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@للتعديل أو التراجع اضغط على زر (تعديل التصويت)

أوًال
ادخل بطاقة ا
مارات للهوية في جهاز قارئ الهوية

رابع�
تأكد من اختيارك للمرشح... ثم اضغط على زر (التصويت)

لمزيد من المعلومات عن انتخابات المجلس الوطني االتحادي،
www.uaenec.ae يـرجــى زيــارة الـمـوقــع ا�لـكـتـرونـــي
 تابعونا على uaeelection@أو االتـصـال بـمـركـز االتـصـال عـلـى الرقـم 600500005

#صّوت-ل�مارات
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شارك في انتخابات المجلس الوطني االتحادي في 3 أكتوبر 2015

خطوات التصويت ا
لكتروني

عزيزي الناخب .... 
جراء عملية التصويت االلكتروني يرجى اتباع الخطوات التالية:
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الطريقة ا¨ولى: ادخل رقم المرشح

اضغط
على زر

(تأكيد)

لتعديل
الرقم اضغط

على زر
(امسح)

للتنقل بين الشاشات
اضغط على زر (الالحق)
وللعودة لشاشة صور

المرشحين السابقة اضغط
على زر (السابق)

@في حالة ادخال رقم ليس ضمن
قائمة المرشحين فإنه سيختفي تلقائي

�عادة االدخال مرة أخرى.

ثالث�
اختر مرشحك من خالل احدى الطريقتين
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الطريقة الثانية: اضغط على صورة المرشح

خامس�
اسحب بطاقة الهوية من القارئ بعد أن تظهر لك شاشة

تفيدك بأنك قد أتممت عملية التصويت بنجاح
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مقر المركز االنتخابيا
مارة

إمارة أبوظبي

إمارة دبي

إمارة الشارقة

إمارة عجمان

إمارة أم القيوين

إمارة رأس الخيمة

إمارة الفجيرة

أيام التصويت
المبكر

يوم التصويت
الرئيسي

المنطقة الغربية: صالة أفراح مدينة زايد

المنطقة الغربية: صالة أفراح غياثي

المنطقة الغربية: صالة أفراح السلع

مدينة العين: مركز العين للمؤتمرات / الخبيصي

مدينة العين: قاعة أفراح الوقن

مدينة العين: قاعة أفراح الظاهر

مدينة العين: قاعة أفراح االهير

مركز دبي التجاري العالمي

ندوة الثقافة والعلوم - منطقة الممزر

القاعة الرياضية في مقر اتحاد االمارات لكرة القدم بدبي

سن ست مول

نادي الشارقة للشطرنج - في شارع الذيد بالقرب من الجامعة ا¦مريكية

مجلس ضاحية مغيدر

دائرة التسجيل العقاري - ضاحية اللية بجانب دائرة الثقافة وا¬عالم

نادي ناشئة الذيد

نادي مليحة الثقافي

اكسبو / خورفكان

جامعة الشارقة/كلباء

مبنى الخدمات االجتماعية / (الجرف) وزارة الشؤون االجتماعية

مركز سند/ مصفوت

صالة الشيخ خليفة ل¶فراح

الثانوية الفنية / فلج المعال

كليات التقنية العليا (طالبات)

مبنى هيئة االمارات للهوية - خلف ا¬دارة العامة لشرطة رأس الخيمة

مبنى هيئة االمارات للهوية في الرمس

مركز اكسبو

مركز شباب الغيل

أرض المعارض

وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع/مسافي

نادي دبا الرياضي

مبنى االمارات للهوية في منطقة البرشاء

قاعة أفراح حتا

مركز أبوظبي الوطني للمعارض

 الصالة الرياضية نادي الجزيرة

ياس مول

جامعة زايد - مدينة شخبوط

3 أكتوبر 2015م28 وحتى 30 سبتمبر2015م

أخـي المواطــن ... 
سوف تشهد دولة ا¬مارات العربية المتحدة في 3 أكتوبر 2015 م انتخابات المجلس الوطني االتحادي؛ مما يتطلب منا 

جميعÁ المشاركة بفعالية وإيجابية في هذا الواجب الوطني للمساهمة في نهضة وتطور الدولة في كافة المجاالت.
مشاركتك في انتخابات المجلس الوطني االتحادي واجبة لتدعيم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة... وصوتك أمانة 

الختيار أفضل المرشحين لتمثيل شعب االتحاد في المجلس الوطني االتحادي.

شارك في رسم مستقبل وطنك

• اليوم المحدد النتخابات المجلس الوطني االتحادي هو يوم السبت 3 أكتوبر 2015م.
• أيام التصويت المبكر خالل الفترة من 28 وحتى 30 سبتمبر 2015م: يمكنك االستفادة من أيام التصويت  

   المبكر واختيار ممثلك في المجلس الوطني االتحادي مبكرÄ (قبل اليوم المحدد لالنتخابات في 3 أكتوبر 2015م)،  
   وذلك في المراكز المخصصة للتصويت المبكر.

أيام االنتخابات

تحقق من ورود اسمك ضمن قوائم الهيئة االنتخابية لÆمارة التي تنتمي إليها. إذا كان اسمك مدرجÁ ضمن الهيئة 
االنتخابية فيحق لك المشاركة وا¬دالء بصوتك واختيار مرشح واحد -فقط- من بين المرشحين في ا¬مارة التي تنتمي 

إليها. وكي تتحقق من ورود اسمك؛ يرجى زيارة الموقع االلكتروني للجنة الوطنية لالنتخابات (uaenec.ae) أو االتصال 
على رقم الهاتف (600500005) أو تحميل التطبيق الذكي للجنة المتوفر لدى (اب ستور– بالي ستور) باسم (اللجنة 

الوطنية لالنتخابات).

تحقق من ورود اسمك

الوثيقة المعتمدة للتصويت في انتخابات المجلس الوطني االتحادي
هي (بطاقة الهوية) الصادرة من هيئة ا
مارات للهوية.

الوثيقة المطلوبة للتصويت

لكي تمارس حقك في التصويت، يمكنك التصويت في أقرب مركز انتخاب إليك سواء داخل ا¬مارة التي تنتمي إليها
أو في أي إمارة أخرى.

معلومات هامة عن عملية االنتخابات:
• تم مراعاة الخصوصية للسيدات في تصميم مراكز االنتخاب.  

• تم اتخاذ ا¬جراءات المناسبة لتصويت كبار السن.  
• على كل عضو هيئة انتخابية أن يمارس حق االنتخاب بنفسه.  

• يباشر رئيس مركز االنتخاب بمساعدة الناخبين الذين ال يجيدون القراءة أو الكتابة أو المكفوفين  
    أو غيرهم من ذوي االحتياجات الخاصة عند االدالء بأصواتهم.

• على الناخب أن يحرص على ا¬دالء بصوته، فال يفرط به. بل يجب عليه أن يحث أعضاء الهيئة االنتخابية    
                     اËخرين على ا¬دالء بأصواتهم.

• على الناخب أن يخرج من مركز االنتخاب بعد ا¬دالء بصوته مباشرة.  

أماكن االنتخابات

• اوقات عمل مراكز االنتخاب في 3 أكتوبر 2015م: من الساعة 8 صباح� إلى الساعة 8 مسـاًء.
• أوقات عمل مراكز التصويت المبكر خالل الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر 2015م: من الساعة 10 صباح�  

   إلى الساعة 6 مساًء.

أوقات عمل مراكز االنتخاب
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