




القواعد اإلرشادية

مة لتصويت المصريين  المنظَّ

المقيمين بالخارج

في انتخابات مجلس النواب 2015





ال�ضادة �ضفراء، وقنا�ضل، و�ضائر اأع�ضاء البعثات 

الدبلوما�ضية والقن�ضلية خارج جمهورية م�ضر 

العربية ...

اأ�ضن�������د اإليكم مهمة جليل�������ة يتعلق بها م�ضتقبل 

هذه الأمة، فاأنتم الأمناء على اأ�ضوات املواطنني 

خارج م�ضر يف ال�ضتحقاق الأخري من خارطة طريق 

م�ضرن�������ا الغالية نحو امل�ضتقب�������ل، انتخابات جمل�س 

النواب لعام 2015،

واللجنة العليا لالنتخابات لعلى يقني من قدرتكم 

على اأداء تلك املهمة على الوجه الأكمل، ورغبة 

منه�������ا يف امل�ضاعدة ت�ضع بني اأيديك�������م �ضرحاً للقواعد 

مة لعملية ت�ضوي�������ت امل�ضريني باخلارج، اأماًل  املنظِّ

يف تقدمي بع�س العون وامل�ضاعدة.. داعني اهلل اأن 

يوفقكم يف رفع ا�ضم م�ضر عالياً.

اللجنة العليا لالنتخابات 

متهي���د
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القواعد اإلرشادية
مة لتصويت المصريين المقيمين  المنظِّ

بالخارج
في انتخابات مجلس النواب 2015

لأحكام 	  وفقًا  بالخارج  النواب  مجل�س  انتخابات  ُتجرى 

الد�ستور؛

تنظيم 	  قانون  باإ�سدار   2014 ل�سنة   45 رقم  بقانون  والقرار 

مبا�سرة الحقوق ال�سيا�سية وتعديله؛

مجل�س 	  قانون  باإ�سدار   2014 ل�سنة   46 رقم  بقانون  والقرار 

النواب وتعديله؛

ب�ساأن 	   2015 ل�سنة   73 رقم  لالنتخابات  العليا  اللجنة  وقرار 

م�سر  جمهورية  خ��ارج  المقيمين  الم�سريين  ت�سويت  تنظيم 

العربية.

ويحتوي هذا الدليل على ما يلي:

اأوالً    : نبذة عن نظام ت�صويت الم�صريين المقيمــين بالخارج. 
عامــــــــــــة. ثانًيـــا: مالحظــــــــــات 

ثالًثــــا: االإجراءات الواجب اتباعها قبل بــدء عملية االقـــتراع.
رابًعـــا: االإجراءات الواجــب اتبـــاعهـا اأثنـاء عملية االقـــتراع.    

خام�ًصا: االإجراءات الواجـب اتبــاعهـــا اأثنـــاء عمليـــة الفـــرز. 
�صاد�ًصا: االإجراءات الواجب اتبـــاعهـــا بعـــــد انتهــــاء الفـــرز.
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أواًل: نبذة عن نظام تصويت المصريين 
بالخارج في االنتخابات البرلمانية 2015

ي�سمح القرار بقانون رقم 45 ل�سنة 2014 باإ�سدار قانون تنظيم 

 73 ال�سيا�سية وقرار اللجنة العليا لالنتخابات رقم  مبا�سرة الحقوق 

ل�سنة 2015 لكل م�سري مقيم خارج جمهورية م�سر العربية، اأن يدلي 

ب�سوته في اأقرب مقر لجنة انتخاب بالخارج وفقًا لعدة �سروط:

االأول  : اأن يكون ا�سمه مقيًدا بقاعدة بيانات الناخبين.
ال�سالحية،  �ساري  �سفر  اأو جواز  قومي،  رقم  بطاقة  الثاني:   اأن يحمل 

مت�سمًنا الرقم القومي.

الثالث:  اأن يقدم اإقراراً يفيد اأنه مقيم بالخارج، وم�ستنداً داًل على الإقامة.
فقد ن�صت المادة )50( من القرار بقانون الم�صار اإليه على اأن:

في  ب�سوته  الإدلء  في  الحق  م�سر  خ��ارج  مقيم  م�سري  »لكل 

النتخاب وال�ستفتاء، متى كان ا�سمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، 

ويحمل بطاقة رقم قومي اأو جواز �سفر �ساري ال�سالحية، مت�سمنًا الرقم 

القومي..........«. 

الت�سويت بالخارج من خالل نظام معلومات  اإجراءات  و�سوف تتم 

اإلكتروني موؤمن تماًما، يربط جميع لجان النتخاب، و�سيتم هذا الربط 

من خالل ا�ستخدام القارئ الإلكتروني وجهاز لوحي )تابلت( في الدول 
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التي بها م�سريون بكثافة عالية، كما �سيتم ا�ستخدام الحا�سب الآلي 

في باقي الدول، ويحقق هذا النظام الآتي:

المقررة - 1 الأي��ام  خالل  م�سر  خارج  للمقيم  ال�سماح 

دون  النتخابي  حقه  بممار�سة  بالخارج  لالقتراع 

ت�سجيل م�سبق.

التاأكد من اأن الراغب في الإدلء ب�سوته بالخارج مقيد - 2

بقاعدة بيانات الناخبين واأنه لم ي�سبق له الإدلء ب�سوته 

اأمام ذات اللجنة اأو اأمام اأي لجنة اأخرى بالخارج.

البيانات - 3 بقاعدة  بالخارج  الناخبين،  ح�سور  اإث��ب��ات 

المركزية في جمهورية م�سر العربية.
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ثانيًا: مالحظــات عامــة

• الت�سويت �سري و�سخ�سي ومبا�سر، ول يجوز الت�سويت بموجب 	

توكيل �سواء عام اأو خا�س.

• 	 - القومي  الرقم  بطاقة  باأ�سل  اإل  ال�سخ�سية  اإثبات  في  يُعتد  ل 

حتى ولو لم تكن �سارية - اأو اأ�سل جواز ال�سفر �ساري ال�سالحية 

الثابت به الرقم القومي )المميكن( فقط ل غير.

• في 	 لتمثيله  الناخبين  اأحد  توكيل  قائمة  ممثل  اأو  متر�سح  لكل 

اأن  ويجب  النتخاب،  لجنة  والفرز في  القتراع  اإجراءات  ح�سور 

يتوافر فيه ما يلي:
اأ-     اأن يكون من بين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، ول ي�سترط 

ب�ساأنه الإقامة في البلد الواقع بها مقر البعثة الدبلوما�سية، 

ويتم التاأكد من قيده عن طريق خدمة ال�ستعالم على الموقع 

الإلكترونى للجنة العليا لالنتخابات.

ب-  اأن ي�سدر له توكيل من المتر�سح اأو وكيله - اإذا كان التوكيل 

العملية  الغير - بح�سور ومتابعة  يبيح توكيل  له  ال�سادر 

النتخابية.

اإجراءات  بمح�سر  رقمه  ويثبت  التوكيل،  على  اللجنة  رئي�س  ويطلع 

به  الثابت  �سفره  اأو جواز  القومي  الرقم  اللجنة، كما يطلع على بطاقة 

الرقم القومي، ويحتفظ رئي�س اللجنة ب�سورة من اأيهما.
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• �سباحًا 	 التا�سعة  ال�ساعة  تمام  في  القتراع  عملية  تبداأ 

المتر�سحين  وكالء  يح�سر  لم  ولو  دولة،  كل  لتوقيت  وفقًا 

اللجنة  اإج��راءات  بمح�سر  ذلك  ويثبت  القوائم،  ممثلو  اأو 

نموذج )8 ن( مجل�س نواب. 

• في حالة ح�سور وكيل لأي من المتر�سحين اأو ممثلي القوائم 	

النحو  على  بياناته  اللجنة  رئي�س  يثبت  القتراع  اأثناء  في 

“اأثناء  بند  في  وذلك  ح�سوره،  �ساعة  يثبت  كما  �سلفًا،  المبين 

اليوم” في مح�سر اإجراءات اللجنة نموذج )8 ن( مجل�س نواب.

• في حالة رغبة، اأحد وكالء المتر�سحين اأو ممثلي القوائم مغادرة 	

مقر اللجنة في اأي وقت يثبت رئي�س اللجنة �ساعة المغادرة ويوقع 

الوكيل على ذلك في بند “اأثناء اليوم” في مح�سر اإجراءات اللجنة 

نموذج )8 ن( مجل�س نواب.

• ح�سور 	 على  القوائم  وممثلي  المتر�سحين  وك��الء  دور  يقت�سر 

مراحلها  جميع  في  وال��ف��رز  الق��ت��راع  عملية  ور�سد  ومتابعة 

اإج��راءات  بمح�سر  له  اعترا�س  اأي  واإثبات  مالحظاته،  وتدوين 

لجنة النتخاب نموذج )8ن( مجل�س نواب في بند “ اأثناء اليوم”.

• لها 	 ال�سادر  الإعالم  و�سائل  لكافة  الإعالمية  بالمتابعة  ي�سمح 

ت�سريح من اللجنة العليا لالنتخابات وفقًا للقواعد التي ت�سعها 

من  البعثة  رئي�س  لهم  ي�سمح  عمن  ف�ساًل  ال�ساأن  هذا  في  اللجنة 

و�سائل الإعالم بالدولة التي بها مقر البعثة بالمتابعة.
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الأ�سوات، 	• وفرز  القتراع  عملية  الإعالمية  المتابعة  وت�سمل 

وفى حالة التزاحم لرئي�س اللجنة تخفي�س عدد الحا�سرين من 

يتنا�سب  بما  اللجنة  مقر  داخل  تواجدهم  ومدة  الإعالم  و�سائل 

العمل. و�سير 

• والإعالميين 	 القوائم،  وممثلي  المتر�سحين  وكالء  لغير  ي�سمح  ل 

الم�سرح اأو الم�سموح لهم بمتابعة العملية النتخابية.

• يحظر على وكالء المتر�سحين وممثلي القوائم وو�سائل الإعالم ما يلي:	

   اأ-  التدخل في عمل لجنة النتخاب اأو عمليتي القتراع والفرز 

باأي �سكل من الأ�سكال.

العملية  �سير  اأو عرقلة  تعطيل  �ساأنه  اأي عمل من  ب-  ممار�سة 

النتخابية.

اأن��واع  من  نوع  اأي  ممار�سة  اأو  الناخبين،  على  ج -  التاأثير 

الدعاية النتخابية.

د-  اإجراء اأي مقابالت اأو اأحاديث مع موظفي اللجنة اأو الناخبين 

داخل مقر اللجنة.

• اإن كان الناخب من ذوي الحتياجات الخا�سة بحيث ل ي�ستطيع 	

رئي�س  من  الم�ساعدة  طلب  في  الحق  فله  بنف�سه  ب�سوته  الإدلء 

رئي�س  ويقوم  انفراد،  على  راأي��ه  له  يبدى  اأن  على  فقط،  اللجنة 

اللجنة باإثبات ذلك في بطاقتي القتراع وو�سعهما في �سندوقي 



13

القتراع، ويثبت ذلك بمح�سر اإجراءات لجنة النتخاب نموذج 

)8 ن( مجل�س نواب في بند »اأثناء اليوم«.

)ال يعد من ال يجيد القراءة والكتابة
من ذوي االحتياجات الخا�صة(

• يقوم رئي�س اللجنة بالتاأكد من �سخ�سية المراأة المنتقبة، 	

باللجنة،  العامالت  ال�سيدات  اإح��دى  بذلك  يكلف  اأن  وله 

وفى حالة رف�س الناخبة المنتقبة ذلك ل ي�سمح لها بالإدلء 

نموذج  النتخاب  لجنة  اإجراءات  بمح�سر  ذلك  ويثبت  ب�سوتها، 

)8 ن( مجل�س نواب في بند »اأثناء اليوم«.
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ثالًثا: اإلجراءات الواجب اتباعها
قبل بدء عملية االقتراع

يتاأكد رئي�س كل لجنة قبل بدء عملية االقتراع بوقت كاٍف مما يلي:

 اأن مقر البعثة الدبلوما�صية اأو القن�صلية الذي حددته اللجنة - 1
العليا لالنتخابات لتبا�صر لجنة االنتخاب عملها اآمن، ويمكن 
ويتيح  االنتخابية،  العملية  لممار�صة  ويت�صع  غلقه،  اإحكام 
لرئي�س اللجنة االإ�صراف الفعلي على �صناديق االقتراع، ويقوم 
مقر  به  يوجد  الذي  المبنى  وهي  االنتخاب  جمعية  بتحديد 

اللجنة والف�صاء الذي حولها اإن وجد.
توفر عدد كاٍف من �صناديق االقتراع، يخ�ص�س اأحدهما للنظام - 2

ال�صناديق  هذه  تزاد  اأن  ويمكن  القوائم،  لنظام  واالآخر  الفردي 
وفقاً للكثافة المتوقعة في الح�صور.

لالإدالء - 3 للناخب  ال�صرية  يكفل  اأكثر  اأو  مكان  توفير  من  التاأكد 
ب�صوته )من�صدة خلف �صاتر اأو حاجز اأو خالفه(، على اأن يكون 

ظهر الناخب وا�صحاً لرئي�س اللجنة.
على - 4 الُمتاحة  بالخارج  االإقامة  اإقرار  نماذج  من  عدد  طباعة 

موقع اللجنة العليا االإلكتروني.
طباعة �صفحات كافية من ك�صف الناخبين نموذج )7 ن( مجل�س - 5

نواب.
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طباعة ثالث ن�صخ من مح�صر اإجراءات لجنة االنتخاب نموذج - 6
االأول  اليوم  )8 ن( مجل�س نواب، ون�صخة من مح�صر غلق 
نموذج )9 ن( مجل�س نواب، ون�صخة من مح�صر فتح اليوم 
الثاني نموذج )10 ن( مجل�س نواب، وثالث ن�صخ مح�صر 

اإجراءات الفرز من نموذج )11 ن( مجل�س نواب.
طباعة عدد كاٍف من بطاقات االقتراع المخ�ص�صة للنظام - 7

الفردي ونظام القوائم ُتختم ظهر كل بطاقة بخاتم البعثة، 
ويراعى اأن يكون عدد البطاقات المطبوعة مطابقاً للك�صف الوارد 
من اللجنة العليا لالنتخابات، ويثبت ذلك في مح�صر نموذج 
)6 ن( مجل�س نواب، ويتم الطبع كلما نفدت الكمية ويثبت في 

ذات المح�صر.
وتجدر االإ�صارة اإلى اأن الدوائر االنتخابية للنظام الفردي تتعدى 
من  عدد  طباعة  ي�صتلزم  قد  مما  دائــرة،  مائة  مرحلة  كل  في 
ذات  ال�صفارات  في  العدد، خا�صة  هذا  ي�صاوى  االقتراع  نماذج 

الكثافة العالية.
وقد قامت اللجنة العليا بو�صع كود رقمي لكل دائرة انتخابية 
مطبوع على اأوراق اقتراع تلك الدائرة، حتى ي�صهل على القائمين 
وفقاً  للناخبين  البطاقات  �صرف  تنظيم  االقتراع  عملية  على 
لدائرتهم االنتخابية، وكذلك ت�صهيل فرز وت�صنيف تلك االأوراق 
التي تحمل ذات  البطاقات  االقتراع، بو�صع جميع  انتهاء  بعد 

الكود الرقمي معاً.
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الح�صور - 8 اإثبات  فيها  �صيتم  التي  للبعثات  بالن�صبة 
با�صتخدام  الناخبين  بيانات  بقاعدة  القيد  من  والتاأكد 
في  االآلي  الحا�صب  اأن  من  التاأكد  يجب  االآلي،  الحا�صب 
للدليل  وفقاً  ال�صحيح  النحو  على  الت�صغيل  و�صعية 

الم�صور المر�صل عن طريق االإيميل.
يجب - 9 لوحية،  اأجهزة  اإليها  المر�صل  للبعثات  بالن�صبة 

اللوحي الخا�س بت�صجيل ح�صور  الجهاز  اأن  التاأكد من 
ال�صحيح  النحو  على  الت�صغيل  و�صعية  في  الناخبين 

وفقاً للدليل الم�صور.
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رابًعا: اإلجراءات الواجب اتباعها
أثناء عملية االقتراع

اليوم االأول لعملية االقتراع:

1	        تبداأ عملية القتراع في تمام ال�ساعة التا�سعة �سباحًا وفقًا 

التاأكد من خلو �سناديق القتراع،  لتوقيت كل دولة، بعد 

نواب  مجل�س  )8ن(  نموذج  اللجنة  اإج��راءات  مح�سر  بفتح 

يثبت فيه رئي�س اللجنة بداية عملية القتراع، كما يثبت ح�سور 

وكالء المتر�سحين وممثلي القوائم اأمام اللجنة بعد الطالع على 

توكيالتهم واإثبات اأرقامها بملحق نموذج )8ن( مجل�س نواب.

اللجنة  وموظفى  واأمناء  واأع�ساء  روؤ�ساء  من  يرغب  من  2	        يدلي 

من  بياناتهم  اإثبات  وبعد  القتراع  عملية  بدء  فور  باأ�سواتهم 

واقع بطاقة الرقم القومي اأو اأ�سل جواز ال�سفر الثابت به الرقم 

القومي في ك�سف الناخبين نموذج )7ن( مجل�س نواب، والتوقيع 

قرين اأ�سمائهم.

3	        عند ح�سور الناخب لمقر البعثة الدبلوما�سية اأو القن�سلية يطلع 

رئي�س اللجنة على اأ�سل بطاقة الرقم القومي اأو اأ�سل جواز ال�سفر 

الثابت به الرقم القومي )المميكن(، كما يطلع على ما يقدمه من 

م�ستند دال على اإقامته بالخارج، وي�ستقل رئي�س اللجنة بتقدير 

هذا  ويرفق  بالخارج،  باإقامته  اإق��راراً  يقدم  كما  الم�ستند،  هذا 

الإقرار باأوراق عملية النتخاب.
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بم�سح  ليقوم  الم�سئول  الموظف  اإلى  الناخب  توجيه  4	       يتم 

جواز  اأو  القومي  الرقم  بطاقة  على  الموجود  الباركود 

ال�سفر المميكن بالقارئ الإلكتروني اأو يقوم باإدخال الرقم 

الم�ستخدم  للنظام  الآلي وفقًا  الحا�سب  القومي عن طريق 

بيانات  بقاعدة  الناخب مقيد  اأن  للتاأكد من  بعثة  في كل 

الناخبين، واأنه لم ي�سبق له الإدلء ب�سوته.

5	       في حالة التاأكد مما �سبق يتم اإثبات ا�سم الناخب ورقمه القومي 

في ك�سف الناخبين نموذج )7ن( مجل�س نواب، ثم يوقع الناخب 

قرين ا�سمه )بخط يده او بب�سمة اإبهامه( بك�سف الناخبين، كما 

يوقع اأمين اللجنة في الخانة المخ�س�سة له.  

6	       ي�سلم رئي�س اللجنة بطاقتي انتخاب اإحداهما مخ�س�سة للنظام 

الناخب  اأن يدلى  للناخب، وبعد  القوائم  الفردي والأخرى لنظم 

مطوية  بطاقة  كل  ي�سع  لذلك  المخ�س�س  المكان  في  برغبته 

داخل �سندوق القتراع المخ�س�س لذلك.

�ساعة الراحة:

لرئي�س لجنة النتخاب اإيقاف العمل باللجنة لمدة �ساعة للراحة، في 

التوقيت الذى يراه مالئمًا، كما يكون له- بدًل عن ذلك- اإراحة بع�س 

له في �سوء  يتراءى  بالتناوب ح�سبما  النتخاب  لجنة  واأمناء  اأع�ساء 

اأحوال وظروف القتراع، واإذا قرر اإغالق اللجنة فيتخذ الإجراءات الآتية:
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• الفتحة 	 وغلق  الإج��راءات،  بمح�سر  اللجنة  توقف  اإثبات 

ب�سندوقي  الق��ت��راع  بطاقات  لو�سع  المخ�س�سة 

غير  الق��ت��راع  اأوراق  على  والتحفظ  الق���ت���راع، 

ومحا�سر  الناخبين،  اأ�سماء  وك�سف  الم�ستخدمة، 

اللجنة وتاأمينهم.

• في 	  ، اللجنة  رئي�س  يقوم  الراحة  موعد  انتهاء  بعد 

ح�سور اأع�ساء واأمناء اللجنة ووكالء متر�سحى النظام 

�سناديق  �سالمة  من  بالتاأكد  القوائم،  وممثلي  الفردي 

ا�ستكمال  بدء  يعلن  ثم  الأوراق،  باقى  و�سالمة  القتراع، 

عملية القتراع.

عدد  طباعة  تتم  المطبوعة  النتخاب  بطاقات  نفاد  حالة  7	       في 

منا�سب من البطاقات ويمهر ظهر كل منها بخاتم البعثة ويثبت 

عددها بمح�سر طباعة اأوراق القتراع نموذج )6ن( مجل�س نواب 

ومح�سر اإجراءات اللجنة.

غلق  يتم  وق��ت  اأي  في  الق��ت��راع  �سندوق  امتالء  حالة  8	  في 

باآخر  وا�ستبداله  القتراع  بطاقات  بو�سع  الخا�سة  الفتحة 

نموذج  النتخاب  لجنة  اإجراءات  بمح�سر  ذلك  واإثبات  جديد 

)8ن( مجل�س نواب.
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انتهاء عملية االقتراع في اليوم االأول:

اأيام  الأول من  اليوم  م�ساء  التا�سعة من  ال�ساعة  تمام  1	       في 

القتراع ح�سب توقيت كل دولة يتاأكد رئي�س لجنة النتخاب 

من عدم وجود ناخبين داخل جمعية النتخاب، وفى حالة 

وجود ناخبين ي�سمح لهم بالإدلء باأ�سواتهم.

اليوم  الراأي في  اأبدى  اللجنة عملها ويتم ح�سر عدد من  2	       تنهى 

الأول من واقع ك�سف الناخبين نموذج )7ن( مجل�س نواب.

اإيداع  دون  يحول  نحو  على  القتراع  �سندوق  فتحة  3	       تغلق 

وو�سع  اللجنة،  رئي�س  بمعرفة  داخله  انتخاب  بطاقات  اأي 

اللجنة  ومحا�سر  الناخبين  وك�سوف  النتخاب  اأوراق  كافة 

يتم  ثم  البعثة  بخاتم  وُيختم  مغلق،  اأكثر  اأو  مظروف  داخل 

غلق الحجرة بمفتاح خا�س يحتفظ به رئي�س اللجنة، ويحرر 

عليها  ويعين  ن��واب،  مجل�س  ن(   9( نموذج  الغلق  مح�سر 

الالزمة. الحرا�سة 

اليوم الثاني لعملية االقتراع :

1	       وفى تمام ال�ساعة التا�سعة من �سباح اليوم التالي يقوم رئي�س 

لجنة النتخاب بفتح اللجنة، بعد التاأكد من �سالمة الحجرة وما 
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بداخلها، وف�س تاأمين فتحة �سناديق النتخاب، ويتم اإثبات 

مجل�س  )10ن(  نموذج  الثاني  اليوم  فتح  بمح�سر  ذلك 

الأول  اليوم  في  المتبعة  الإجراءات  ذات  اتباع  ثم  نواب، 

والمو�سحة �سلفًا.

يقوم  الثاني  اليوم  من  م�ساًء  التا�سعة  ال�ساعة  تمام  2	       في 

رئي�س لجنة النتخاب بح�سر اأعداد الناخبين المتواجدين 

للناخبين  ال�سماح  مع  اللجنة  ويغلق  النتخاب،  بجمعية 

ذلك  ويثبت  باأ�سواتهم،  ب���الإدلء  اللجنة  بمقر  المتواجدين 

بمح�سر اإجراءات اللجنة نموذج )8 ن( مجل�س نواب.
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خامًسا: اإلجراءات الواجب اتباعها
أثناء عملية فرز األصوات 

يتم فتح مح�سر اإجراءات الفرز نموذج رقم )11ن( مجل�س نواب 	•

للنظام الفردي، ونموذج رقم )11ن( مجل�س نواب لنظام القوائم، 

ويثبت فيه من ح�سر من وكالء المتر�سحين وممثلي القوائم.

• يتم بدء الفرز بال�صناديق المخ�ص�صة لنظام القوائم على النحو التالي:	
)ال�سناديق(  ال�سندوق  داخ��ل  البطاقات  ع��دد     اأ-  ح�سر 

لالأعداد  مطابقتها  من  والتاأكد  القوائم  لنظام  المخ�س�سة 

الثابتة في ك�سف الناخبين نموذج )7ن( مجل�س نواب.

ب- ف�سل بطاقات القتراع الخا�سة بكل دائرة على حدة.

بف�سل  دائ��رة  بكل  الخا�سة  الأ���س��وات  ف��رز  عملية  ج-  ب��دء 

الأ�سوات ال�سحيحة عن الباطلة.

الأ�سوات  من  قائمة  ك��ل  علي��ه  ح�سل����ت  ما  د-    ح�س���ر 

ال�سحيحة، وت�سجيل ذلك عل���ى نظام ت�سجيل النتائج فى 

.)Web Application( �ال

الح�سر  نتائج  اإدخ��ال  من  النتهاء  فور  النظام  ه�-  �سيقوم 

تم  التي  بالدائرة  الخا�س  العددي  الح�سر  ملحق  بطباعة 

النتهاء من اإدخال بياناتها.

• وتتبع ذات الإجراءات بالن�سبة للدائرة الأخرى الخا�سة بالقوائم.	
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• يتم بدء فرز ال�صناديق المخ�ص�صة للنظام الفردي على النحو التالي:	
)ال�سناديق(  ال�سندوق  داخل  البطاقات  عدد     اأ-    ح�سر 

ك�سف  في  الثابتة  لالأعداد  مطابقتها  من  والتاأكد 

الناخبين نموذج )7ن( مجل�س نواب.

ب-   ف�سل بطاقات القتراع الخا�سة بكل دائرة انتخابية 

لكل  المخ�س�س  للكود  وفقًا  ذلك  ويتم  ح��دة،  على 

دائرة والمطبوع اأعلى بطاقات القتراع.

بف�سل  دائ��رة  بكل  الخا�سة  الأ���س��وات  ف��رز  عملية  ج-     ب��دء 

الأ�سوات ال�سحيحة عن الباطلة.

الأ���س��وات  م��ن  متر�سح  ك��ل  عليه  ح�سل  م����ا  د-      ح�سر 

ال�سحيح����ة، وت�سجيل ذلك على نظام ت�سجيل النتائج فى 

.)Web Application( �ال

الح�سر  نتائج  اإدخ��ال  من  النتهاء  فور  النظام  ه�-    �سيقوم 

تم  التي  بالدائرة  الخا�س  العددي  الح�سر  بطباعة ملحق 

النتهاء من اإدخال بياناتها.

وتكرر االإجراءات لكل دائرة انتخابية.
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مالحظات عامة على الفرز:

اأوالً  :  اأُر�صل لكل لجنة انتخاب نموذج ك�صف للفرز مق�صم لعدة 
ويوؤ�صر  حقل،  قائمة  اأو  متر�صح  لكل  يخ�ص�س  حقول، 
بالقلم على النقط ال�صوداء الموجودة داخل الحقل بواقع 

نقطة واحدة لكل �صوت.
        ويتم تجميع االأ�صوات التى نالها المتر�صح اأو القائمة فى 

ك�صف الفرز وُت�صجل فى برنامج ت�صجيل النتائج.

اإرادة الناخب ب�صكل  اذا لم يدل على  ثانياً:  ُيعد ال�صوت باطالً 
وا�صح، كما ُيعد باطالً في عدة حاالت منها:

• اختيار عدد يتجاوز اأو يقل عن العدد المطلوب انتخابه في 	

النظام الفردي.

• عدم اختيار اأيه قائمة، اأو اأكثر من قائمة.	

• كتابة الناخب ا�سمه على بطاقة القتراع.	

• و�سع اأي اإ�سارة اأو عالمة مميزة على بطاقة القتراع.	

• تعليق الراأي المبدى على اأي �سرط.	

• كتابة اأي تعليق اأو راأى �سخ�سي للناخب.	

• ا�ستخدام القلم الر�سا�س في الت�سويت.	

• عليها 	 يوجد  ل  اأو  مختل�فة  اق���تراع  بطاق����ة  ا�ستخ���دام 

خاتم البعثة.
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سادسًا: اإلجراءات الواجب
اتباعها بعد انتهاء الفرز

الدوائر 	 1 بجميع  الخا�سة  العددي  الح�سر  مالحق  طباعة 

النتخابية التي تم الت�سويت فيها وتوقيعها من الوكالء 

واأمين ورئي�س لجنة النتخاب، واإرفاقها بمح�سر اإجراءات 

الفرز للنظام الفردي نموذج رقم )11ن( مجل�س نواب.

طباعة ملحقي الح�سر العددي الخا�سين بدائرتي نظام القوائم 	 2

التي اأجرى فيهما النتخاب التي تم الت�سويت فيهما وتوقيعهما 

من الوكالء واأمين ورئي�س لجنة النتخاب، واإرفاقهما بمح�سر 

اإجراءات الفرز لنظام القوائم نموذج رقم )11ن( مجل�س نواب.

واإجمالي 	 3 الحا�سرين  بعدد  بيانًا  النتخاب  لجنة  رئي�س  يعلن 

عدد الأ�سوات الباطلة واإجمالي عدد الأ�سوات ال�سحيحة، وُيعلق 

بياُنُ بنتائج الح�سر العددي لكل دائرة انتخابية تم الت�سويت 

فيها بلجنة النتخاب.

يخطر رئي�س لجنة النتخاب وزارة الخارجية برقيًا بجميع ما 	 4

تقدم من محا�سر واأوراق.
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االحتفاظ بمقر البعثة بما يلي:

ن��واب، 	• مجل�س  )8ن(  نموذج  الإج����راءات  مح�سر  من  �سورة 

و�سورة  نواب،  مجل�س  )7ن(  نموذج  الناخبين  ك�سف  من  �سورة 

من محا�سر الفرز ومالحقه نموذج )11ن( مجل�س نواب، وما قد 

يكون قد قدم من طعون.

• الناخبين 	 ]ك�سف  النتخابية  العملية  اأوراق  اأ�سول  كافة  تو�سع 

ن(   8( نموذج  الإج��راءات  ومح�سر  ن��واب،  مجل�س  )7ن(  نموذج 

مجل�س  )9ن(  نموذج  الأول  اليوم  غلق  ومح�سر  ن��واب،  مجل�س 

نواب،  مجل�س  )10ن(  نموذج  الثاني  اليوم  فتح  ومح�سر  نواب، 

ومحا�سر الفرز ومالحقها نموذج )11ن( مجل�س نواب وبطاقات 

النتخاب الم�ستخدمة والتي لم ت�ستخدم واإقرارات الإقامة المقدمة 

من الناخبين وما قدم من طعون[ كل منها في مظروف م�ستقل 

ويمهر  جيداً  ويغلق  يحتويه،  ما  الخارج  من  عليه  يثبت  مغلق 

بخاتم البعثة، على اأن تر�سل جميعها فور انتهاء الفرز اإلى لجنة 

متابعة ت�سويت الم�سريين بالخارج عن طريق وزارة الخارجية 

بالحقيبة الدبلوما�سية.

واهلل ويل التوفيق

اللجنة العليا لالنتخابات






