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عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة:

من هو عضو الهيئة االنتخابية؟

سوف تشهد دولة اإلمارات في الفترة المقبلة انتخابات المجلس 
الوطني االتحادي 2019، مما يتطلب منا جميعًا المشاركة بفعالية 

وإيجابية، وااللتزام بهذا الواجب الوطني، للمساهمة في نهضة وتطور 
الدولة في كافة المجاالت.

مشاركتك في انتخابات المجلس الوطني واجبة لتدعيم مسيرة 
التنمية الشاملة في الدولة - وصوتك أمانة الختيار أفضل المرشحين 

لتمثيل شعب االتحاد في المجلس الوطني االتحادي.

ُيقصد بالناخب )أو عضو الهيئة االنتخابية( كل مواطن ورد اسمه في 
قائمة الهيئة االنتخابية لإلمارة التي ينتمي إليها. وُيعتبر الناخب أهم 

حلقة من حلقات العملية االنتخابية، العتبار أن صوته هو الوسيلة 
الوحيدة التي تضمن اختيار أصلح العناصر لتمثيل شعب االتحاد في 

المجلس الوطني االتحادي، والقادرين على ممارسة اختصاصاته 
التشريعية والرقابية بكفاءة وفاعلية.

معلومات هامة عن عملية االنتخاب

التصويت خارج الدولة

118 مركز انتخابي
يومي األحد واالثنين 22 و23 سبتمبر 2019 
10:00 صباحًا - 6:00 مساًء، بحسب التوقيت 

المحلي للمدينة التي يوجد فيها المركز.

تحقق من ورود اسمك ضمن قائمة 
الهيئة االنتخابية إلمارتك

يمكنك القيام بذلك من خالل:
 زيارة الموقع اإللكتروني للجنة الوطنية لالنتخابات 

www.uaenec.ae والبحث عن طريق االسم الثالثي 
واإلمارة التي تنتمي إليها أو عن طريق رقم الهوية الصادرة 

من الهيئة االتحادية للهوية والجنسية

تحميل التطبيق الذكي للجنة الوطنية لالنتخابات والمتوفر 
 على متجر App Store و Google Play باسم 

“اللجنة الوطنية لالنتخابات”

االتصال بمركز االتصال التابع للجنة الوطنية لالنتخابات على 
الرقم 600500005 971+

 على الناخب أن يحرص على اإلدالء بصوته، فال يفرط به، بل يجب عليه 	 
أن يحث أعضاء الهيئة االنتخابية اآلخرين على اإلدالء بأصواتهم

 على كل عضو هيئة انتخابية أن يمارس حق االنتخاب بنفسه	 

 للناخب حرية اإلدالء بصوته عبر أي من المراكز االنتخابية التي حددتها 	 
اللجنة الوطنية لالنتخابات للتصويت من خارج الدولة

 الوصول إلى المركز االنتخابي ضمن الفترة الزمنية المحددة للتصويت 	 
)بحسب التوقيت المحلي للمدينة التي يوجد فيه المركز االنتخابي(

 ُيسمح بدخول أعضاء الهيئات االنتخابية فقط إلى داخل مركز االنتخاب	 

 يمتنع الناخب عن القيام بالدعاية االنتخابية ألي مرشح داخل مركز 	 
االنتخاب

يمنع التصوير  أو إجراء المكالمات داخل المركز االنتخابي	 

يمنع التدخين أو األكل أو الشرب داخل مركز االنتخاب	 

التعامل مع مسؤولي المركز بكل احترام وااللتزام بتعليماتهم	 

يتمتع كل ناخب بصوت واحد فقط 	 

يمكن للمرشح أن ينتخب نفسه	 

يمنع التجمهر سواء داخل أو خارج المركز االنتخابي	 

 يتوجب على المرشح أو وكيله، في حال حضوره إلى مركز االنتخاب، أن 	 
يبرز بطاقة المرشح أو بطاقة وكيل المرشح



للتعرف على مراكز التصويت خارج الدولة، 
ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني للجنة الوطنية 

لالنتخابات www.uaenec.ae ، أو االتصال 
بمركز االتصال التابع للجنة الوطنية لالنتخابات 

على الرقم 600500005 971+

 بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة االتحادية للهوية والجنسية 
كما يجوز ألعضاء الهيئات االنتخابية المتواجدين خارج الدولة تقديم 

صورة عن بطاقة الهوية اإلماراتية، مع إبراز جواز السفر اإلماراتي، أو أي 
 وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الناخب عند اإلدالء بصوته. 

الوثيقة المطلوبة للتصويت

 تتم عملية التصويت في السفارات والبعثات الدبلوماسية خارج . 1
الدولة بتاريخ 22 - 23 سبتمبر 2019، من الساعة العاشرة صباحًا 

وحتى السادسة مساًء، بحسب التوقيت المحلي للمدينة التي يوجد 
فيه المركز االنتخابي.

 يتوجه الناخب إلى أقرب سفارة أو بعثة دبلوماسية في الدولة التي . 2
يتواجد فيها. 

 عند دخول الناخب إلى المركز االنتخابي في السفارة أو البعثة . 3
الدبلوماسية، يجب عليه إبراز بطاقة الهوية اإلماراتية األصلية إلى 

موظف االستقبال، ويجوز للناخب المتواجد في خارج الدولة تقديم 
صورة عن بطاقة الهوية اإلماراتية، مع إبراز جواز السفر اإلماراتي، أو أي 

وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الناخب عند اإلدالء بصوته.

 تقوم لجنة المركز االنتخابي بالتأكد من ورود اسم الناخب في الهيئة . 4
االنتخابية من خالل النظام، ومن ثم إعطاء الناخب ورقة تصويت 

مختومة بختم البعثة الدبلوماسية.

 يتوجه الناخب إلى الساتر الموجود، ويقوم باختيار اسم المرشح، . 5
ويمكن للناخب االطالع والتأكد من اسم المرشح ورقمه من خالل 

قائمة المرشحين الموجودة في المركز.

 يقوم الناخب بكتابة اسم المرشح ورقمه في الخانة الموجودة في . 6
الورقة االنتخابية.

 يقوم الناخب بعدها بطي الورقة االنتخابية، والتوجه إلى مكان . 7
صندوق التصويت ويضع الورقة بداخله، لتنتهي بذلك عملية 

التصويت. 

 في حال كان الناخب من أصحاب الهمم  أو ال يجيد القراءة أو الكتابة، . 8
يقوم رئيس المركز أو من ينوب عنه بأخذه إلى الساتر وسؤاله عن 
اسم المرشح الذي يرغب في التصويت له، وإثبات ذلك في ورقة 
االقتراع وطي الورقة وإدخالها في الصندوق، )ثم يثبت ذلك في 

محضر الحالة(.

خطوات التصويت داخل المركز االنتخابي 
خارج الدولة:

األصوات المعلقة على شرط.. 1

 األصوات التي يثبت فيها تجاوز العدد المطلوب انتخابه من المرشحين.. 2

 األصوات المثبتة على غير ورقة االنتخاب الممهورة بخاتم لجنة مركز . 3
االنتخاب.

 األصوات التي تحمل أية عالمة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل عليه.. 4

 في حال لم تتضمن الورقة االنتخابية أية إشارة تفيد اإلدالء بالصوت . 5
االنتخابي.

األوراق االنتخابية التي فيها كشط أو شطب.. 6

حاالت بطالن الصوت االنتخابي

يعتبر الصوت االنتخابي باطاًل في الحاالت التالية:

*تنويه: في حال عدم ورود اسم الناخب في نظام طباعة 
الورقة االنتخابية، يتم التأكد من ورود االسم ضمن قائمة 
الهيئة االنتخابية التي ينتمي إليها عبر الموقع اإللكتروني 
للجنة الوطنية لالنتخابات www.uaenec.ae، أو من خالل 
القائمة المرفقة في قرص التخزين )الفالش ميموري( عن 

طريق البحث عبر رقم الهوية.



118
مركز انتخابي

التصويت خارج الدولة

02
يومان للتصويت

انتخابـات المجلس
الوطني االتحادي 2019

22-23 سبتمبر 2019
10:00 صباحًا - 6:00 مساًء

)بحسب التوقيت المحلي للمدينة التي يوجد فيه المركز االنتخابي(

صـوتـك ثــــقــة وطــــن

عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة:

العملية االنتخابية مهمة وطنية ومسؤولية مشتركة يتطلب نجاحها تضافر 
جهودنا جميعًا. يشمل ذلك االمتناع عن كل ما يخل بسير عملية التصويت داخل 
المراكز االنتخابية، وااللتزام بكل ما يساهم في نجاح انتخابات المجلس الوطني 

االتحادي 2019.


