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  رئيس لجنة االنتخابات الرئاسية،

ـــاريخ    ـــى اإلعـــالن الدســـتورى الصـــادر بت مـــارس ســـنة  33330000بعـــد االطـــالع عل

2012201220122012،  

  بتنظيم االنتخابات الرئاسية وتعديالته، 2005200520052005لسنة  174174174174وعلى القانون رقم   

باشــرة بقواعــد م 2005200520052005) لســنة 1111وعلى قرار لجنــة االنتخابــات الرئاســية رقــم (  

  اللجنة الختصاصاتها المعدل،

بقواعد وٕاجراءات  2012201220122012) لسنة 4444وعلى قرار لجنة االنتخابات الرئاسية رقم (  

  ت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية،تصوي

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

  . 2012201220122012سنة  مايومن  الثانىق ــالمواف
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        ررتررتررتررتقـقـقـقـ
        ( املادة األوىل )( املادة األوىل )( املادة األوىل )( املادة األوىل )

يســتبدل بــنص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة التاســعة مــن قــرار لجنــة االنتخابــات   

بقواعــد وٕاجــراءات تصــويت المصــريين خــارج مصــر  2012201220122012) لســنة 4444رقــم ( الرئاســية

  النص اآلتى :

        " :" :" :" :    الفقرة الثانيةالفقرة الثانيةالفقرة الثانيةالفقرة الثانيةاملادة التاسعة " املادة التاسعة " املادة التاسعة " املادة التاسعة " 
وللناخــب أن يتوجــه بنفســه خــالل األيــام المحــددة لتصــويت المصــريين فــى   

الخارج إلــى مقــر البعثــة الدبلوماســية أو القنصــلية المصــرية المســجل أمامهــا ليــدلى 

بصوته، وذلك مــن الســاعة الثامنــة صــباًحا وحتــى الثامنــة مســاًء، وفــى هــذه الحالــة 

اللجنة، وأن يوقع قرين اسمه  يجب أن يقدم بطاقة الرقم القومى ليطلع عليها رئيس

بكشوف الناخبين بخطه أو ببصمة اإلبهام، ويضع المظــروف المحتــوى علــى بطاقــة 

  . االقتراع فى الصندوق المخصص لذلك
  

        ))))    الثانيةالثانيةالثانيةالثانية( املادة ( املادة ( املادة ( املادة     
اليــوم التــالى اعتبــاًرا مــن فــى الجريــدة الرســمية ويعمــل بــه هــذا القــرار  ينشــر  

  لتاريخ نشره .
  .هـ  1433سنة  يوم األربعاء الحادى عشر من جمادى اآلخرةى صدر بالقاهرة ف       

  

  . م 2012سنة  الثانى من مايو الموافق              
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