
 

        ــرارــرارــرارــرارقــقــقــقــ
            2012201220122012) لسنة ) لسنة ) لسنة ) لسنة 17171717    جلنة االنتخابات الرئاسية رقم ( جلنة االنتخابات الرئاسية رقم ( جلنة االنتخابات الرئاسية رقم ( جلنة االنتخابات الرئاسية رقم ( 

        2005200520052005) لسنة ) لسنة ) لسنة ) لسنة 1111بتعديل بعض أحكام القرار رقم (بتعديل بعض أحكام القرار رقم (بتعديل بعض أحكام القرار رقم (بتعديل بعض أحكام القرار رقم (
        بقواعد مباشرة اللجنة الختصاصاتها بقواعد مباشرة اللجنة الختصاصاتها بقواعد مباشرة اللجنة الختصاصاتها بقواعد مباشرة اللجنة الختصاصاتها 

        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  رئيس لجنة االنتخابات الرئاسية،

ـــاريخ    ـــى اإلعـــالن الدســـتورى الصـــادر بت مـــارس ســـنة  30303030بعـــد االطـــالع عل

2012201220122012،  

  بتنظيم االنتخابات الرئاسية وتعديالته، 2005200520052005لسنة  174174174174م وعلى القانون رق  

قواعــد مباشــرة ب 2005200520052005) لســنة 1111وعلى قرار لجنــة االنتخابــات الرئاســية رقــم (  
  اللجنة الختصاصاتها المعدل،

ــ   ــة االنتخاب ــة لجن األربعــاء ات الرئاســية بجلســتها المعقــودة يــوم وعلــى موافق

  . 2012201220122012سنة  مايومن  الثانىق ــالمواف
  

        
        
        

        ررتررتررتررتقـقـقـقـ
        ( املادة األوىل )( املادة األوىل )( املادة األوىل )( املادة األوىل )

 2005) لســـنة 1) مـــن القـــرار رقـــم (47، 43يســـتبدل بنصـــى المـــادتين (   

، النصــان 2012201220122012) لســنة 1111بقواعد مباشرة اللجنة الختصاصاتها المعدل بــالقرار رقــم (
  اآلتيان : 
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        ::::    43434343مادة مادة مادة مادة 
يحصر رئيس اللجنة الفرعية عقب انتهاء االقتراع عدد الناخبين الــذين أدلــوا   

تهم من واقع الثابــت فــى كشــوف النــاخبين، ويفــتح صــناديق االقتــراع ويحصــر بأصوا

  داد فى كل صندوق ويقوم بتجميعها .األع

وفــى حضــور  ،أعضــاء اللجنــة بمعاونــةويفرز رئيس اللجنة بطاقــات االقتــراع 

  مندوبى المرشحين وممثلى منظمات المجتمع المدنى ووسائل اإلعالم .

 ،يعــوق حســن قيامــه بعملــهالتــزاحم، علــى نحــو رئيس اللجنة الفرعية عنــد ول  

إجراء قرعة بين ممثلى أعضاء المجتمع المدنى الختيــار مــن لــه حضــور اإلجــراءات 

مـــن بيـــنهم، بحيـــث ال يجـــاوز عـــدد الحاضـــرين مـــنهم للفـــرز وٕاعـــالن النتيجـــة عـــن 

  خمسة، ويسرى ذات الحكم على ممثلى وسائل اإلعالم .

األصوات التى حصل عليهــا  ،نتهاء الفرزويعلن رئيس اللجنة الفرعية عقب ا  

ويســلم إلــى منــدوب كــل مرشــح صــورة مــن كشــف األصــوات التــى حصــل  ،كل مرشــح

، ويوقع مندوب المرشح على محضر يفيد استالمه الكشف المشار عليها كل مرشح

  إليه .

عدم حضور مندوبى المرشــحين وممثلــى منظمــات المجتمــع المــدنى  يمنعوال 

  مباشرة رئيس اللجنة الفرعية إلجراءات الفرز وٕاعالن نتيجته .من ووسائل اإلعالم 
  

        ::::    47474747مادة مادة مادة مادة     
يسلم رئيس اللجنة الفرعية بطاقات االنتخــاب المســتخدمة وغيــر المســتخدمة   

ويوقــع  ،األصــوات إلــى رئــيس اللجنــة العامــة ومحضــر فــرزومحاضــر أعمــال اللجنــة 

  التسليم . ذلككشف يفيد  علىالفرعية رئيس اللجنة 

ــع كشــوف الفــرز المســلمة مــن رؤســاء اللجــان وتقــ   ــة العامــة بتجمي وم اللجن

وذلك من أصوات، الفرعية وجمع أصوات الناخبين وٕاثبات ما حصل عليه كل مرشح 

  فى محضر من ثالث نسخ يوقع عليها جميًعا رئيس اللجنة العامة .
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ويعلــن رئــيس اللجنــة عقــب انتهــاء عملهــا عــدد األصــوات الصــحيحة التــى   

  ها كل مرشح .حصل علي

وتتم جميع اإلجــراءات الســابقة فــى حضــور المرشــحين أو وكالئهــم وممثلــين   

  مجتمع المدنى ووسائل اإلعالم .ال عن منظمات

ويسرى فى شأن حضــور ممثلــى منظمــات المجتمــع المــدنى ووســائل اإلعــالم 

  ) .43434343من المادة ( والخامسة الثالثةأحكــام الفقرتين 

ن محضر الفــرز المجمــع إلــى لجنــة االنتخابــات ويرسل رئيس اللجنة صورة م

الرئاســية بالفــاكس ويــودع األصــول فــى المظــروف المخصــص لهــا ويــؤمن بالطريقــة 

التى يصــدر بهــا قــرار اللجنــة، ويســلم المظــروف إلــى أحــد منــدوبى لجنــة االنتخابــات 

 الرئاسية بالمحافظة لتسليمه إليها .
  

        ))))    الثانيةالثانيةالثانيةالثانية( املادة ( املادة ( املادة ( املادة     
اليــوم التــالى اعتبــاًرا مــن لجريــدة الرســمية ويعمــل بــه فــى اهــذا القــرار  ينشــر  

  لتاريخ نشره .
  .هـ  1433سنة  يوم األربعاء الحادى عشر من جمادى اآلخرةصدر بالقاهرة فى        

  

  . م 2012سنة  الثانى من مايو الموافق              
        

        رئيـسرئيـسرئيـسرئيـس
  جلـنة االنتخـابـات الرئاسيـةجلـنة االنتخـابـات الرئاسيـةجلـنة االنتخـابـات الرئاسيـةجلـنة االنتخـابـات الرئاسيـة

        املستـشار/املستـشار/املستـشار/املستـشار/
 سلــــطانسلــــطانسلــــطانسلــــطانفـــاروق أمحـــــد فـــاروق أمحـــــد فـــاروق أمحـــــد فـــاروق أمحـــــد 

 


