرنننننامج االنتخننننابي باألسننننلو  و

 والقريقة المناسلين بما ال يتعارط مع القوانين واللوائح. 

 (29المادة )

منننن هنننذا القنننانون، للهيئنننة خنننالل فتنننرة السملنننة االنتخابينننة أن تلنننزو كنننل وسنننائل  (3المننناوة )منننع مراعننناة أحكننناو 

لمرئننني والمسنننموع الرسنننمي والخننناص بنننأن تخصنننص نصنننح سننناعة أسنننلوعيا علنننى األقنننل ألجنننل بننن  بنننرامج اإلعنننالو ا

 إشرافها.تثقيفية انتخابية تست 

 :التزامات إعالمية

 (30المادة )

السملننننة االنتخابيننننة يترتنننن  علننننى وسننننائل اإلعننننالو المرئنننني والمسننننموع وعلننننى المرشننننسين التقينننند  فتننننرةأ ننننناء 

 اآلتية:بالموجلات 

 عن التشهير والقدح والذو والتجريح بأي مرشح.االمتناع  (1

االمتننناع عننن بنن  كننل مننا يتضننمن إ ننارة للنعننرات الدينيننة أو القائفيننة أو العرقيننة أو تسريضننا علننى ارتكننا   (2

 أعمال العنح أو الش   أو تأييدا لءرها  أو الجريمة أو األعمال التخريلية.

ائل الضننن و أو التخوينننح أو التخنننوين أو االمتنننناع عنننن بننن  كنننل منننا منننن شنننأنه أن يشنننكل وسنننيلة منننن وسننن (3

 التكفير.

 عرتها.االمتناع عن تسريح المعلومات أو تزييفها أو إساءة  (4

 :اإلعالم الرسمي

 (31المادة )

يلتنننزو اإلعنننالو الرسنننمي موقنننح السيننناو فننني جمينننع مراحنننل العملينننة االنتخابينننة، وال يجنننور ألي منننن أجهزتنننه أو  (1

 بأنه يدعم مرشسا على حسا  آخر. موافيه القياو بأي نشاط يمكن أن يفسر

يسنننن  لكننننل مرشننننح أن يسننننتعمل وسننننائل اإلعننننالو المرئيننننة والمسننننموعة الرسننننمية وون مقابننننل، ألجننننل عننننرط  (2

 اللرامج االنتخابية وفقا ألحكاو هذا القانون وللقواعد التي تضعها الهيئة.

تورينننع أوقنننات اللننن  بنننين تضنننع الهيئنننة بالتعننناون منننع اإلعنننالو الرسنننمي نظامنننا خاصنننا تسننندو فينننه مواعيننند وشنننروط  (3

مختلنننح المرشنننسين منننع التقيننند بضنننرورة تنننوفر مواعيننند بننن  متوارننننة بمنننا يضنننمن تسقيننن  المسننناواة والتكنننافؤ فننني 

 الفرص بين مختلح المرشسين.

يتقننندو كنننل مرشنننح يرغننن  فننني اسنننتعمال هنننذا السننن  بقلننن  خقننني بهنننذا الخصنننوص إلنننى اإلعنننالو الرسنننمي، النننذي  (4

 ن باستعمال وسائل اإلعالو الرسمية. يضع قائمة بأسماء المرشسين الراغلي

يجننور للمرشننح الننذي يشننعر بأنننه لننم ينننل حقوقننه التقنندو بشننكو  إلننى الهيئننة التنني تنظننر فنني األمننر، وتقننرر تصننسيح  (5

 الخقأ أو حفظ الشكو .
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 :اإلعالم الخاص

 (32المادة )

يسنننمح بننناإلعالن االنتخنننابي المننندفوع األجنننر فننني وسنننائل اإلعنننالو الخننناص المرئننني والمسنننموع وفقنننا لرحكننناو 

  اآلتية:

أيننناو علنننى  سنننلعةعلنننى وسنننائل اإلعنننالو التننني ترغننن  المتننناجرة فننني اإلعنننالن االنتخنننابي أن تتقننندو إلنننى الهيئنننة قلنننل  (1

، وال مرفقنننا معنننه الئسنننة بأسنننعار اإلعالننننات، عنننن رغلتهنننااألقنننل منننن بداينننة السملنننة االنتخابينننة بقلننن  تعلنننن فينننه 

 يس  لها أن تلدأ بالمتاجرة إال بعد أخذ موافقة خقية.

تلتنننزو وسنننائل اإلعنننالو المرئينننة والمسنننموعة، بالئسنننة األسنننعار التننني قننندمتها إلنننى الهيئنننة، وال يسننن  لهنننا أن تنننرفض  (2

 أي إعالن انتخابي مقلو  من مرشح يلتزو باألسعار والمساحات المسدوة.

علننننى وسننننائل اإلعننننالو أن توتننننح صننننراحة لنننند  بثهننننا إلعالنننننات انتخابيننننة أن هننننذه اإلعالنننننات مدفوعننننة يجنننن   (3

 األجر وان تسدو طال  الل .

 (:33المادة )

مختلننننح اآلراء فنننني بننننرامج وسننننائل اإلعننننالو المرئنننني والمسننننموع لتسننننهر الهيئننننة علننننى احتننننراو حريننننة التعليننننر  -1

طرينن  إصنندار تعليمننات ملزمننة إلننى هننذه الوسننائل، بمننا يضننمن الخنناص أ ننناء فتننرة السملننة االنتخابيننة، وذلننك عننن 

 تأمين العدالة والتوارن والسياو في المعاملة بين المرشسين.

تتنننابع الهيئنننة التنننوارن فننني الظهنننور اإلعالمننني بنننين المرشنننسين بسيننن  تلنننزو وسنننيلة اإلعنننالو، لننند  استضنننافتها  -2

 حي  التوقيت والمدة ونوع اللرنامج. لمرشح أن تسمح في المقابل استضافة منافسيه بشروط مما لة من

 .أي مرشح أو معارتتها ال يجور ألية وسيلة من وسائل اإلعالو الخاص المرئي والمسموع إعالن تأييدها -3

المعننننايير التننني تسننننمح بننننالتمييز بنننين اإلعننننالو االنتخننننابي واإلعننننالن  االنتخابيننننة،قلننننل بننندء العمليننننة  الهيئننننة،تسننندو  -4

ويسننن  لهنننا فننني كنننل وقنننت أن تتسقننن  منننا إذا كنننان أي برننننامج يخفننني، تسنننت سنننتار اإلعنننالو، إعالننننا  االنتخنننابي،

 انتخابيا مستترا غير مشروع وان تتخذ جميع التدابير القانونية لوتع حد لهذا األمر.

 :اإلعالم الخارجي

 (34المادة )

لمسنننموعة فيجننن  علينننه تزويننند إحننند  وسنننائل اإلعنننالو الخارجينننة المرئينننة أو افننني إذا رغننن  المرشنننح اإلعنننالن 

المعمنننول بهنننا منننع ال ينننر منننن أسنننعار اإلعالننننات منننن عقننند االتفننناق بينهمنننا، وكنننذلك تزويننند الهيئنننة بنسنننخة الهيئنننة بنسنننخة 

 لد  تلك الوسيلة اإلعالمية.

وللهيئنننة أن ترصننند حيننناو وسنننائل اإلعنننالو األجنلينننة واتخننناذ منننا يلنننزو، بالتعننناون منننع ورارة اإلعنننالو الكويتينننة، 

 أي تجاور في هذا الشأن يصدر من أي وسيلة إعالمية غير كويتية.نسو وقح 

 :اإلعالنات في األماكن العامة

 (35المادة )

تعنننين بلديننننة الكوينننت األمنننناكن المخصصنننة لتعلينننن  ولصننن  اإلعالنننننات والصنننور االنتخابيننننة طيلنننة فتننننرة السملننننة  (1

 األماكن المخصصة لءعالنات.االنتخابية، ويمنع تعلي  أو لص  أي إعالن أو صور للمرشسين خارج 

 تتولى الهيئة توريع تلك األماكن بين المرشسين حس  ترتي  إيداع طللات الترشيح. (2

 ال يجور ألي مرشح التنارل عن األماكن المخصصة إلعالنه االنتخابي لصالح مرشح آخر. (3
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مننناكن المخصصنننة لءعالننننات منننع الهيئنننة ألجنننل حسنننن تنفينننذ لروتتعننناون بلدينننة الكوينننت والشنننركات المسنننتثمرة  

 الماوة. هذهأحكاو 

 :المهرجانات واللقاءات

 (36المادة )

ال يجننننور اسننننتخداو المرافنننن  العامننننة والجهننننات السكوميننننة والجامعننننات والكليننننات والمعاهنننند ووور العلنننناوة ألجننننل  (1

فيمننننا يجننننور اسننننتخدامها للتوعيننننة  إقامننننة مهرجانننننات وعقنننند اجتماعننننات ولقنننناءات انتخابيننننة لمصننننلسة أي مرشننننح،

 العامة من وون مشاركة أي مرشح أو لمصلسته.

ال يجنننور للمنننوافين فننني الجهنننات العامنننة، منننن ورجنننة مننندير إوارة وأعلنننى، التنننرويج االنتخنننابي لمصنننلسة مرشنننح أو  (2

 تد مرشح بأي صورة كانت، طوال فترة السملة االنتخابية.

رغننن  يسافظنننة، يمكننن اسنننتخدامها فنني الفتنننرة المسننائية لمنننن يجننور أن تخصنننص ورارة التربيننة مننندار  فنني كنننل م (3

 من المرشسين لاللتقاء بالناخلين، على أن تلين الالئسة التنفيذية النظاو الخاص لهذا االستخداو.

 :استطالعات الرأي

 (37المادة )

تسنننندو الهيئننننة شننننروط القينننناو بعمليننننات اسننننتقالع الننننرأي أ ننننناء السملننننة االنتخابيننننة كمننننا تسنننندو األصننننول الواجنننن   -1

 السياوي.إتلاعها لتأمين مصداقية عملية االستقالع ونزاهتها وطابعها 

أ نننناء السملنننة  تسننندو الهيئنننة الشنننروط واألصنننول التننني يخضنننع لهنننا نشنننر أو بننن  أو تورينننع نتنننائج اسنننتقالع النننرأي -2

خابينننة، وتكنننون لهنننا كامنننل الصنننالحيات للتسقننن  منننن مقابقنننة اسنننتقالع النننرأي للمواصنننفات القانونينننة والفنينننة، االنت

كمنننا يعنننوو لهنننا أن تتخنننذ جمينننع التننندابير الضنننرورية ألجنننل وقنننح المخالفنننات أو تصنننسيسها وذلنننك بوجنننه الجهنننات 

 المنفذة الستقالعات الرأي.

أو بثهنننا أو توريعهنننا بينننوو واحننند تقنننديم توتنننيح منننن يجننن  أن يسنننل  إعنننالن نتيجنننة اسنننتقالع النننرأي أو نشنننرها  -3

 الجهة المنفذة لالستقالع إلى الهيئة يشمل: 

 اسم الجهة التي قامت باالستقالع  (1 -3

 كلفته.اسم الجهة التي طللت االستقالع ووفعت  (2 -3

 ميدانيا.تواريا إجراء االستقالع  (3 -3

 وتوريعها.حجم العينة المستقلع رأيها وطريقة اختيارها  (4 -3

 االستقالع.التقنية المتلعة في  (5 -3

 المقروحة.النص السرفي لرسئلة  (6 -3

 االقتضاء.حدوو تفسير النتائج ونسلة هامش الخقأ فيها عند  (7 -3

خننالل األسنننلوع النننذي يسننل  ينننوو االنتخنننا  ول اينننة إقفننال جمينننع صنننناوي  االقتنننراع يسظننر نشنننر أو بننن  أو تورينننع  -4

 شكل من األشكال.جميع استقالعات الرأي والتعليقات عليها وذلك بأي 

 :الصمت االنتخابي

 (38المادة )

، يسظنننر علنننى جمينننع وسنننائل االقتنننراعسننناعة منننن بننندأ االقتنننراع وحتنننى إقفنننال صنننناوي    منننان وأربعنننينقلنننل 

بننن  أينننة وعاينننة أو ننننداء انتخنننابي أو بننن  أي حنننوار أو  ،الرسنننمي والخننناص ،والمقنننروءاإلعنننالو المرئننني والمسنننموع 

 لقاء مع المرشسين.

أيننننة أوراق وعائيننننة أو منشننننورات لمصننننلسة مرشننننح أو تننننده طيلننننة يننننوو االنتخننننا ، وذلننننك  يسظننننر توريننننعو

 بالقر  من اللجان االنتخابية تمن إطار ققره مائتا مترا.
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 :المتابعة والتحقق

 (39المادة )

تتسقننن  الهيئنننة منننن التنننزاو وسنننائل اإلعنننالو المرئننني والمسنننموع باألحكننناو المتعلقنننة بالدعاينننة االنتخابينننة المنصنننوص  (1

 عليها في هذا القانون والقرارات المتخذة تقليقا لهذه األحكاو.

تتنننولى الهيئنننة التسقيننن  الفنننوري فننني أينننة شنننكو  تقننندو منننن قلنننل المرشنننح المتضنننرر، وتتخنننذ قرارهنننا بشنننأنها خنننالل  (2

  ماني وأربعين ساعة من تاريا تقديمها.

ال تقلنننن  األحكنننناو المتعلقننننة بالدعايننننة االنتخابيننننة أعنننناله علننننى وسننننائل اإلعننننالو المكتوبننننة التنننني تلقننننى خاتننننعة  (3

 للقوانين واألنظمة الخاصة بها. 

 عمليات الفرز – الرابعالباب 

 :اتــــــاآللي

 (40المادة )

االنتخابنننات،  تعمنننل الهيئنننة علنننى تقليننن  أفضنننل الوسنننائل الممكننننة لضنننمان جنننووة وصنننسة عملينننات فنننرر أوراق (1

 بأسرع وقت ممكن، بما ال يخل باطمئنان المرشسين لسالمة عمليات الفرر.

ويجننور للهيئننة اقتننراح نظنناو فننرر مناسنن  لعنند األصننوات آليننا، وعرتننه علننى مجلننس األمننة ألخننذ موافقننة أغلليننة  (2

 األعضاء المنتخلين.

 ( 41) المادة

ك جمعيننننات النفننننع العنننناو والمنظمننننات الدوليننننة علننننى وسننننائل اإلعننننالو المرئيننننة والمسننننموعة والمكتوبننننة، وكننننذل

بت قينننة عملينننات االقتنننراع والفنننرر أن تسصنننل منننن الهيئنننة علنننى تصنننريح خقننني لهنننذه ال اينننة،  المشننناركةالراغلنننة فننني 

 من هذا القانون. (3الماوة )وذلك وفقا ألحكاو 

 :عد وجمع األصوات

  (42) المادة

أوننننى مسنننتواها بمنننا يجننناور عننندو أعضننناء مجلنننس إذا حصنننل مرشنننسان أو أكثنننر علنننى أصنننوات متسننناوية فننني 

 األمة، اقترعت الهيئة فيما بينهم وفار بالعضوية من تعينه القرعة.

 :إعالن النتائج

 ( 43) المادة

تتنننولى الهيئنننة إعنننالن نتنننائج عملينننات الفنننرر، وأسنننماء منننن حصنننل منننن المرشنننسين علنننى عضنننوية مجلنننس األمنننة،  (1

 ساعة من وقت استالمها من لجان الفرر.ويكون اإلعالن تمن مهلة أربعة وعشرين 

واإلعنننالن ينننتم علنننر وسنننائل اإلعنننالو الرسنننمية علنننى األقنننل، ومنننن خنننالل نشنننر النتنننائج فننني الموقنننع االلكترونننني  (2

للهيئنننة، كمنننا تنشنننره فننني أول عننندو للجريننندة الرسنننمية الكوينننت الينننوو، كمنننا تنننووع نسنننخة منننن النتنننائج لننند  األماننننة 

 العامة لمجلس األمة.

علنننى جمينننع المسنننتندات والتقنننارير والمعلومنننات المتعلقنننة بالعملينننة  االطنننالعوعلنننى الهيئنننة تمكنننين المرشنننسين منننن  (3

 االنتخابية ونتائجها وذلك خالل مهلة أسلوع من تاريا تقديم القل .
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 (44المادة )

ت، وينننتم يسننن  ألي مرشنننح تقنننديم طلننن  إلنننى الهيئنننة خنننالل  ال نننة أيننناو منننن إعنننالن النتنننائج إلعننناوة جمنننع األصنننوا

 إعاوة الجمع واالنتهاء منه قلل انقضاء أسلوع من إعالن النتائج.

 (45المادة )

خمسننننة أينننناو مننننن تنننناريا  خنننناللللقعننننن أمنننناو المسكمننننة الدسننننتورية الخاصننننة بالترشننننيح تخضننننع قننننرارات الهيئننننة  (1

 شرها إذا كانت تنظيمية. نإبالغها أو تنفيذها إذا كانت قرارات فروية ومن تاريا 

 الهيئة المتعلقة بوسائل اإلعالو فتخضع لقري  القعن المنصوص عنه في هذا القانون.أما قرارات  (2

 

 مشاركة المجتمع – الخامسالباب 

 ثقافة المواطنة والديمقراطية:

 (46المادة )

وإرسننناء وولنننة القنننانون لتسقيننن   السننن علنننى الهيئنننة أن تتأكننند منننن وور مؤسسنننات الدولنننة فننني ترسنننيا المواطننننة 

التنمينننة بشنننتى صنننورها، وتشنننخيص منننواطن الخلنننل فننني العالقنننات بنننين مؤسسنننات الدولنننة ومنظمنننات وأفنننراو المجتمنننع 

الكنننويتي، والعمنننل علنننى ترميمهنننا، منننن خنننالل حشننند قننندرات كافنننة الجهنننات العامنننة ومجلنننس األمنننة والققننناع الخننناص 

 لصسيسة.والمجتمع المدني واألفراو في تسقي  المواطنة ا

الخاصننننة فنننني  مننننن هننننذا القننننانون (5، 4، 3فقننننرات  3المنننناوة )وأن تتننننولى الهيئننننة تسدينننندا العمننننل علننننى تسقينننن  

كمننننا تتننننولى اإلشننننراف والمتابعننننة والتقيننننيم المواطنننننة والثقافننننة الديمقراطيننننة والدسننننتورية واحتننننراو قننننوانين الدولننننة  

 هذه المجاالت.وعم جهوو الهيئة في لرجهزة التربوية واإلعالمية والدينية للتسق  من قيامها في 

 (47المادة )

منننن هنننذا القنننانون، وتتنننولى تنفينننذها منفنننروة أو بالتعننناون  (64المننناوة )علنننى الهيئنننة أن تضنننع خقنننة سننننوية لتنفينننذ 

 مع مجلس األمة، الجهات السكومية، المجتمع المدني، الققاع الخاص، ومن أمثلة ذلك:

 والمقلوعات والمرئيات والمسموعات والوسائل االلكترونية.التوعية العامة: من خالل الصسافة  (1

 األنشقة الثقافية: بتنظيم حلقات النقاش، الندوات والمؤتمرات، وتشجيع اللس  العلمي. (2

 المسابقات واألنشقة: المنافسات الرياتية، المسابقات الثقافية، األنشقة االجتماعية الثقافية. (3

 واألعمال التمثيلية.  الوسائل اإلعالمية كالشعر واألغنية (4

 السمالت اإلعالنية. (5

 وسائل اإلعالم:

 (48المادة )

 (64المننناوة )أن تخصنننص أوقنننات بننن  لتنفينننذ  %50علنننى وسنننائل اإلعنننالو المملوكنننة للدولنننة بنسنننلة تزيننند علنننى 

منننن هنننذا القنننانون لتسقيننن  التوعينننة العامنننة للمجتمنننع، وأن تقننندو خقنننة سننننوية لنننذلك إلنننى الهيئنننة وتأخنننذ موافقتهنننا عليهنننا 

 وتنشرها إعالميا، وللهيئة أن تصدر تقريرا سنويا حول الخقة ونسلة االنجار فيها ومستواها الفني.

المننناوة وللهيئنننة أن تنشنننر تقرينننرا سننننويا عنننن وور وسنننائل اإلعنننالو الخاصنننة، اإليجنننابي والسنننللي، فننني تسقيننن  

 من هذا القانون. (64)
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 المؤسسات التعليمية:

 (49المادة )

أن تخصننننص مننننناهج علميننننة  %50علننننى كافننننة المؤسسننننات التعليميننننة المملوكننننة للدولننننة بنسننننلة تزينننند علننننى 

منننن هنننذا القنننانون لتسقيننن  التوعينننة العامنننة للمجتمنننع، وأن تقننندو تلنننك المؤسسنننات  (64) المننناوةوأنشنننقة مدرسنننية لتنفينننذ 

خقننة سنننوية لتنفيننذ ذلننك إلننى الهيئننة وتأخننذ موافقتهننا علننى الخقننة وتنشننرها إعالميننا، وللهيئننة أن تصنندر تقريننرا سنننويا 

 حول الخقة ونسلة االنجار فيها ومستواها العلمي.

ور المؤسسننننات التعليميننننة الخاصننننة، اإليجننننابي والسننننللي، فنننني تسقينننن  وللهيئننننة أن تنشننننر تقريننننرا سنننننويا عننننن و

 من هذا القانون. (64الماوة )

 دور العبادة:

 (50المادة )

منننن  (64المننناوة )أن تعمنننل علنننى تنفينننذ  ورارة األوقننناف والشنننئون اإلسنننالمية كافنننة وور العلننناوة منننن خنننالل علنننى

هنننذا القنننانون لتسقيننن  التوعينننة العامنننة للمجتمنننع، وأن تقننندو خقنننة سننننوية لتنفينننذ ذلنننك إلنننى الهيئنننة وتأخنننذ موافقتهنننا علنننى 

 الخقة وتنشرها إعالميا، وللهيئة أن تصدر تقريرا سنويا حول الخقة ونسلة االنجار فيها ومستواها العلمي.

منننن  (64المننناوة )اإليجنننابي والسنننللي، فننني تسقيننن   وللهيئنننة أن تنشنننر تقرينننرا سننننويا عنننن مسننناهمة وور العلننناوة،

 هذا القانون.

 

 العقوبات – السادسالباب 

 (51المادة )

( منننن هنننذا القنننانون يعاقننن  بعقوبنننة الرشنننوة المنصنننوص عليهنننا فننني المننناوة 27كنننل منننن يخنننالح أحكننناو المننناوة )

 الجريمة.مع مصاورة األموال موتوع  1960( لسنة 16( من قانون الجزاء رقم )114)

 (52)مادة ال

( مننن هننذا القننانون بننالسلس منندة أقصنناها سننتة شننهور وال رامننة التنني 32يعاقنن  كننل مننن يخننالح أحكنناو المنناوة )

وذلنننك منننع عننندو اإلخنننالل بأينننة عقوبنننة أشننند يننننص عليهنننا  العقنننوبتين،ال تزيننند عنننن خمسنننة آالف ويننننار أو بإحننند  هننناتين 

 آخر.قانون 

 (53)مادة ال

ويترتنننن  علننننى مخالفتننننه تجنننناور السننننقح  القننننانون،( مننننن هننننذا 20أحكنننناو المنننناوة )يعاقنننن  كننننل مرشننننح يخننننالح 

مننع مصنناورة  التجنناور،بال رامننة التنني تقنندثر بثال ننة أتننعاف قيمننة  القننانون،هننذا فنني  االنتخننابيالمسنندو لءنفنناق المننالي 

 آخر.مع عدو اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون   قيمة التأمين المدفوع منه للهيئة ولصالسها

 (54)مادة 

بنننالسلس مننندة أقصننناها شنننهر وبال رامنننة التننني  األخنننر ،يعاقننن  كنننل منننن يخنننالح أحكننناو ونصنننوص هنننذا القنننانون 

منننع إلزامنننه بتصنننسيح المخالفنننة وجنننوار مصننناورة موجنننووات  العقنننوبتين،أو بإحننند  هننناتين  ويننننار،ال تزيننند عنننن ألنننح 

 آخر.مع عدو اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون   الفةوأووات المخ
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 (55)مادة ال

للهيئننة أن تسينننل كننل منننن أرتكنن  الجنننرائم المنصننوص عليهنننا فنني هنننذا القننانون إلنننى النيابننة العامنننة التنني لهنننا منننن 

فنننني جميننننع  واالوعنننناءوتخننننتص النيابننننة العامننننة وون غيرهننننا بننننالتسقي  والتصننننرف  لننننذلك،حينننن  الملنننندأ أن تتصنننند  

 .وتكون نيابة مخصصة لهذه الجرائم القانون،الجرائم المنصوص عليها في هذا 

 (56)مادة ال

إذا لننم يننتم اإلبننال  عنهننا خننالل سننتة  القننانون،تسننقو النندعو  الجزائيننة عننن الجننرائم المنصننوص عليهننا فنني هننذا 

إذا لنننم ت رفنننع خنننالل سننننة واحننندة منننن  ، وتسنننقو الننندعو  المدنينننةلالنتخابننناتشنننهور منننن تننناريا إعنننالن النتيجنننة النهائينننة 

 المذكور.التاريا 

 اإلدارية:الجزاءات 

 (57)مادة ال

أو تننأخر المرشننح عننن تقننديم الليننان  امتننناعفنني حننال  بننذلك،مجلننس، أو مننن رئيسننها المفننوط اليجننور بقننرار مننن  -1

، أو قننندثو بيانننناً ماليننناً رفضنننته القنننانونمنننن هنننذا  (25المننناوة )المنننالي وفننن  الشنننروط والمهلنننة المنصنننوص عليهنننا فننني 

 للترشيح.قرر عدو أهليته يالهيئة لعدو مقابقته لهذا القانون، أن 

فننني حالنننة مخالفنننة القنننرارات واللنننوائح واألنظمنننة المتعلقنننة بالدعاينننة  بنننذلك،مجلنننس أو رئيسنننها المفنننوط ليجنننور ل -2

 -التالية: اإلجراءات  اتخاذ االنتخابية

أو إلزامهنننا بتمكنننين المرشنننح المتضنننرر  االعتنننذارأو إلزامهنننا بلننن   المخالفنننة،توجينننه تنلينننه لوسنننيلة اإلعنننالو  (أ

 الرو.من ممارسة ح  

وقننح وسننيلة اإلعنننالو المخالفننة عنننن العمننل جزئيننناً لمنندة ال تتعننند   ال ننة أيننناو ويجننور أن يشنننمل الوقننح جمينننع  ( 

 أنشقتها.

لمننندة المنصنننوص عليهنننا فننني مننندة أقصننناها ا االنتخنننابيوقنننح وسنننيلة اإلعنننالو المخالفنننة عنننن العمنننل فننني النشننناط  (ت

 القانون.من هذا  (18الماوة )

فنننرط غرامنننة مالينننة فورينننة تتنننراوح منننا بنننين خمسنننة آالف وعشنننرة آالف ويننننار فننني حالنننة مخالفنننة المرشنننح  (ث

 .االنتخابيةات المتعلقة بالدعاية لرحكاو والقرارات واللوائح والتعليم

خننالل منندة خمسننة أينناو عمننل مننن  االسننتئنافتكننون قننرارات الهيئننة الملينننة أعنناله قابلننة للقعننن فيهننا أمنناو مسكمننة  -3

وتصننندر المسكمنننة حكمهنننا فننني القعنننن خنننالل خمسنننة أيننناو عمنننل منننن تننناريا  للمخنننالح،تننناريا صننندورها وإعالنهنننا 

 .تسجيل صسيفة القعن في المسكمة

 

 أحكام عامة – السابعالباب 

 (58المادة )

 تضع الهيئة النظم واللوائح الخاص بالعمليات اآلتية:

 نظاو القيوو االنتخابية وتنقيسها. (1

 . يةلجان االنتخابالنظاو عمل  (2

 نظاو تسجيل المرشسين.  (3

 نظاو تسجيل المفوتين الماليين والمندوبين والمراقلين عن حملة كل مرشح. (4

 نظاو عد األصوات وإعالن النتائج.  (5

 االقتراع خارج الكويت.نظاو إوارة عمليات  (6
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و فننني 1962لسننننة  24نظننناو اإلوارة واإلشنننراف علنننى انتخابنننات االتسننناوات والجمعينننات الخاتنننعة للقنننانون رقنننم  (7

 .في شأن الجمعيات التعاونية 1979لسنة  24القانون رقم مرسوو بشأن األندية وجمعيات النفع العاو، وال

 كما يصدر الرئيس القرارات الالرمة لتنفيذ هذا القانون.

 (59المادة )

ال تمننننع العقوبنننات النننواروة فننني هنننذا القنننانون منننن توقينننع أي عقوبنننة أشننند تكنننون مقنننررة فننني قنننانون آخنننر للفعنننل 

 المرتك . 

 (60المادة )

، ويل ننى كننل حكننم يتعننارط مننع اعتلننارا مننن تنناريا صنندوره، وينشننر فنني الجرينندة الرسننميةيعمننل بهننذا القننانون 

 .أحكامه

 تنفيذ هذا القانون. -كل فيما يخصه  -وعلى رئيس مجلس الورراء والورراء 

 أمير دولة الكويت   

 صباح األحمد الجابر الصباح 
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