
 

 

 



 

 

 

 
 

 ...وسائر أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية يف اخلارج  ،سفراء، وقناصل

 أنتم أمل الشعب، واألمناء على أصوات املواطنني يف اخلارج،

وندعو اهلل أن  بغريكم لن تنجز هذه املهمة اجلليلة، وأنتم أهلها، نتطلع إليكم،

 يوفقكم يف رفع اسم مصر عاليًا.

 

 سيةجلنة االنتخابات الرئا

  



 

 

 القواعد اإلرشادية
 4102االنتخابات الرئاسية  يفاملنظمة لتصويت املصريني باخلارج 

 
 جرى انتخابات رئاسة الجمهورية بالخارج وفقًا ألحكام الدستور؛ت  
 بتنظيم االنتخابات الرئاسية؛ 2102لسنة  22رقم  والقرار بقانون 

 قواعد مباشرة اللجنة الختصاصاتها؛ب 2102لسنة  0وقرار لجنة االنتخابات الرئاسية رقم 
جراءات تصويت المصريين المتواجدين  2102لسنة  00وقرار لجنة االنتخابات الرئاسية رقم  بقواعد وا 

 العربية.خارج جمهورية مصر 
 

 :يليهذا الدليل على ما  ويحتوي
 

 4102النتخابات الرئاسية  فيعن نظام تصويت المصريين بالخارج  ةنبذ  :أولا 
 مالحظـــــــــــــــــــــــــات عامـــــــــــــــــــــــــــــة :  ايا ثان
 اإلجراءات الواجب اتباعها قبل بدء عملية القتراع   :اثالثا 
     جراءات الواجب اتباعها أثناء عملية القتراعاإل   :رابعاا

  جراءات الواجب اتباعها أثناء عملية الفرزاإل :خامساا
 راءات الواجب اتباعها بعد انتهاء الفرزاإلج :سادساا
 اللجـنــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــة : سابعاا 

  



 

 

 4102 االنتخابات الرئاسية عن نظام تصويت املصريني باخلارج يف ةنبذ أوالً:

خارج بشأن تنظيم االنتخابات الرئاسية لكل من تواجد  2102لسنة  22يسمح القرار بقانون رقم 
جمهورية مصر العربية في أيام االنتخاب بالخارج، سواء بصفة دائمة أو عارضة، وألي سبب، أن يدلي 

 رطين:بصوته في أقرب مقر لجنة فرعية في الدولة التي يتواجد فيها بش
 أن يكون مقيًدا في قاعدة بيانات الناخبين. :األول
 ي الصالحية متضمًنا الرقم القومي.أن يحمل بطاقة رقم قومي، أو جواز سفر سار  :الثاني

 ( من القرار بقانون المشار إليه على أن:42فقد نصت المادة )

اإلدالء  فيتجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الحق  الذياليوم  فييوجد خارج مصر  مصري"لكل 
أو جواز  قومي االنتخاب، متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم فيبصوته 
 " ..........القوميالصالحية متضمنًا الرقم  ساريسفر 

وسوف تتم إجراءات التصويت بالخارج من خالل نظام معلومات الكتروني مؤمن تماًما، يربط جميع 
الدول  في)تابلت(  لوحيوجهاز  اإللكترونيوسيتم هذا الربط من خالل استخدام القارئ  الفرعية،اللجان 

ومما يحققه هذا النظام  ،الدول باقي في اآلليصريين بكثافة عالية كما سيتم استخدام الحاسب بها م التي
 اآلتي:

السماح لكل من تواجد خارج مصر خالل األيام المقررة لالقتراع بالخارج بممارسة حقه االنتخابي  -0
 دون تسجيل مسبق.

ي أي استحقاقات انتخابية السماح لكل من سبق وأن سجل اسمه في أي مقر انتخابي بالخارج ف -2
 غيرها.سابقة بالتصويت في ذات المقر أو أي مقر آخر بالخارج سواء في ذات الدولة أو 

التأكد من أن الراغب في اإلدالء بصوته بالخارج مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وأنه لم يسبق له  -3
 اإلدالء بصوته أمام ذات اللجنة أو أمام أي لجنة أخرى بالخارج.

 ثبات حضور الناخبين بالخارج بقاعدة البيانات المركزية في جمهورية مصر العربية.إ -2
عدم السماح لمن أدلى بصوته بالخارج أن يدلي بصوته مرة أخرى في االنتخابات داخل جمهورية  -5

مصر العربية، حيث سيتم رفع اسم من أدلى بصوته في الخارج بمعرفة " لجنة االنتخابات 
 الناخبين على اللجان الفرعية داخل جمهورية مصر العربية. الرئاسية" من كشوف



 

 

هذا النظام لمن أدلى بصوته في الخارج في الجولة األولى، أن يباشر حقه في اإلدالء  يتيح -6
 في داخل البالد حال وجوده بها أو العكس.   –إن وجدت  -بصوته في الجولة الثانية 

  



 

 

 ـــــــــةمالحظــــــــــات عامـــــــ: ثانياً 

 ومباشر وال يجوز التصويت بموجب توكيل سواء عام أو خاص. شخصيو  سري التصويت -0

أو أصل   - حتى ولو لم تكن سارية - القوميإثبات الشخصية إال بأصل بطاقة الرقم  فيال يعتد  -2
 غير. ( فقط الالمميكن) القوميالصالحية الثابت به الرقم  ساريجواز السفر 

 :يتوافر فيه ما يلي ويجب أن ،اللجنة الفرعية فيح اختيار ممثل واحد فقط له لكل مرش  -3

بشأنه اإلقامة في البلد الواقع بها مقر  يشترطوال  يكون من بين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين أن-أ
أو  إللكترونياالبعثة الدبلوماسية ويتم التأكد من قيده بقاعدة بيانات الناخبين من خالل جهاز القارئ 

 اآللي.جهاز الحاسب 

 -إذا كان التوكيل الصادر له يبيح توكيل الغير - له توكيل من المرشح أو وكيله أن يصدر -ب
 .حضور ومتابعة العملية االنتخابيةب

ويحتفظ  القوميأو جواز سفره الثابت به الرقم  القوميويطلع رئيس اللجنة على التوكيل وبطاقة الرقم  
 .صورة منهمارئيس اللجنة ب

 :يليويتعين مراعاة ما 

ويثبت ذلك  تبدأ عملية االقتراع في الموعد المحدد، ولو لم يحضر ممثلي المرشحين أو أحداهما، -
 ( انتخابات رئاسية 02)بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج 

من  التأكداته بعد أثناء االقتراع يثبت رئيس اللجنة بيان يمن المرشحين ف يحالة حضور ممثل أل يف -
بند "أثناء  يلفًا كما يثبت ساعة حضوره وذلك فانه مقيد بقاعدة بيانات الناخبين على النحو المبين س

 ( انتخابات رئاسية.02)محضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج  " فياليوم



 

 

المغادرة ويوقع  وقت يثبت رئيس اللجنة ساعة يأ فيثل المرشح مغادرة مقر اللجنة حالة رغبة مم في -
( 02)رقم  محضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج في" بند "أثناء اليوم في ممثل المرشح على ذلك

 انتخابات رئاسية.

جميع مراحلها  فييقتصر دور ممثل المرشح على حضور ومتابعة ورصد عملية االقتراع والفرز  -
ثبات  ( انتخابات رئاسية 02)لجنة الفرعية نموذج اعتراض له بمحضر إجراءات ال أيوتدوين مالحظاته وا 

 ".أثناء اليوم بند " في

يسمح بالمتابعة اإلعالمية لكافة وسائل اإلعالم الصادر لها تصريح من لجنة االنتخابات الرئاسية  -2
عن من يسمح لهم رئيس البعثة من وسائل اإلعالم  هذا الشأن فضالً  فيتضعها اللجنة  التيوفقًا للقواعد 

 .بالمتابعة بها مقر البعثة التيلة بالدو 

وتشمل المتابعة اإلعالمية عملية االقتراع وفرز األصوات وفى حالة التزاحم لرئيس اللجنة تقليص عدد 
 الحاضرين من وسائل اإلعالم ومدة تواجدهم داخل مقر اللجنة.

 االنتخابية.عملية متابعة ال ، واإلعالميين المصرح أو المسموح لهمالمرشح يال يسمح لغير ممثل -5

 :يليالمرشحين ووسائل اإلعالم ما  ييحظر على ممثل -6

 .شكل من األشكال بأيلية االقتراع عمل اللجنة الفرعية وعم فيالتدخل  -أ

 عمل من شأنه تعطيل أو عرقله سير العملية االنتخابية. يممارسة أ -ب

 عاية االنتخابية.نوع من أنواع الد يممارسة أ أو ، التأثير على الناخبين-ج 

 اللجنة أو الناخبين داخل مقر اللجنة. موظفيمقابالت أو أحاديث مع  يإجراء أ -د

تهم بأنفسهم حق طلب المساعدة من اصو أاإلدالء ب ونحتياجات الخاصة الذين ال يستطيعاال لذوي -7
( انتخابات 02) إجراءات اللجنة الفرعية نموذجرئيس اللجنة أو االستعانة بمرافق ويثبت ذلك بمحضر 

 بند "أثناء اليوم". ياسية فرئ



 

 

السيدات العامالت  ىحدإلك يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من شخصية المرأة المنتقبة وله أن يكلف بذ -8
وفى حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك ال يسمح لها باإلدالء بصوتها ويثبت ذلك بمحضر ، باللجنة

 بند "أثناء اليوم". يف انتخابات رئاسية (02إجراءات اللجنة الفرعية نموذج )

 بطاقات ويمهر ظهر كلحالة نفاذ بطاقات االنتخاب المطبوعة يتم طباعة عدد مناسب من ال في -9
 ( انتخابات رئاسية.02جراءات اللجنة الفرعية نموذج )بمحضر إ ويثبت عددهامنها بخاتم البعثة 

ت يتم غلق الفتحة الخاصة بوضع بطاقات االقتراع وق أي فيحالة امتالء صندوق االقتراع  يف  -01
ثبات ذلك بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج   ( انتخابات رئاسية.02)واستبداله بآخر جديد وا 

  



 

 

 
ً
 اإلجراءات الواجب اتباعها قبل بدء عملية االقرتاع :اثالث

 :يلياالقتراع بوقت كاف مما عملية يتأكد رئيس كل لجنة فرعية قبل بدء 

ظهر كل  ت ختم( انتخابات رئاسية /أ01) من بطاقات االنتخاب نموذج كافطباعة عدد يتم   -0
، ويراعى أن يكون عدد البطاقات المطبوعة يكفي لضعف عدد من أدلى بخاتم البعثة بطاقة

 على األقل. 2102بصوته في االستفتاء على الدستور 
ية، ويتم الطبع كلما نفذت الكمية، ( انتخابات رئاس01ويثبت ذلك في محضر مستقل نموذج )

 ويثبت ذلك في ذات المحضر.
وتتضمن كل ورقة بطاقتي  (A2)مع األخذ في االعتبار أن تتم الطباعة على ورق مقاس 

 انتخاب.
حددته لجنة االنتخابات الرئاسية لتباشر اللجنة  الذيأن مقر البعثة الدبلوماسية أو القنصلية   -2

يتيح لرئيس اللجنة و  ويتسع لممارسة العملية االنتخابية، ن إحكام غلقه،ويمك الفرعية عملها آمن،
 على صناديق االقتراع. الفعلياإلشراف 

بصوته يكفل السرية للناخب لإلدالء  أكثرتوفر عدد كاف من صناديق االقتراع ومكان أو  -3
 .نةون ظهر الناخب واضح لرئيس اللجمنضدة خلف ساتر أو حاجز أو خالفه(، على أن يك)

 .( انتخابات رئاسية00بين نموذج )طباعة صفحات كافية من كشف الناخ  -2
( انتخابات رئاسية ونسخة من 02طباعة نسخة من محضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج )  -5

( انتخابات 03صوات الناخبين نموذج )ألما حصل عليه كل مرشح من  العدديكشف الحصر 
صوات ألما حصل عليه كل مرشح من  العدديرئاسية ونسختين من صورة كشف الحصر 

اللجنة العامة للمصريين ونسخة من نموذج إخطار  /أ( انتخابات رئاسية،03الناخبين نموذج )
 .انتخابات رئاسية )برقية مؤمنة(( 02نموذج ) بالخارج،

ن الحاسب أ من : التأكديصويت فيها باستخدام الحاسب اآللسيتم إجراء الت التيبالنسبة للبعثات  -6
 األسطوانةوضعية التشغيل على النحو الصحيح وفقًا للدليل المصور المرسل على  في اآللي

 مدمجة.ال



 

 

الخاص بتسجيل  اللوحيأن الجهاز  من بالنسبة للبعثات المرسل إليها أجهزة لوحية: التأكد -7
على وضعية التشغيل على النحو الصحيح وفقًا للدليل المصور المرسل  فيحضور الناخبين 

 أسطوانة مدمجة رفق األجهزة.
 حولها إن وجد. الذييوجد به مقر اللجنة والفضاء  الذيالمبنى  وهيتحديد جمعية االنتخاب   -8

  



 

 

 
ً
 اإلجراءات الواجب اتباعها أثناء عملية االقرتاع :ارابع

دولة، يت كل تمام الساعة التاسعة صباح كل يوم من أيام االقتراع وفقًا لتوق فيتبدأ عملية االقتراع  -0
( انتخابات رئاسية يثبت 02، بفتح محضر إجراءات اللجنة نموذج )التأكد من خلو صناديق االقتراع بعد

المرشحين أمام اللجنة بعد التأكد من انهما  ممثليفيه رئيس اللجنة بداية عملية االقتراع كما يثبت حضور 
 .اإللكترونيى أو جهاز القارئ مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين وذلك من خالل الحاسب األل

يدلى من يرغب من رؤساء وأعضاء وأمناء وموظفو اللجنة الفرعية بأصواتهم فور بدء عملية االقتراع  -2
كشف  يف يواز السفر الثابت به الرقم القومأو أصل ج القوميناتهم من واقع بطاقة الرقم اوبعد اثبات بي

 .والتوقيع قرين أسمائهمالرئاسية ( انتخابات 00)الناخبين نموذج 

عند حضور الناخب لمقر البعثة الدبلوماسية أو القنصلية يطلع رئيس اللجنة على أصل بطاقة الرقم  -3
بمسح الباركود المميكن( ويقوم الموظف المسئول ) يلسفر الثابت به الرقم القومو أصل جواز اأ القومي

كل بعثة  فيوفقا للنظام المستخدم  اآلليالحاسب  عن طريق القوميأو إدخال الرقم  يلكترونبالقارئ اإل
 للتأكد من أن الناخب مقيد بقاعدة بيانات الناخبين وأنه لم يسبق له اإلدالء بصوته.

( 00كشف الناخبين نموذج ) في القوميحالة التأكد مما سبق يتم إثبات اسم الناخب ورقمه  يف -2
يده او ببصمة إبهامه( بكشف الناخبين كما يوقع أمين  )بخطانتخابات رئاسية ثم يوقع الناخب قرين اسمه 

 .  له الخانة المخصصة فياللجنة 

المكان  فيوبعد أن يدلى الناخب برغبته  يسلم رئيس اللجنة بطاقة انتخاب مفتوحة للناخب، -5
 ة مطوية داخل صندوق االقتراع.قالمخصص لذلك يضع البطا

من أيام االقتراع حسب توقيت كل دولة يتأكد رئيس اللجنة  تمام الساعة التاسعة مساء كل يوم يف -6
الفرعية من عدم وجود ناخبين داخل جمعية االنتخاب وفى حالة وجود ناخبين يسمح لهم باإلدالء 

 بأصواتهم.



 

 

ذات اليوم من واقع كشف الناخبين نموذج  في الرأيتنهى اللجنة عملها ويتم حصر عدد من أبدى  -7 
ثبات ذلك بمحضر إجراءات  التياسية، والتأكد من عدد بطاقات االنتخاب ( انتخابات رئ00) لم تستخدم وا 

 .( انتخابات رئاسية02ية نموذج )اللجنة الفرع

بمعرفة رئيس  بطاقات انتخاب داخلة أيغلق فتحة صندوق االقتراع على نحو يحول دون إيداع  -8
 اضر اللجنة داخل مظروف أو أكثر مغلق، ووضع كافة أوراق االنتخاب وكشوف الناخبين ومحاللجنة
 .بخاتم البعثة ثم يتم غلق الحجرة بمفتاح خاص يحتفظ به رئيس اللجنة وي ختم

بعد  ،جنة الفرعية بفتح اللجنة الفرعيةيقوم رئيس الل التاليوفى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم  -9
سيتم استخدامه أو  الذيندوق االنتخاب فتحة ص وفض تأمين التأكد من سالمة الحجرة وما بداخلها،

اوراق انتخاب ويتم إثبات ذلك بمحضر إجراءات  أياستخدام صندوق جديد بعد التأكد من خلوه من 
اليوم األول  فيثم اتباع ذات اإلجراءات المتبعة  ،( انتخابات رئاسية02اللجنة الفرعية نموذج )

 .والموضحة سلفاً 

يقوم رئيس اللجنة الفرعية بحصر  مساءً  اب وفى تمام الساعة التاسعةآخر يوم من أيام االنتخ يف -01
ن بمقر اللجنة المتواجدي السماح للناخبينمع  ويغلق اللجنة ،بجمعية االنتخابأعداد الناخبين المتواجدين 

 .( انتخابات رئاسية02جنة نموذج )، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللباإلدالء بأصواتهم
  



 

 

ا
ً
  اتاءات الواجب اتباعها أثناء عملية فرز األصواإلجر: خامس

عملية االقتراع وغلق اللجنة الفرعية على النحو المبين سلفًا يقوم رئيس وأعضاء  انتهاءفور  -0
 :يلياللجنة الفرعية بما 

فراغفتح صناديق  -أ  محتوياتها. االقتراع، وا 
كشف  يالثابتة ف عدادلألحصر عدد البطاقات داخل كل صندوق والتأكد من مطابقتها  -ب

 ( رئاسية.00الناخبين نموذج )

 بدء عملية فرز األصوات بحصر عدد األصوات الباطلة  -ج

 الحاالت اآلتية: فييعد الصوت باطال  

 كال المرشحين اختيار 
  من المرشحين يعدم اختيار أ 
 الناخب اسمه على بطاقة االقتراع كتابة 
   االقتراعقة عالمة مميزة على بطاإشارة أو  أيوضع 
  شرط يعلى أ ىالمبد يتعليق الرأ 
  للناخب يتعليق أو رأى شخص يأكتابة 
  ة أو ال يوجد عليها خاتم البعثةاستخدام بطاقة اقتراع مختلف 

الخانة  فيالخانة المخصصة كما يعتد بكتابة اسم المرشح  فيعالمة يضعها الناخب  أييعتد ب: ملحوظة
 .حيًحا إذا كانت نية الناخب واضحةص المخصصة وبصفة عامة يعتبر الصوت

     .(0)مرفق رقم  مرفق بهذا الدليل بيان ببعض األمثلة السترشادية لألصوات الصحيحة والباطلة*
جماليربع أمام اللجنة الفرعية أيام االنتخاب األ فيدلوا بأصواتهم أعدد من  يإجمالإثبات  -د عدد  وا 

جمالياألصوات الصحيحة  حصل عليها كل مرشح بمحضر إجراءات اللجنة  التيعدد األصوات  وا 
 فيالمرشحين  وممثليويوقع على المحضر رئيس اللجنة وأمينها  ،( انتخابات رئاسية02الفرعية نموذج )
 حالة وجودهما.



 

 

 اإلجراءات الواجب اتباعها بعد انتهاء الفرز :سادساً  

( انتخابات رئاسية ويوقع عليه من 03) موذجالكشف ن فيحصل عليها كل مرشح  التيإثبات األرقام   -0
 ممثليحضور  فيللجنة  العدديرئيس اللجنة وأمينها ويقوم كل رئيس لجنة فرعية بإعالن نتيجة الحصر 

/أ( انتخابات رئاسية لمن 03ويسلم صورة من الكشف نموذج ) المتواجدةالمرشحين ووسائل اإلعالم 
 ( انتخابات رئاسية.03)ما والتوقيع باالستالم على نموذج المرشحين بعد إثبات بياناته ممثلييطلبها من 

( انتخابات رئاسية ويوقع عليه من رئيس 02) في نموذجللجنة الفرعية  يإثبات نتيجة الحصر العدد -2
عن طريق ارساله بالبرقية المؤمنة إلى وزارة  العامة للمصريين بالخارج اللجنة وأمينها وتخطر به اللجنة

 الخارجية.
 :يليلحتفاظ بمقر البعثة بما ا -3

( 00صورة من كشف الناخبين نموذج ) ،رئاسية ( انتخابات02صورة من محضر اإلجراءات نموذج )     
وما قد  ( انتخابات رئاسية،03نموذج ) يوصورة من كشف إعالن نتيجة الحصر العدد انتخابات رئاسية،

 النتخابات الرئاسية.تحددها لجنة ا التييكون قد قدم من طعون وذلك للمدة 

( انتخابات رئاسية 00كشف الناخبين نموذج ) {توضع كافة أصول أوراق العملية االنتخابية   -2
( انتخابات 03نموذج ) ي( انتخابات رئاسية وكشف نتيجة الحصر العدد02ومحضر االجراءات نموذج )

مظروف  فيكل منها  }ن و ن طعلم تستخدم وما قدم م والتيرئاسية وبطاقات االنتخاب المستخدمة 
مستقل مغلق يثبت عليه من الخارج ما يحتويه ويغلق جيدا ويمهر بخاتم البعثة على أن ترسل جميعها 

بلجنة االنتخابات الرئاسية عن طريق وزارة  للمصريين بالخارج فور انتهاء الفرز إلى اللجنة العامة
 ة.تخابات الرئاسياالنالخارجية بالحقيبة الدبلوماسية لتسليمها إلى لجنة 

  



 

 

 ةــــــــــة العامــــــاللجن :اً سابع

 يوللمرشحين الطعن ف ،إليها من شكاوى وطعون وتفصل فيهاتنظر اللجنة العامة كافة ما يقدم  -0
 على األكثر لصدور القرار التاليقراراتها أمام لجنة االنتخابات الرئاسية دون غيرها خالل اليوم 

 ( انتخابات رئاسية.05اءات اللجنة نموذج )محضر إجر  فيوتثبت ذلك 

وكافة المعدة بمعرفة اللجان الفرعية  العددياللجنة العامة نتائج الفرز وتجميع كشوف الحصر  تستلم -2 
 .أوراق العملية االنتخابية

ثبات  -3 ما حصل عليه كل مرشح من كافة  إجماليتقوم اللجنة العامة بتجميع أصوات الناخبين وا 
 .وقعه رئيس اللجنة العامة وأمينها( انتخابات رئاسية ي06محضر من ثالث نسخ نموذج ) فياللجان 

 التيلألصوات الصحيحة  العدديعقب انتهاء اللجنة العامة من أعمالها تقوم بإعالن نتيجة الحصر  -2
ممثلين و  أو ممثليهم، ،حضور المرشحين يجميع االجراءات فحصل عليها كل مرشح على ان تتم 

 .هم من لجنة االنتخابات الرئاسيةالمصرح ل ووسائل اإلعالم ،يمنظمات المجتمع المدنعن 

/أ( انتخابات رئاسية والموقع من رئيس 08نموذج ) ييسلم صورة من كشف نتيجة الحصر العدد - 5
وقيع اللجنة العامة وامينها لمن يطلبها من المرشحين او وكالئهم أو مندوبيهم بعد إثبات بياناتهما والت

 ( انتخابات رئاسية.08)نموذج  العدديستالم على كشف نتيجة الحصر باال
رسال  ،الفرعية تجميعه من محاضر اللجان يتم اخطار لجنة االنتخابات الرئاسية بمضمون ما تم -6 وا 

وأوراق العملية االنتخابية بعد وضعها بمظاريف مغلقة بالشريط الالصق المؤمن  ،كافة المحاضر
 م اللجنة العامة.بخات ةوممهور 

 

 واهلل ولي التوفيق

 لجنة النتخابات الرئاسية

  



 

 

 

 (0مرفق رقم )
 الرأية اسرتشادية لعالمات ابداء أمثل
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 هذا الصوت صحيح
  

 هذا الصوت باطل
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 اسم المرشح
  

  

  
  

 اسم الناخب او توقيعه
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