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شارك بصوتك..
انتخابات المجلس الوطني االتحادي
2019

 3-1أكتوبر
التصويت المبكر

 5أكتوبر
اليوم الرئيسي لالنتخابات

صـوتـك
ثــــقــة
وطــــن
تابعونا على @uaeelection

عزيزي المواطن
سوف تشهد دولة اإلمارات في الفترة المقبلة انتخابات المجلس
الوطني االتحادي  ،2019مما يتطلب منا جميعاً 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.

من هو عضو الهيئة االنتخابية؟
ُيقصد بالناخب (أو عضو الهيئة االنتخابية) كل مواطن ورد اسمه في
ويعتبر الناخب أهم
قائمة الهيئة االنتخابية لإلمارة التي ينتمي إليهاُ .
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.

تحقق من ورود اسمك ضمن قائمة
الهيئة االنتخابية إلمارتك
يمكنك القيام بذلك من خالل:
زيارة الموقع اإللكتروني للجنة الوطنية لالنتخابات
 www.uaenec.aeوالبحث 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 Storeو  Google Playباسم
“اللجنة الوطنية لالنتخابات”
االتصال بمركز االتصال التابع للجنة الوطنية لالنتخابات على
الرقم 600500005

معلومات هامة عن عملية االنتخاب
•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 في أي مركز انتخابي سواء داخل اإلمارة
التي ينتمي إليها أو في أي إمارة أخرى.
•الوصول إلى المركز االنتخابي ضمن الفترة الزمنية المحددة للتصويت
• ُيسمح بدخول أعضاء الهيئات االنتخابية فقط إلى داخل مركز االنتخاب
•يمتنع الناخب عن القيام بالدعاية االنتخابية ألي مرشح داخل مركز
االنتخاب
•يمنع التصوير داخل مركز االنتخاب
•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
•يباشر رئيس مركز االنتخاب بمساعدة الناخبين اللذين ال يجيدون القراءة
أو الكتابة أو المكفوفين أو غيرهم من أصحاب الهمم عند اإلدالء
بأصواتهم
•يمنع التجمهر سواء داخل أو خارج المركز االنتخابي

خطوات التصويت داخل المركز االنتخابي:
1.1التوجه إلى مكان التدريب الخاص بالتصويت اإللكتروني
2.2الذهاب إلى موظف التحقق من الهوية
3.3التوجه إلى جهاز التصويت اإللكتروني لإلدالء بصوتك واختيار المرشح
4.4الخروج من مركز االنتخاب بعد انتهاء عملية التصويت مباشرة

زيارة مقر لجنة اإلمارة في اإلمارة التي تنتمي إليها

الوثيقة المطلوبة للتصويت
بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة االتحادية للهوية والجنسية

*تنويه :لضمان مشاركة أوسع ولتسهيل كافة اإلجراءات أمام أعضاء
الهيئات االنتخابية ،قامت اللجنة الوطنية لالنتخابات بتوفير خدمة
إصدار بطاقة الباركود الخاص بالتصويت ،لتمكين الناخبين من اإلدالء
بأصواتهم في الحاالت التالية:
1.1في حال تبين أن الشريحة اإللكترونية لبطاقة الهوية الصادرة من
الهيئة االتحادية للهوية والجنسية التعمل.
2.2في حال كانت بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة االتحادية للهوية
والجنسية منتهية الصالحية ،بشرط إبراز الناخب الطلب المقدم
لتجديد الهوية.
3.3في حال كانت بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة االتحادية للهوية
والجنسية مفقودة ،بشرط إبراز الناخب ما يفيد الفقدان من مركز
الشرطة.

التصويت خارج الدولة
 118مركز انتخابي
يومي األحد واالثنين  22و 23سبتمبر 2019
مساء ،بحسب التوقيت
 10:00صباحاً 6:00 -
ً
المحلي للمدينة التي يوجد فيها المركز.

يحق ألعضاء الهيئات االنتخابية المتواجدين خارج الدولة اإلدالء
بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني االتحادي عبر مراكز االنتخاب
التي حددتها اللجنة الوطنية لالنتخابات في مقار السفارات والقنصليات
والبعثات الدبلوماسية للدولة في الخارج.
يتم التصويت في االنتخابات خارج الدولة عن طريق نظام التصويت
اليدوي ،أي عبر استخدام أوراق االقتراع.

التصويت المبكر
 3-1أكتوبر2019 ،
 9مراكز انتخابية
 3-1أكتوبر2019 ،
مساء
 9:00صباحاً 6:00 -
ً
لضمان ممارسة جميع الناخبين حقهم
االنتخابي؛ اعتمدت اللجنة الوطنية لالنتخابات
نظام التصويت المبكر .لذا سيتم فتح باب
التصويت أمام أعضاء الهيئة االنتخابية لإلدالء
بأصواتهم قبل اليوم المحدد لالنتخابات ،وذلك
في مراكز التصويت المبكر التي حددتها اللجنة
الوطنية لالنتخابات.
وللناخب حرية اإلدالء بصوته في أي مركز
انتخابي ،سواء في اإلمارة التي ينتمي إليها أو
في أي إمارة أخرى.

للتعرف على مراكز التصويت خارج الدولة،
ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني للجنة الوطنية
لالنتخابات  ، www.uaenec.aeأو االتصال
بمركز االتصال التابع للجنة الوطنية لالنتخابات
على الرقم 600500005

المراكز االنتخابية للتصويت المبكر
اإلمارة

مركز التصويت

أبوظبي

مركز أبوظبي الوطني للمعارض

منطقة الظفرة

صالة أفراح مدينة زايد

دبي

مركز دبي التجاري العالمي  /قاعة الملتقى

الشارقة

نادي الشارقة للشطرنج

عجمان

جامعة عجمان

أم القيوين

قاعة االتحاد

رأس الخيمة

مركز رأس الخيمة للمعارض  /إكسبو

الفجيرة

مركز الفجيرة للمعارض

العين

مركز العين للمؤتمرات /الخبيصي

اليوم الرئيسي لالنتخابات
 5أكتوبر2019 ،

اإلمارة

 39مركز انتخابي
 5أكتوبر2019،

مدينة
أبوظبي

مركز أبوظبي الوطني للمعارض
مجلس الوثبة
مدرسة مبارك بن محمد
ياس مول
جامعة زايد

العين

مركز العين للمؤتمرات /الخبيصي
قاعة أفراح الوقن
قاعة أفراح الظاهر
قاعة أفراح الهير
مدرسة شيخة بنت سرور  -اليحر

منطقة
الظفرة

صالة أفراح مدينة زايد
صالة أفراح غياثي
صالة أفراح السلع
مجلس جزيرة دلما

مساء
 8:00صباحاً 8:00 -
ً
سيتم التصويت في يوم االنتخاب الرئيسي
عبر جميع مراكز التصويت التي حددتها اللجنة
الوطنية لالنتخابات ،والمنتشرة في جميع أنحاء
دولة اإلمارات العربية المتحدة.
للناخب حرية اإلدالء بصوته في أي مركز
انتخابي ،سواء في اإلمارة التي ينتمي إليها أو
في أي إمارة أخرى.

مركز التصويت

أبوظبي

دبي

الشارقة

عجمان

ندوة الثقافة والعلوم
اتحاد اإلمارات العربية المتحدة لكرة القدم
َسن ِست مول
مبنى الهوية  /البرشاء
قاعة أفراح  /حتا
مركز دبي التجاري العالمي  /قاعة الملتقى
نادي الشارقة للشطرنج  /الشارقة
مجلس ضاحية مغيدر  /الشارقة
مجلس ضاحية الخالدية  /الشارقة
جامعة الشارقة  -فرع الذيد  /الذيد
نادي مليحة الثقافي الرياضي  /مليحه
مركز إكسبو خورفكان  /خورفكان
جامعة الشارقة  -فرع كلباء  /كلباء
جامعة عجمان

مركز سند  /مصفوت

أم القيوين

قاعة االتحاد
الثانوية الفنية  /فلج المعال

رأس الخيمة

مركز رأس الخيمة للمعارض  /إكسبو
مبنى الهوية
مبنى الهوية  /الرمس
مركز شباب الغيل
كليات التقنية العليا (رأس الخيمة للطالبات)

الفجيرة

مركز الفجيرة للمعارض
مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة /مسافي
مركز دبا للمعارض  /دبا الفجيرة

1

خطوات التصويت اإللكتروني

2

اضغط على الزر األخضر

أدخل بطاقة الهوية في جهاز قارئ الهوية

اضغط هنا

3

اختر مرشحك عبر إحدى الطريقتين:
الثانية :اضغط على صورة المرشح

األولى :أدخل رقم المرشح

اضغط على زر “تأكيد”
لتعديل الرقم ،اضغط على زر “امسح”
في حال إدخال رقم ليس ضمن قائمة المرشحين ،فإنه
سيختفي تلقائياً إلعادة اإلدخال مرة أخرى.

للتنقل بين الشاشات ،اضغط على زر “الالحق”
وللعودة إلى شاشة صور المرشحين السابقين ،اضغط
على زر “السابق”.

4

تأكد من اختيارك للمرشح ثم اضغط على زر

للتعديل أو التراجع ،اضغط على زر

5

اسحب بطاقة الهوية من القارئ بعد أن تظهر لك شاشة تفيدك بأنك قد أتممت عملية التصويت بنجاح

انتخابـات المجلس
الوطني االتحادي 2019

02

03

01

يومان للتصويت
خارج الدولة

أيام للتصويت
المبكر

يوم واحد
رئيسي لالنتخابات

مركز انتخابي
للتصويت
خارج الدولة

مراكز انتخابية
للتصويت المبكر

مركز انتخابي
في اليوم الرئيسي
لالنتخابات

118

09

39

عزيزي المواطن ،عزيزتي المواطنة:
العملية االنتخابية مهمة وطنية ومسؤولية مشتركة يتطلب نجاحها تضافر جهودنا
جميعاً .يشمل ذلك االمتناع عن كل ما يخل بسير عملية التصويت كالتصوير والنشر
أو البث عبر وسائل التواصل االجتماعي من داخل المراكز االنتخابية ،وااللتزام بكل
ما يساهم في نجاح انتخابات المجلس الوطني االتحادي .2019

صـوتـك ثــــقــة وطــــن

