
جلنة االنتخابات الرئا�سية
بعد االطالع على االإعالن الد�ستورى ال�سادر بتاريخ 30 من مار�س �سنة2011 ؛ 

وعلى القانون رقم 174 ل�سنة 2005 بتنظيم االنتخابات الرئا�سية ؛ 
وعلى قرار جلنة االنتخابات الرئا�سية رقم ) 1 ( ل�سنة 2005 بقواعد مبا�سرة اللجنة الخت�سا�ساتها؛

وبعد موافقة جلنة االنتخابات الرئا�سية بجل�ستها املعقودة فى ال�سابع من مار�س �سنة 2012 .

قـــررت 

املادة االأوىل:تخ�س�س جلنة انتخابية اأو اأكرث فى مقر كل بعثة دبلوما�سية اأو قن�سلية م�سرية؛ القرتاع امل�سريني املقيمني خارج 
جمهورية م�سر العربية فى انتخابات رئا�سة اجلمهورية .

املادة الثانية:للم�سريني املقيمني خارج جمهورية م�سر العربية واملدرجة اأ�سماوؤهم بقاعدة بيانات الناخبني احلق فى االقرتاع 
فى انتخابات رئا�سة اجلمهورية باملقار املبينة فى املادة االأوىل بالدولة التى يقيمون بها.

املادة الثالثة:يتم ت�سجيل امل�سريني املقيمني خارج جمهورية م�سر العربية، الراغبني فى االقرتاع باخلارج، من خالل املوقع 
االلكرتونى للجنة االنتخابات الرئا�سية، وذلك فى الفرتة من اخلام�س من مار�س �سنة 2012 وحتى الرابع من اإبريل من ذات 

العام .

املادة الرابعة:يكون الت�سجيل لالقرتاع باخلارج باإثبات الراغب ال�سمه ورقمه القومى كاماًل واال�سم االأول لالأم، ورقم جواز 
فى  الراغب  الدولة  الت�سجيل  طالب  ويحدد  للجنة،  االلكرتونى  املوقع  فى  لذلك  املخ�س�س  املكان  فى  وجد،  اإن  امل�سرى  ال�سفر 

االقرتاع مبقر البعثة الدبلوما�سية اأو القن�سلية امل�سرية بها .
فاإذا وجدت اأكرث من بعثة دبلوما�سية اأو قن�سلية فى دولة واحدة؛ اختار الناخب من بينها املقر الذى يقرتع فيه .

واإذا خلت الدولة التى يقيم بها الناخب من مقر لبعثة دبلوما�سية اأو قن�سلية م�سرية اختار الناخب مقر اأقرب بعثة دبلوما�سية 
م�سرية للدولة التى يقيم بها .

ويرتتب على قبول الت�سجيل تخ�سي�س رقم �سرى خا�س للم�سجل .

املادة اخلام�سة:امل�سريون امل�سجلون لالقرتاع خارج البالد قبل نفاذ هذا القرار ي�ستمر ت�سجيلهم ما مل يرغب اأحدهم فى تغيري 
مقر اقرتاعه اإىل دولة اأخرى .

للجنة االنتخابات  املوقع االلكرتونى  املخ�س�س لذلك فى  املكان  اأن ي�سجل رغبته فى  ولكل من يرغب فى تغيري مقر االقرتاع 
الرئا�سية؛ وذلك باإدخال ا�سمه ورقمه القومى والرقم ال�سرى اخلا�س به، ويحدد الدولة الراغب نقل ت�سجيله اإليها .

وت�سرى ذات االإجراءات اإذا رغب الناخب فى العودة لالقرتاع فى موطنه االنتخابى بجمهورية م�سر العربية .

قرار جلنة االنتخابات الرئا�سية
رقم ) 4 ( ل�سنة 2012 

بقواعد واإجراءات ت�سويت امل�سريني
املقيمني خارج جمهورية م�سر العربية



قرار جلنة االنتخابات الرئا�سية
رقم ) 4 ( ل�سنة 2012 

بقواعد واإجراءات ت�سويت امل�سريني
املقيمني خارج جمهورية م�سر العربية

املادة ال�ساد�سة:يرتتب على ت�سجيل الناخب ب�سجالت املقرتعني خارج البالد رفع ا�سمه من ك�سوف الناخبني داخل جمهورية 
م�سر العربية، وال يحق له االقرتاع فى انتخابات رئا�سة اجلمهورية ل�سنة 2012 اإال فى املقر الذى �ُسِجَل للت�سويت به باخلارج .
وين�ساأ �سجل خا�س فى كل بعثة دبلوما�سية اأو قن�سلية يثبت فيه اأ�سماء الناخبني امل�سجلني لالقرتاع فى مقارها . ذلك من واقع 

البيانات املدرجة فى املوقع االألكرتونى للجنة االنتخابات الرئا�سية .
ال�سابعة:ت�سكل جلنة االنتخابات الرئا�سية جلان فرعية ت�سرف على االقرتاع والفرز داخل مقر كل بعثة دبلوما�سية  املادة 

وقن�سلية م�سرية .

املادة الثامنة:تتاح بطاقات االقرتاع النتخابات رئا�سة اجلمهورية على املوقع االلكرتونى للجنة االنتخابات الرئا�سية بدًءا 
اأيام االنتخاب بح�سب  اآخر  اليوم االأول لالنتخاب، وذلك ح�سب توقيت كل دولة وحتى اخلام�سة من م�ساء  ليلة  من منت�سف 

توقيت كل دولة . 

املادة التا�سعة:يطبع الناخب بطاقة االقرتاع من خالل املوقع االلكرتونى للجنة االنتخابات الرئا�سية وي�سعها فى مظروف 
مغلق خاىل من اأية بيانات تدل على �سخ�سيته .

القن�سلية  اأو  الدبلوما�سية  البعثة  مقر  اإىل  اخلارج  فى  امل�سريني  لت�سويت  املحددة  االأيام  خالل  بنف�سه  يتوجه  اأن  وللناخب 
امل�سرية امل�سجل اأمامها ليدىل ب�سوته، وذلك من ال�ساعة الثامنة �سباحًا وحتى ال�ساد�سة م�ساًء، وفى هذه احلالة يجب اأن يقدم 
بطاقة الرقم القومى ليطلع عليها رئي�س اللجنة الفرعية، واأن يوقع قرين ا�سمه بك�سوف الناخبني بخطه اأو بب�سمة االإبهام، 
وي�سع املظروف املحتوى على بطاقة االقرتاع فى ال�سندوق املخ�س�س لذلك، ثم يغم�س اإ�سبعه فى مداد غري قابل لالإزالة طوال 

املدة املخ�س�سة لالقرتاع فى اخلارج.
ويجوز اأن يدىل الناخب ب�سوته عن طريق الربيد، وفى هذه احلالة ي�سع الناخب املظروف املحتوى على بطاقة االقرتاع فى 
مظروف اأكرب ويرفق به �سورة من بطاقة الرقم القومى، واإقرار �سرية الت�سويت املتاح على موقع اللجنة االلكرتونى يدون به 
رقم الت�سجيل الذي ح�سل عليه، و�سورة من اأية وثيقة معتمدة تثبت اإقامته فى الدولة التى يقيم بها خارج جمهورية م�سر 
العربية، ويدون الناخب على املظروف اخلارجى عنوان البعثة الدبلوما�سية اأو القن�سلية امل�سجل لالقرتاع بها وير�سله بالربيد، 

وال يجوز اأن يحتوى املظروف املر�سل على اأكرث من بطاقة اقرتاع .

امل�سجلني  الناخبني  االنتخاب خارج م�سر وذلك من بني  اأن يختار من ميثله فى كل جلنة من جلان  العا�سرة:لكل مر�سح  املادة 
باللجنة، ويبلغ املر�سح رئي�س اللجنة املعنية با�سم ممثله فى اليوم ال�سابق على يوم االقرتاع .

ويبداأ االقرتاع فى الوقت املحدد ولو مل يح�سر ممثلو املر�سحني اأو بع�سهم.

املادة احلادية ع�سرة:ين�سر هذا القرار باجلريدة الر�سمية ويعمل به اعتبارًا من تاريخ �سدوره .

�سدر بالقاهرة  فى يوم االأربعاء 14 من ربيع الثانى �سنة 1433 هـ - املوافق ال�سابع من مار�س �سنة 2012 م

رئي�س جلنــة االنتخابات الرئا�سية          
           امل�ست�سار /فـاروق اأحمــد �سلطـــان 


