
نشـرة التسجيل اإللكترونـي



املواطنني،  على  تسهياًل  اإللكتروني  التسجيل  نظام  املركزية  االنتخابات  جلنة  اعتمدت 
إلكتروني  أن يقوم بتسجيل نفسه بشكل  أي مواطن مؤهل للتسجيل  بإمكان  بحيث أصبح 

دون احلاجة للذهاب إلى مراكز التسجيل.
وتأتي هذه النشرة لتعريف املواطنني بآلية وإجراءات التسجيل اإللكتروني عبر موقع اللجنة 

www.elections.ps

مقدمة
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أهال وسهال بكم..

للبدء بعملية التسجيل اإللكتروني ادخل 

على موقع اللجنة اإللكتروني

 www.elections.ps 
ثم اضغط على أيقونة للتسجيل 

لالنتخابات احمللية 2021
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حال  وفي  القانونية،  التسجيل  شروط  اقرأ 

)التالي(  مربع  على  اضغط  عليك  انطبقت 

لبدء التسجيل.
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خانة  التسجيل يف  لطالب  الشخصية  الهوية  رقم  ادخل   .1

الهوية الشخصية.

2. ادخل تاريخ ميالده الكامل يف خانة تاريخ امليالد.

3. عبئ الرمز الظاهر أمامك يف املربع أدناه .

4. تأكد من صحة البيانات ثم اضغط مربع )التالي(.
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مالحظة: إذا كنت مسجل سابقاً ستظهر لك بيانات تسجيلك السابق.

1. اختر مفتاح الدولة املقيم فيها من خانة )رقم الهاتف احملمول(.

2. ادخل رقم الهاتف احملمول لطالب التسجيل يف خانة )رقم الهاتف 

احملمول(، ثم اضغط على املربع املجاور وانتظر قلياًل للحصول 

.SMS على رمز التأكيد على شكل رسالة نصية

3. بعد احلصول على رمز التأكيد أدخله يف خانة )رمز التأكيد(.

4. اضغط على مربع )التالي(.
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بناًء  الشخصية  بياناتك  1. سيتم عرض 

على رقم الهوية املدخل سابقًا.

مربع  على  اضغط  ثم  منها  تأكد   .2

)التالي(.
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1. ستظهر لك خيارات املنطقة االنتخابية والهيئة احمللية 

والتجمع السكاني بشكل تلقائي.

2. تأكد من التجمع السكاني اخلاص بك. 

3. اختر اسم مركز االقتراع املناسب لك من قائمة مراكز 

االقتراع اخلاصة بتجمعك السكاني.

4. تأكد من البيانات ثم اضغط على مربع )التالي(. 
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1. أدخل بريدك اإللكتروني بشكل صحيح يف خانة )البريد اإللكتروني(، إذا كنت 

ترغب بذلك.

بجانب  أشر  االنتخابات  يف  املشاركة  عن  تعيقك  لديك  إعاقة  وجود  حال  يف   .2

السؤال، ثم حدد نوع اإلعاقة من خالل اخليارات املتاحة أمامك. 

3. تأكد من البيانات ثم اضغط على مربع )التالي(.
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مالحظة هامة:
عملية  تكتمل  ال 
أن  بعد  إال  تسجيلك 
مربع  على  تضغط 

تثبيت التسجيل.

1. تأكد من جميع بياناتك املدخلة.

البيانات اضغط  2. يف حال وجود خطأ يف أي من 

على مربع )إلغاء( وصحح البيانات اخلاطئة.

3. يف حال كانت البيانات املدخلة صحيحة اضغط 

عملية  إلكمال  التسجيل(  )تثبيت  مربع  على 

التسجيل.




