
 

        قرار جلنة االنتخابات الرئاسيةقرار جلنة االنتخابات الرئاسيةقرار جلنة االنتخابات الرئاسيةقرار جلنة االنتخابات الرئاسية
            2012) لسنة ) لسنة ) لسنة ) لسنة     1رقم ( رقم ( رقم ( رقم ( 

        بتعديل قرار جلنة االنتخابات الرئاسية رقم بتعديل قرار جلنة االنتخابات الرئاسية رقم بتعديل قرار جلنة االنتخابات الرئاسية رقم بتعديل قرار جلنة االنتخابات الرئاسية رقم 
        بقواعد مباشرة اللجنة الختصاصاتهابقواعد مباشرة اللجنة الختصاصاتهابقواعد مباشرة اللجنة الختصاصاتهابقواعد مباشرة اللجنة الختصاصاتها    2005) لسنة ) لسنة ) لسنة ) لسنة     1( ( ( ( 

        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        

          جلنة االنتخابات الرئاسيةجلنة االنتخابات الرئاسيةجلنة االنتخابات الرئاسيةجلنة االنتخابات الرئاسية
 من مارس 30بتاريخ اإلعالن الدستورى الصادر على بعد االطالع 

  ؛ 2011سنة

  ؛بتنظيم االنتخابات الرئاسية  2005لسنة  174القانون رقم وعلى   
  ؛2005لسنة  1لجنة االنتخابات الرئاسية رقم وعلى قرار 

من  18 دة فىو عقاالنتخابات الرئاسية بجلستها الملجنة وبعد موافقة 

  . 2012فبراير سنة 
  

            تتتتقـــررقـــررقـــررقـــرر
  

        ( املادة األوىل )( املادة األوىل )( املادة األوىل )( املادة األوىل )    
، 21و، 19و، 17و، 7وثانيـــة )، فقـــرة (  3و ،1 يســـتبدل بنصـــوص المـــواد  

قــرار لجنــة  مــن 41و ( فقــرة ثالثــة ) 37و ،25و، ( فقــرة أولــى ) 24و، 23و، 22و

 بقواعـــد مباشـــرة اللجنـــة الختصاصـــاتها 2005) لســـنة  1(  االنتخابـــات الرئاســـية

  النصوص اآلتية :
  

        ::::    1مــادة مــادة مــادة مــادة 
يــة المعــانى المبينــة يقصد فــى تطبيــق أحكــام هــذه الالئحــة بالمصــطلحات اآلت  

  قرين كل منها :
  (أ) اللجنة : لجنة االنتخابات الرئاسية .  
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  (ب) الرئيس : رئيس لجنة االنتخابات الرئاسية .  

  (ج) األعضاء : أعضاء لجنة االنتخابات الرئاسية .  

  (د) األمانة العامة : أمانة لجنة االنتخابات الرئاسية .  
  

        ::::    ( الفقرة الثانية )( الفقرة الثانية )( الفقرة الثانية )( الفقرة الثانية )    3مادة مادة مادة مادة 
مــن أعضــائها علــى األقــل مــن  أربعــةكون انعقاد اللجنة صــحيًحا بحضــور وي  

  من أعضائها . ثالثةبينهم الرئيس ، وتصدر قراراتها بأغلبية ال تقل عن 
        

        ::::7مادة مادة مادة مادة 
مــن اإلعــالن  28و 27 بالمــادتينتختص اللجنة بكافة االختصاصات الــواردة   

 2005لسنة  174 وبالقانون رقم 2011من مارس سنة  30الدستورى الصادر فى 

  يلى :  ، وعلى األخص بماوبهذه الالئحة نتخابات الرئاسية المنظم لال 

 اإلشراف على قاعدة بيانات الناخبين والقيد فيها وتعديلها . - 1

 .عالن فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية إ - 2

علــى شــراف وضع اإلجراءات الالزمة للتقــدم للترشــيح لرئاســة الجمهوريــة واإل - 3

 تنفيذها .

ـــوافر تل - 4 قـــى طلبـــات الترشـــيح لرئاســـة الجمهوريـــة وفحصـــها والتحقـــق مـــن ت

 الشروط فى المتقدمين للترشيح .

 إعداد القائمة النهائية للمرشحين وٕاعالنها . - 5

 إعالن ميعاد وٕاجراءات التنازل عن الترشيح . - 6

 تحديد تاريخ بدء الحملة االنتخابية ونهايتها . - 7

ة االنتخابيــة المنصــوص عليهــا التحقــق مــن تطبيــق القواعــد المنظمــة للدعايــ - 8

، ومن تطبيــق المســاواة بــين المشار إليه 2005لسنة  174رقم  القانونفى 

المرشحين فى استخدام وسائل اإلعالم المسموعة والمرئيــة المملوكــة للدولــة 

 .ألغراض الدعاية االنتخابية واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها 



 3

ريين المقيمين خــارج مصــر فــى انتخابــات وضع قواعد وٕاجراءات اقتراع المص - 9

  . رئاسة الجمهورية

بمنــدوبين للجنــة مــن أعضــاء جــراءات االقتــراع والفــرز اإلشــراف العــام علــى إ - 10

 الهيئات القضائية .

البــت فــى جميــع المســائل التــى تعــرض عليهــا مــن اللجــان العامــة النتخــاب  - 11

 رئيس الجمهورية .

 د نتيجة االنتخاب وٕاعالنها .تلقى النتائج المجمعة لالنتخابات ، وتحدي - 12

 باالنتخاب .الفصل فى جميع التظلمات والطعون المتعلقة  - 13

الفصل فى جميع المسائل المتعلقة باختصــاص اللجنــة ، بمــا فــى ذلــك تنــازع  - 14

 174رقــم االختصــاص ، وكــذلك االختصاصــات األخــرى التــى يــنص عليهــا 

 .المشار إليه 2005لسنة 
  يه ظروف اختصاصاتها وطبيعته .ولها أن تضع من القواعد ما تقتض

  

        ::::    17    مادة مادة مادة مادة 
تعلن اللجنة عن فتح باب الترشيح بالنشر فى الجريــدة الرســمية وصــحيفتين   

  يوميتين واسعتى االنتشار. 

على أال يقل عن سبعة أيام إلعالن موعد تلقى الطلبات، يجب أن يتضمن او   

  . ، ويوم االنتخاب ويوم اإلعادةمن تاريخ فتح باب الترشيح
  

        ::::        19مادة مادة مادة مادة 
  يرفق بطلب الترشيح المستندات اآلتية :  

علــى  النماذج الخاصة بتأييد طالــب الترشــيح ، أو ترشــيح الحــزب لــه - 1

  .النحو المبين فى هذا القرار 

 أصل شهادة ميالد طالب الترشيح أو مستخرج رسمى منها .  - 2

  صورة بطاقة الرقم القومى . - 3

 . صحيفة الحالة الجنائية  - 4
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إقرار من طالــب الترشــيح بأنــه مصــرى الجنســية مــن أبــوين مصــريين  - 5

 وبأنه أو أى من والديه لم يحمل جنسية أخرى .

 إقرار من طالب الترشيح أنه غير متزوج من غير مصرى . - 6

 منها. اإلعفاءالخدمة العسكرية أو  أداءشهادة  - 7

ــًا ألحكــام القــانون رقــم  - 8 ن فــى شــأ 1975لســنة  62إقــرار الذمــة الماليــة طبق

 الكسب غير المشروع .

  

        ::::    21مادة مادة مادة مادة 
يقــدم مرشــحو األحــزاب السياســية شــهادة مــن أحــزابهم بترشــيحهم لمنصــب   

ويثبــت بالشــهادة  ،المرشــحة لهــم باحز وبتــاريخ  عضــويتهم بــاألرئيس الجمهورية ، 

األحـــزاب  وتعتمــد تلــك الشــهادة مــن لجنــة تــاريخ تأســيس الحــزب، وأنــه مــازال قائمــًا،

  . السياسية
   

        ::::        22    مادةمادةمادةمادة
ـــزم مرشـــحو األحـــزاب    ـــابالسياســـية يلت ـــديم كت  وأمـــن مجلســـى الشـــعب  بتق

 أى مــن  النــواب المنتخبــين للحــزب الــذى ينتمــون إليــه فــىعــدد  الشــورى يــذكر فيــه
  الترشيح . فتح باب آخر انتخابات نيابية جرت قبل فىالمجلسين 

  

            ::::    23مادة مادة مادة مادة 
ب ترشــيحه مــا رفــق طلــغيــر مرشــحى األحــزاب السياســية المرشــح مــن يقــدم   

  .الشورىأو عضوا من األعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب  ثالثينمن  هتأييديفيد 

علــى النمــوذج المعــد لــذلك مــن لجنــة  منفــرداً ويكــون التأييــد مــن كــل عضــو   

   االنتخابات الرئاسية .

علــى النمــوذج وبياناتــه المثبتــة فيــه،  العضــو المؤيــد توقيعويتم إثبات صحة   

األمانـــة العامـــة ألى مـــن مجلســـى الشـــعب والشـــورى بحســـب ة بمعرفـــ بغيـــر رســـوم،

  . األحوال
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        ::::    ( الفقرة األوىل )( الفقرة األوىل )( الفقرة األوىل )( الفقرة األوىل )    24مادة مادة مادة مادة 
خالل المدة التى تقررها اللجنة على أال تقل عــن يكون تلقى طلبات الترشيح 

صــباحًا وحتــى الســاعة الثامنــة مســاًء ، عــدا  التاســعةســبعة أيــام بــدءًا مــن الســاعة 

  .  حتى الثانية ظهراً  اليوم األخير فيكون الميعاد
  

        ::::    25مادة مادة مادة مادة 
المؤيديـــن  أعدادو يجب أن يتضمن اإلعالن أسماء طـالبى الترشيح وصفاتهم   

  .لهم أو األحزاب التى رشحتهم 
        

  : ( فقرة ثالثة )( فقرة ثالثة )( فقرة ثالثة )( فقرة ثالثة )    37املادة املادة املادة املادة 

يلتزم المرشح بأن يودع فــي حســاب حملتــه االنتخابيــة مــا تلقــاه مــن تبرعــات 

  . وأمواله التي خصصها للحملة
  

        ::::    41ة ة ة ة مادمادمادماد
، مســاءً  الثامنــة صباحًا وينتهــى فــى الســاعة الثامنةيبدأ االقتراع فى الساعة 

وٕاذا مــا تواجــد نــاخبون بجمعيــة االنتخــاب عنــد انتهــاء الميعــاد تحــرر اللجنــة كشــفًا 

  بأسمائهم ويستمر االقتراع لحين االنتهاء من اإلدالء بأصواتهم .
  

        ))))    الثانيةالثانيةالثانيةالثانية( املادة ( املادة ( املادة ( املادة     
 المشــار إليــه 2005) لسنة  1( نتخابات الرئاسية قرار لجنة اال  يضاف إلى  

  : مكررًا نصها اآلتى 23مادة جديدة برقم 
  

ا    23املادة املادة املادة املادة 
ً
امكرر
ً
امكرر
ً
امكرر
ً
  : مكرر

رفــق طلـــب غيــر مرشـــحى األحــزاب السياســـية المرشــح مـــن يقـــدم  أن يجــوز  

) مــن 2بالمــادة (وذلــك بمراعــاة مــا ورد  ،ناخــبثالثــين ألــف تأييــد  مــا يفيــد ترشــيحه

   . 2005ة لسن 174القانون رقم 

علــى النمــوذج المعــد لــذلك مــن لجنــة  منفــرداً ويكــون التأييــد مــن كــل ناخــب 

   االنتخابات الرئاسية .
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ويـــتم إثبـــات صـــحة توقيـــع ، علـــى النمـــوذجالمؤيـــد بـــالتوقيع الناخـــب ويلتـــزم   

، بغير رسوم، بمعرفة أحــد مكاتــب  الناخب المؤيد على النموذج وبياناته المثبتة فيه

ـــق التوثيـــق بمصـــلحة ال ـــارى والتوثي ـــة شـــهر العق ـــى تضـــعها لجن ـــًا للضـــوابط الت وفق

   . االنتخابات الرئاسية
  

        ( املادة الثالثة )( املادة الثالثة )( املادة الثالثة )( املادة الثالثة )
ـــانالمتلغـــى  ـــة االنتخابـــات الرئاســـية مـــن  6و ،5رقمـــى  ادت ) لســـنة  1( قـــرار لجن

        . المشار إليه 2005
        

        ))))    رابعةرابعةرابعةرابعةالالالال( املادة ( املادة ( املادة ( املادة 
مــن اليــوم التــالى الجريــدة الرســمية ويعمــل بــه اعتبــارًا فــى  القــرارينشــر هــذا   

  لتاريخ نشره .

  .هـ  1433سنة  ربيع األولمن  29يوم الثالثاء صدر بالقاهرة فى 
  

  .م 2012سنة  فبراير من 21 الموافق
        

        س س س س ــــرئيرئيرئيرئي
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