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انتخابات المجلس الوطني االتحادي
في الثـالـث من أكـتـوبــر 2015

التصويت من خارج الدولة

في حال ورود اسمك ضمن الهيئة االنتخابية ل�مارة التي تنتمي 
إليها، وكنت متواجد خارج الدولة، فإنه سيكون بإمكانك ممارسة 

حقك االنتخابي واختيار مرشحك في مقار سفارات الدولة في الخارج 
(والتي ستحددها اللجنة الوطنية لالنتخابات)، وذلك يومي (20) 

و(21) سبتمبر 2015.

التطبيق الذكي للجنة

حمل التطبيق الذكي للجنة الوطنية لالنتخابات على هاتفك 
المحمول لتكون على اطالع دائم بمستجدات العملية االنتخابية 

وذلك عبر (آب ستور – بالي ستور) بإسم: اللجنة الوطنية لالنتخابات.

لالستفسار ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع مركز
اتصال اللجنة الوطنية لالنتخابات على الرقم (500005 600)

التصويت المبكر

لضمان ممارسة جميع الناخبين لحقهم االنتخابي؛ فقد اعتمدت 
اللجنة الوطنية لالنتخابات في هذه الدورة االنتخابية نظام التصويت 

المبكر. حيث سيكون بإمكانك ممارسة حقك في التصويت قبل 
اليوم المحدد لالنتخابات (الثالث من أكتوبر2015) في مراكز االنتخاب 

الرئيسة التي تحددها اللجنة الوطنيــة لالنتخابـات في كــل إمارة، 
وذلك خالل الفترة من (28) سبتمبر وحتى (30) سبتمبر 2015.  

وللناخب حرية ا´دالء بصوته في أي مركز انتخاب سواء داخل ا´مارة 
التي ينتمي إليها أو في أي إمارة أخرى.

ستجرى انتخابات المجلس الوطني االتحادي يوم السبت (الثالث) 
من أكتوبر 2015. ويتم التصويت في مراكز االنتخاب المنتشرة في 

مختلف أنحاء الدولة، وللناخب حرية ا´دالء بصوته في أي مركز 
انتخاب سواء داخل ا´مارة التي ينتمي إليها أو في أي إمارة أخرى.

متى ستجرى االنتخابات؟ وأين يتم التصويت؟



عزيــزي المواطــن:
تشهد دولة ا´مارات العريبة المتحدة في الثالث من أكتوبر 

2015، فعاليات الدورة الثالثة النتخابات المجلس الوطني 
االتحادي، والتي تتطلب منا جميع« المشاركة بفاعلية في 

هذا الواجب الوطني للمساهمة في نهضة وتطور الدولة.  

صوتك أمانة ومشاركتك واجبة... وبمشاركتك في انتخابات 
المجلس الوطني االتحادي فإنك تدعم مسيرة التنمية 

المستدامة والتميز لدولة ا¡مارات العربية المتحدة.

من يشارك في االنتخابات؟

يحق لكل مواطن ورد اسمه ضمن قوائم الهيئة االنتخابية ل�مارة التي 
ينتمي إليها المشاركة في انتخابات المجلس الوطني االتحادي 2015.

هل يحق لي الترشح النتخابات المجلس الوطني االتحادي؟

يحق لعضو الهيئة االنتخابية - إلى جانب حقه في ا´دالء بصوته في 
االنتخابات واختيار من يرغب من المرشحين في ا´مارة التي ينتمي 
إليها - الترشح لعضوية المجلس الوطني االتحادي إذا توفرت فيه 

الشروط التالية:

أن يكون من مواطني إحدى إمارات االتحاد، ومقيم« بصفه دائمة   •
في ا´مارة التي يمثلها في المجلس الوطني االتحادي.

أال يقل سنه عن (25) سنة ميالدية.  •

أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ولم يسبق الحكــم   •
عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليـه اعتبـاره 

طبـقـ« للقانون.

أن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.  •

علم« بأن باب الترشح لعضوية المجلس الوطني االتحادي سيفتح 
لمدة (خمسة) أيام خالل الفترة من (16) أغسطس ولغاية (20) 

أغسطس 2015، على أن يتم التقدم بطلبات الترشح إلى لجنة ا´مارة 
التي ينتمي إليها عضو الهيئة االنتخابية الراغب في الترشح.

الوثيقة المعتمدة للتصويت وممارسة حقك االنتخابي 
هي بطاقة الهوية الصادرة من هيئة ا´مارات للهوية.

الوثيقة المطلوبة للتصويت

هل اسمي ضمن القوائم االنتخابية؟

يمكنك الـتـحـقـق من ورود اسمـــك ضمن قوائــم الهيئـــات 
االنتخابية من خالل:

زيارة الموقع ا´لكتروني للجنة الوطنية لالنتخابات: 
.www.uaenec.ae

تحميل التطبيق الذكي الذي يحمل اسـم "اللجنـة 
الوطنية لالنتخابات" على مواقـع تحميل التطبيقــات 

"آب ستور وجوجل بالي".

االتصال بمركز االتصال التابع للجنة الوطنية 
لالنتخابات على الرقم (500005 600)

زيارة مقر لجنة ا´مارة في ا´مـارة التي تنتمي إليها.

البحث عن طريــق االسم الثالثـي (اÄول، اÄب، الجد) أو 
رقم بطاقة الهوية الصادرة عن هيئــة ا´مارات للهوية 

أو االسم الكامل كما ورد في بطاقة ا´مارات للهوية.
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