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السيدات والسادة األفاضل:
نقدم بني أيديكم دليل مراكز االنتخاب ،والذي نأمل أن يكون
مرشدكم يف كيفية التسجيل بسجل الناخبني.
إن الدقة يف تنفيذ إجراءات عملية التسجيل ،وااللتزام هما أساس
جناح العملية االنتخابية ،وبالتالي ضمان حتقي انتخابات ررة
نزيهة تعكس اإلرادة احلقيقية للشعب اللييب.
املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات
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عزيزي الناخب عزيزتي الناخبة :
يعترب امسك مدرجاً يف سجل الناخبني اذا سب لك
التسجيل يف " انتخاب اهليئة التأسيسية لصياغة مشروع
الدستور وجملس النواب " وحي لك تغيري مركز
انتخابك عن طري ارسال رسالة نصية اىل الرقم
15015
وحي لك التأكد من امسك مدرجاً يف سجل الناخبني
عن طري ارسال رسالة نصية مكتوب فيها رقمك
الوطين اىل الرقم

15015

وملزيد من املعلومات اتصل بالرقم اجملاني 1441
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شروط الناخب

 أن يكون لييب اجلنسية.
 أن يكون بالغاً سن الثامنة عشر ميالدية يوم التسجيل.
 أن يكون متمتعاً باألهلية القانونية.
 أن يكون رامالً للرقم الوطين.
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كيف تسجل .....

رقمك الوطين

#
رقم مركز االنتخاب

ثم إرسال إىل الرقم

15015
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كل مواطن بلغ عمر  18سنة يوم التسجيل له احل يف االنتخاب .أرسل
رسالة نصية لتسجيلك يف سجل الناخبني تتضمن:
( رقمك الوطين ) متبوع ًا مبربع (  ) #متبوعاً برقم املركز الراغب يف
التسجيل به .
سيتم إرسال رسالة نصية جلميع املواطنني كالتالي:

ترحب بكم المفوضية ،لتسجيلك كناخب الرجاء إرسال رقمك
الوطني يليه مربع يليه رقم المركز االنتخابي إلى الرقم 15015
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مالرظات تهمك
 كل مركز تسجيل ترغب يف التسجيل به سيكون هو مركز
انتخابك.
 بعد إرسالك للرسالة ستستلم رسالة نصية تنص على
امسك بالكامل واسم مركز االنتخاب ورقمه .

( اسم ) ،تم تسجيلك في مركز (اسم مركز االنتخاب)
رقم مركز االنتخاب  .#####إذا كان المركز غير
صحيح أو تريد تغيير مركزك ،الرجاء إعادة التسجيل
مستخدما نفس رقم الهاتف.

 يف رالة رغبتك تغيري مركز االنتخاب اخلاص بك ،البد
من استخدام نفس رقم اهلاتف املستخدم سابقا يف تسجيلك
أول مرة ،لديك حماولتان لتغيري مركز االنتخاب بطريقة
الرسائل النصية.
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 عند التغيري استخدم نفس طريقة إرسال الرسالة األوىل مع
تغيري رقم املركز املراد التسجيل به من نفس رقم اهلاتف،
وستستلم رسالة نصية من املنظومة.
( اسم )  .قد قمت بتغيري مركز االنتخاب إىل
( رقم املركز ) .تبقي لديك فرصة واردة فقط

1

لتغيري مركز االنتخاب عن طري الرسالة
النصية

يف رالة رغبت يف تغيري مركز انتخابك مرة أخرى ستستلم
رسالة نصية من املنظومة كاآلتي:
( اسم )  .قد قمت بتغيري مركز االنتخاب إىل

2

( رقم املركز ) .إذا كنت تريد تغيري مركز
االنتخاب اتصل بالرقم  1441للمساعدة.

إذا رغبت يف تغيري مركز انتخابك مرة أخرى فإن املنظومة ال
تسمح لك بذلك اتصل بالرقم  1441للمساعدة.
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يف رالة عدم متكنك من التسجيل بنجاح ستصادفك
جمموعة من االرتماالت كاآلتي :

 يف رالة أنك أرسلت رسالة للتسجيل واكتشفت أنه قد مت
استخدام رقمك الوطين من شخص آخر من رقم هاتف آخر،
ستستلم رسالة نصية من املنظومة كاآلتي:

عفوا  ،هذا الرقم الوطين مسجل يف ( اسم

املركز ) وال ميكن تسجيله من جديد  .اتصل
بالرقم  1441للمساعدة
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 يف رالة إدخال رقمك الوطين ناقصاً أو أكثر من 12

رقم ستستلم رسالة نصية من املنظومة كاالتي:

1

للرقم الوطين  12خانة فقط  .الرجاء
احملاولة من جديد .جيب أن يكون شكل
الرسالة النصية :الرقم الوطين  #رقم املركز

 إذا قمت بعدة حماوالت غري ناجحة فإن املنظومة سرتسل
لك رسالة نصية مفادها:

الرقم الوطين  12خانة فقط  .الرجاء احملاولة
2

من جديد .جيب أن يكون شكل الرسالة النصية
 :الرقم الوطين  #رقم املركز  .للمساعدة
اتصل بالرقم 1441
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 يف رالة إدخال رقم مركز االنتخاب (ناقصاً أو أكثر
رسالة نصية من املنظومة

من  5أرقام) ،ستستلم
كاآلتي:

رقم املركز  5خانات فقط .الرجاء احملاولة من

1

جديد  .جيب أن يكون شكل الرسالة النصية  :رقم
الوطين  #رقم املركز

إذا قمت بعدة حماوالت غري ناجحة فأن املنظومة سرتسل لك
رسالة نصية مفادها

رقم املركز  5خانات فقط  .الرجاء احملاولة
2

من جديد  .جيب أن يكون شكل الرسالة
النصية :رقم الوطين  #رقم املركز

للمساعدة اتصل بالرقم 1441
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 يف رالة إدخال كل من الرقم الوطين خطأ و رقم مركز
االنتخاب خطأ ستستلم رسالة نصية من املنظومة
كاالتي:

1

للتسجيل جيب إرسال الرقم الوطين ورقم املركز.
الرجاء احملاولة من جديد .جيب أن يكون شكل
الرسالة النصية :الرقم الوطين  #رقم املركز

إذا قمت بعدة حماوالت غري ناجحة فإن املنظومة سرتسل لك
رسالة نصية مفادها:

للتسجيل جيب إرسال الرقم الوطين ورقم املركز.
2

الرجاء احملاولة من جديد .جيب أن يكون شكل
الرسالة النصية :الرقم الوطين  #رقم املركز.

للمساعدة اتصل بالرقم 1441
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 يف رالة إدخال رقم مركز االنتخاب خطأ ستستلم
رسالة نصية من املنظومة كاآلتي:

1

رقم مركز االنتخاب غري صحيح .الرجاء إعادة
احملاولة

إذا قمت بعدة حماوالت غري ناجحة فإن املنظومة سرتسل
لك رسالة نصية مفادها:

رقم مركز االنتخاب غري صحيح .الرجاء إعادة
2

احملاولة .للمساعدة اتصل بالرقم 1441
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 يف رالة إدخال رقمك الوطين وكان عمرك أقل من 18
سنة أو غري موجود باملنظومة ستستلم رسالة نصية من
املنظومة كاآلتي:

1

الرقم الوطين املرسل ال يسمح لك بالتسجيل.
الرجاء إعادة احملاولة.

 إذا قمت بعدة حماوالت غري ناجحة فإن املنظومة سرتسل
لك رسالة نصية مفادها:

2

الرقم الوطين املرسل ال يسمح لك بالتسجيل .
الرجاء إعادة احملاولة .للمساعدة اتصل بالرقم

1441
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 يف رالة هنالك خطأ يف عملية إدخال الرسالة النصية
ستستلم رسالة نصية من املنظومة كاالتي:

1

الرسالة غري صحيحة .الرجاء إعادة احملاولة  .جيب أن
يكون شكل الرسالة النصية :الرقم الوطين  #رقم املركز

إذا قمت بعدة حماوالت غري ناجحة فإن املنظومة سرتسل لك
رسالة نصية مفادها:

الرسالة غري صحيحة  .الرجاء إعادة احملاولة .جيب أن

2

يكون شكل الرسالة النصية  :الرقم الوطين  #رقم املركز.

للمساعدة اتصل بالرقم 1441
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معلومات عامة

 ال جيوز لغري املقيدين يف سجل الناخبني اإلدالء
بأصواتهم.
 ال جيوز استالم طلبات التسجيل إال أثناء الفرتات اليت
تعلن عنها املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات.
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