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الناخب
الشــروط  فيــه  تتوفــر  قطريــة  أو  قطــري  كل  هــو 
ــزي  ــدي المرك ــس البل ــاء المجل ــاب أعض ــة النتخ المطلوب
ــري   للمــادة )١( مــن الفصــل األول للمرســوم األمي

ً
ــا وفق

رقــم ١٧ لســنة ١٩٩٨م بنظــام انتخــاب أعضــاء المجلــس 
ــزي. ــدي المرك البل

الشروط التي يجب توافرها في الناخب هي:
أن تكــون جنســيته األصليــة قطريــة، أو يكــون قــد . 	

خمــس  القطريــة  الجنســية  اكتســابه  علــى  مضــى 
عشــرة ســنة علــى األقــل.

أن يكــون قــد بلــغ مــن العمــر ثمانــي عشــرة ســنة . 	
ميالديــة.

ــة . 	 أال يكــون قــد ســبق الحكــم عليــه فــي جريمــة مخل
ــاره. ــة، مــا لــم يكــن قــد رد إليــه اعتب بالشــرف أو األمان

 إقامــة فعليــة فــي الدائــرة االنتخابيــة . 	
ً
أن يكــون مقيمــا

التــي سيباشــر فيهــا حــق االنتخــاب.
أال يكــون مــن العامليــن فــي القــوات المســلحة أو . 	

الشــرطة.

إجراءات قيد الناخب:
طلــب القيــد فــي الدائــرة االنتخابيــة التــي يتبــع لهــا . 	

ــة داخــل حــدود  ــه الفعلي مقــدم الطلــب بحكــم إقامت
ــرة. ــذه الدائ ه

تحريــر النمــوذج الخــاص بطلــب قيــد الناخــب والتأكــد . 	
مــن صحــة البيانــات الــواردة فيــه.

ــر . 	 ــي المق ــن ف ــد الناخبي ــة قي ــى لجن ــب إل ــم الطل تقدي
االنتخابــي مــع إبــراز البطاقــة الشــخصية أو طلــب القيــد  

مــن خــالل تطبيــق )مطــراش	(.



بعــد التحقــق مــن صحــة البيانــات وتوفــر الشــروط . 	
المطلوبــة يتــم قيــد الطالــب فــي جــدول الناخبيــن.

يمكــن االســتعالم عــن قيــد الناخــب باالطــالع علــى . 	
مــن  أو  االنتخابيــة  الدائــرة  بمقــر  الناخبيــن  جــداول 
خــالل موقــع وزارة الداخليــة أو مــن خــالل تطبيــق 

)مطــراش	(.

الطعون والتظلمات في جداول الناخبين:
الطعــن : يتمثــل فــي االعتــراض علــى قيــد ناخــب ال  	

تتوافــر فيــه أي مــن شــروط الناخــب.
التظلــم : يتمثــل فــي اعتــراض الشــخص علــى رفــض  	

طلــب قيــده بــدون وجــه حــق.
النمــوذج 	  علــى  التظلــم  أو  الطعــن  طلــب  يحــرر 

األســباب. بيــان  مــع  لذلــك  المخصــص 
يقــدم الطلــب إلــى لجنــة قيــد الناخبيــن وبدورهــا 	 

الطعــون والتظلمــات  إلــى لجنــة فحــص  ترفعــه 
للفصــل فيــه خــالل ســبعة أيــام.

إجراءات التصويت يوم االنتخاب:
 بمقر الدائرة االنتخابية.. 	

ً
حضور الناخب شخصيا

إلــى . 	 أوالً  والتوجــه  االنتخــاب  قائمــة  إلــى  الدخــول 
اآللــي. التدقيــق  موظــف 

البطاقــة . 	 وإبــراز  االنتخابــات  لجنــة  إلــى  التقــدم 
. لشــخصية ا

المــكان . 	 إلــى  والتوجــه  االنتخابــات  بطاقــة  اســتالم 
الــرأي. إلبــداء  المخصــص 

التأشــير علــى بطاقــة االنتخــاب بوضــع عالمــة )      ( . 	
ــاره. ــم اختي ــذي يت ــح ال ــم المرش ــام اس أم



ثنــي بطاقــة االنتخــاب والتوجــه إلــى صنــدوق االقتــراع . 	
وإســقاط البطاقــة فيــه.

	 . ،
ً
ــا ــة صباح ــاعة الثامن ــد الس ــت عن ــة التصوي ــدأ عملي تب

ــاًء. ــة مس ــاعة الخامس ــى الس ــتمر حت وتس


