
رئي�س جلنة االنتخابات الرئا�سية 
بعد االطالع على االإعالن الد�ستورى ال�سادر فى 30 من مار�س �سنة 2011؛ 

وعلى القانون رقم 73 ل�سنة 1956 بتنظيم مبا�سرة احلقوق ال�سيا�سية؛ 
وعلى قانون تنظيم االنتخابات الرئا�سية ال�سادر بالقانون رقم 174 ل�سنة 2005؛ 

وعلى قرار جلنة االنتخابات الرئا�سية رقم )1( ل�سنة 2005 بقواعد مبا�سرة اللجنة الخت�سا�ساتها؛ 
وعلى قرار جلنة االنتخابات الرئا�سية رقم ) 4 ( ل�سنة 2012 بقواعد واإجراءات ت�سويت امل�سريني املقيمني خارج جمهورية 

م�سر العربية .

قــررت
املادة االأوىل :الناخبون املقيدة اأ�سماوؤهم بقاعدة بيانات الناخبني بالتطبيق الأحكام القانون رقم 73 ل�سنة 1956 امل�سار اإليه 

مدعوون لالجتماع مبقار جلان االنتخابات الفرعية املخت�سة؛ وذلك النتخاب رئي�س جمهورية م�سر العربية .

املادة الثانية:يفتح باب الرت�سيح لرئا�سة اجلمهورية اعتباًرا من يوم ال�سبت املوافق العا�سر من مار�س �سنة 2012 وحتى االأحد 
املوافق الثامن من اإبريل �سنة 2012، وتقدم طلبات الرت�سيح يومًيا اعتباًرا من ال�ساعة التا�سعة �سباًحا وحتى ال�ساعة التا�سعة 
م�ساًء عدا اليوم االأخري فتقدم طلبات الرت�سيح حتى ال�ساعة الثانية ظهًرا؛ وذلك مبقر جلنة االنتخابات الرئا�سية الكائن فى 

50 �سارع العروبة ـ م�سر اجلديدة ـ القاهرة .

 املادة الثالثة :تُرى عملية االنتخاب بالكيفية املن�سو�س عليها فى القانون رقم 174 ل�سنة 2005 وقرار جلنة االنتخابات 
االأربعاء واخلمي�س  اإليها، يومى  امل�سار  ل�سنة 2012  الرئا�سية رقم )4(  ل�سنة 205 وقرار جلنة االنتخابات  الرئا�سية رقم 1 
املوافقني 23 و24 من مايو �سنة 2012، على اأن ترى انتخابات امل�سريني املقيمني خارج جمهورية م�سر العربية فى الفرتة من 

اجلمعة املوافق 11من مايو �سنة 2012 وحتى اخلمي�س املوافق 17 من مايو �سنة 2012 .
فاإذا اقت�سى احلال اإعادة االنتخاب؛ ترى انتخابات االإعادة يومى ال�سبت واالأحد املوافقني 16 و17 من يونيو �سنة 2012، على 
ان ترى انتخابات امل�سريني املقيمني خارج جمهورية م�سر العربية فى الفرتة من االأحد املوافق الثالث من يونيو وحتى ال�سبت 

املوافق التا�سع من يونيو �سنة 2012 . 
 

املادة الرابعة: ين�سر هذا القرار فى اجلريدة الر�سمية وفى �سحيفتني يوميتني وا�سعتى االنت�سار .

�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 

قرار جلنة االنتخابات الرئا�سية
رقم ) 5 ( ل�سنة 2012

بدعوة الناخبني النتخاب 
رئي�س جمهورية م�سر العربية 


