
 

 92/29/9122 –اللجنة العليا لالنتخابات   تصويت الناخبين خارج جمهورية مصر العربية

 خارج جمهورية مصر العربية المقيمين تصويت الناخبين المصريين
 

 خطوات التصويت:
 .www.elections.egيقوم الناخب بالولوج إلى موقع  .1

 ."املصريون بالخارج" تحت قسم "التصويتالناخب على زر " يضغط .2

الذي حصل عليه لدي التسجيل للتصويت من  رقم التسجيلو  رقمه القوميالناخب  لدخ  ي   .3

 .خارج جمهورية مصر العربية

، والتي 2114بطاقة تعليمات التصويت باالستفتاء على تعديل الدستور يقوم الناخب بتحميل  .4

 بالناخب:تحتوي على البيانات التالية الخاصة 

 التصويت مقر عنوان 

 الكشف رقم 

 الشريطي الرمز 

 

  سماال 

 القومي الرقم 

 التصويت دولة 

 التصويت مقر 

تصويت إلى مقر ال الشخصيةوثيقة إثبات ، ويتوجه بها و التصويت تعليمات بطاقةيطبع الناخب  .5

 املبين ببطاقة بيانات التصويت.

 :الوثائق املقبولة إلثبات الشخصية هي 

 القومي الرقم بطاقة 

 القومي الرقم على يحتوي  الذي السفر جواز 

 :مواعيد التصويت 

  وحتى الساعة  9الساعة من 
ً
  9صباحا

ً
 من  مساءا

ً
وحتى  2114يناير  8يوم بدءا

 بتوقيت مقر كل بعثة دبلوماسية 2114يناير  12يوم 

 بإعطاء الناخب بطاقة إبداء الرأي. الفرعية اللجنة رئيسيقوم  .6

http://www.elections.eg/
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إبداء  التأشير على بطاقة، وإبداء رأيه بمكان املخصص للتصويت السري يقوم الناخب بالتوجه لل .7

 .الرأي

 املخصص لذلك. صندوق االقتراع في بطاقة إبداء الرأييضع الناخب  .8

عضو  الخاصان به إلى وثيقة إثبات الشخصيةو بطاقة تعليمات التصويت يقوم الناخب بتسليم  .9

 بمقر التصويت. اللجنة الفرعية

 يقوم عضو اللجنة الفرعية بإثبات حضور الناخب أمام اللجنة الفرعية إما من خالل: .11

  اإللكتروني للناخبين الكشفبرنامج 

 أو

 توقيع الناخب مقابل اسمه بكشف الناخبين الخاص باملقر ذاته 

 إبداء الرأي واستالم وثيقة إثبات الشخصيةفور انتهاءه من يغادر الناخب مقر التصويت  .11

 الخاصة به.

 

 تنبيهات:
  لن يتمكن الناخبون الغير مسجلون للتصويت بمقر بعينه خارج جمهورية مصر العربية من

 التصويت بهذا املقر.

  يجب أن يحافظ الناخب على سرية بيانات التصويت الخاصة به، خاصة الرقم القومي ورقم

 عليه لدي التسجيل للتصويت من خارج جمهورية مصر العربية.التسجيل الذي حصل 


