
عدد الإجــــــــراءم
املادة فى امليعــــادالأيام

القانون

الإعالن فتح باب الرت�شيح ومدة تقدمي الطلبات ومواعيد النتخاب الأول والإعادة فى 1
الداخل واخلارج

اخلمي�س
2012/3/8 10

بدء تلقى طلبات الرت�شيح اعتباًر من ال�شاعة التا�شعة �شباحًا حتى ال�شاعة الثامنة م�شاًء 2
خالل املدة املحددة لتلقى طلبات الرت�شيح عدا اليوم الأخري لل�شاعة الثانية  ظهرًا.

ثالثون 
يومًا

من ال�شبت 
2012/3/10
حتى الأحد 
 2012/4/8

10
13

اإعالن قائمة مقدمى طلبات الرت�شيح واملوؤيدين من اأع�شاء املجال�س املنتخبة ) بالإعالن فى 3
الأثننييوم واحد�شحيفتني يوميتني وا�شعتى النت�شار فى اليوم التاىل لنتهاء مدة تلقى طلبات الرت�شيح ( .

2012/4/92/14

تلقى العرتا�شات من اأحد املر�شحني على اآخر من ال�شاعة الثامنة �شباحًا حتى ال�شاعة 4
يومنيالثامنة م�شاًء خالل املدة املحددة لتلقى العرتا�شات .

من الثالثاء 
  2012/4/10
حتى الأربعاء 
2012/4/11

2/14

الف�شل فى العرتا�شات وبحث �شروط الرت�شيح ، واإخطار من مل تتوافر فيه ال�شروط بعدم 5
قبول طلب تر�شيحه وا�شتبعاده ) مع مراعاة اأن يتم اإخطار من ا�شتبعد فى ذات اليوم ( .

خـالل 
يومني 

من اخلمي�س 
2012/4/12
حتى اجلمعة

2012/4 /13 
16 ، 15

يومني التظلم من قرارات ال�شتبعاد  .6
 48(

�شاعة(

من ال�شبت 
 2012 /4/14

حتى الأحد 
2012/4/15

16

الإثنني 24 �شاعةالبت فى التظلم .    7
 2012/4/1616

8
اإعالن القائمة النهائية للمر�شـحني وحتديد ميعـاد بدء احلملة النتخابية ) الإعالن 

بالن�شر فى اجلريدة الر�شمية وفى �شحيفتني يوميتني وا�شعتى النت�شار ( ـ )قبل خم�شة 
وع�شرين يومًا من اليوم املحـدد لالنتخاب الأول( 

يوم واحد
اخلمي�س 

2012/4/2617

21 يومبدء احلملة النتخابية  )قبل ثالثة اأ�شـابيع من النتخاب الأول (9
من الأثنني

2012/4/30
حـتى منت�شف ليل 

2012/5/21
20

20الإثنني 2012/5/21انتهاء احلملة النتخابية ) قبل يومني من النتخاب الأول ( .10

�شبعة اأيامالنتخاب الأول  للم�شريني فى اخلارج.11
من اجلمعة 

2012/5/11
حتى اخلمي�س 
2012/5/17

جدول مواعيد
اإجراءات النتخابات الرئا�شية 



عدد الإجــــــــراءم
املادة فى امليعــــادالأيام

القانون

يومنيالنتخاب الأول بالداخل12
الأربعاء 

 2012/5/23
واخلمي�س 

2012/5/24

ال�شبتانتهاء الفرز واإر�شال املحا�شر للجنة النتخابات الرئا�شية .13
2012 /5 /26 38

تقدمي الطعون فى قرارات اللجان العامة 14
)فى موعد اأق�شاه اليوم التاىل للقرار املطعون فيه( .

حتى الأحد 
 2012/5/2736

البت فيما يرد من الطعون ب�شاأن اأعمال اللجان العامة . 15
واإعالن النتيجة النهائية لالنتخاب الأول واإخطار الفائز برئا�شة اجلمهورية .

خالل 
ثالثة 
اأيام 

الثالثاء 5/29/ 
2012

39 ، 36
41

الأربعاء بدء احلملة النتخابية لالنتخاب الثانى .16
2012 /5/3020

ال�شاعة انتهاء احلملة النتخابية لالنتخاب الثانى 17
12 ظهرًا 

اجلمعة 
2012/6/1520

�شبعة اأيامالنتخاب الثانى للم�شريني باخلارج18
من الأحد 

2012/6/3
حتى ال�شبت 
2012/6/9

النتخاب الثانى فى الداخل 19
ال�شبت

2012/6/16 
والأحد 

2012/6/17
40

الأثننيانتهاء الفرز20
2012/6/18 

حتى الثالثاء تلقى الطعون21
2012/6/19

البت فى الطعون ـ واإعالن النتيجة النهائية .22
واإخطار الفائز برئا�شة اجلمهورية 

حتى اخلمي�س 
 2012/6/2141

جدول مواعيد
اإجراءات النتخابات الرئا�شية 


