
١ 
 

  قرار رئيس مجهورية مصر العربية
  ٢٠١٤نة ــ) لس٢٢م(ـــون رقــبالقان
 يةـــات الرئاســم االنتخابـــبتنظي

  
  

  رئيس اجلمهورية 
  ،٢٠١٤بعد االطالع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 

  الســــياسـية،ـرة الحقــوق ــــبتنظيم مباشـ ١٩٥٦نة ـــلس ٧٣ون رقم ـــوعلى القان
  ات الرئاســـــــية،ــــــم االنتخــــابـــــبتنظـــي ٢٠٠٥نة ـــلس ١٧٤ون رقم ـــالقان ىوعل

  وزراء، ــــــس الــــــة مجلــــــــــوبعد موافق
  .وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة 

  

  ررــق
  القانون اآلتي نصه

  الفصل األول : شروط الرتشح لرئاسة اجلمهورية

  ) : ١مادة (
ــيس الجيُ  ــدة نتخــب رئ ــاخبين المقي ــام المباشــر مــن الن ــراع الســري الع ــة عــن طريــق االقت مهوري

  أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق .
  ويشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية توفر الشروط اآلتية :

  أن يكون مصريًا من أبويين مصريين.  ) ١
  من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.أال يكون قد حمل أو أي   ) ٢
  أن يكون حاصًال على مؤهل عاٍل.  ) ٣
  أن يكون متمتًعا بحقوقه المدنية والسياسية.  ) ٤
أال يكون قد ُحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أواألمانة ولو كان قد   ) ٥

  رد إليه اعتباره.
  قانوًنا. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها  ) ٦
  أال تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميالدية.  ) ٧
  أال يكون مصاًبا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية .  ) ٨
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  ) :٢مادة (
يلــزم لقبــول الترشــح لرئاســة الجمهوريــة أن يزكــي المترشــح عشــرون عضــوًا علــى األقــل مــن 

ن يؤيده ما ال يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حـق أعضاء مجلس النواب، أو أ
  االنتخاب في خمس عشرة محافظة على األقل، وبحد أدني ألف مؤيد من كل محافظة منها .

وفي جميع األحوال ال يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح، وتجرى أول انتخابات رئاسية بعـد 
  ت البرلمانية بنظام التأييد من المواطنين .العمل بأحكام هذا القانون قبل االنتخابا

  الفصل الثاني: جلنة االنتخابات الرئاسية
  )٣مادة (

تتولى اإلشراف الكامل على االنتخابـات الرئاسـية التاليـة للعمـل بهـذا القـانون لجنـة االنتخابـات 
الدســتورية الرئاســية القائمــة فــي تــاريخ العمــل بالدســتور، والمشــكلة برئاســة رئــيس المحكمــة 

  العليا، وعضوية كل من :
  رئيس محكمة استئناف القاهرة  -
  أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا  -
  أقدم نواب رئيس محكمة النقض  -
  أقدم نواب رئيس مجلس الدولة   -

  

وفــي حالــة وجــود مــانع لــدى رئــيس اللجنــة يحــل محلــه أقــدم نــواب رئــيس المحكمــة الدســتورية 
الحالة يضم لعضوية اللجنة خالل فترة قيام المانع أقدم نـواب رئـيس المحكمـة  العليا، وفي هذه

الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في المحكمة ذاتهـا، وعنـد وجـود مـانع لـدى أحـد أعضـاء 
  اللجنة يحل محله من يليه في األقدمية من أعضاء جهته القضائية.

  )٤مادة (
شخصــية اعتباريــة عامــة، ومقرهــا الرئيســي مدينــة القــاهرة، تكــون للجنــة االنتخابــات الرئاســية 

وتتمتع باالستقالل في ممارسة اختصاصاتها، وتكون لهـا موازنـة خاصـة تـدرج ضـمن الموازنـة 
  العامة للدولة. ويجوز للجنة عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر آخر تحدده.

  )٥مادة (
 أربعة مـن أعضـائها يًحا إال بحضوركون اجتماعها صحتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، وال ي

على األقل من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية ال تقل عن ثالثة مـن أعضـائها، وتنشـر 
  هذه القرارات في الجريدة الرسمية على النحو المبين في هذا القانون.
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وتصــدر اللجنــة اللــوائح ويكــون للجنــة أمانــة عامــة يصــدر بتشــكيلها قــرار مــن رئــيس اللجنــة، 
  والقرارات الالزمة لتنظيم عمل األمانة وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

  )٦مادة (
  تختص لجنة االنتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتي:

 .اإلشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها  )١
  حديثها واإلشراف على القيد بها وتصحيحها.وطريقة مراجعتها وتنقيتها وت

  .إعالن فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية  )٢
  وضع اإلجراءات الالزمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية واإلشراف على تنفيذها.  )٣
تلقــي طلبــات الترشــح لرئاســة الجمهوريــة، وفحصــها والتحقــق مــن تــوافر الشــروط فــي   )٤

  المتقدمين للترشح.
  ديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبي على المترشح.تح  )٥
يعــاد وٕاجــراءات التنــازل عــن إعــداد القائمــة النهائيــة للمرشــحين وٕاعالنهــا ، وٕاعــالن م  )٦

  .الترشح
  .تحديد تاريخ بدء الحملة االنتخابية ونهايتها  )٧
التحقـق وضع القواعد المنظمة للدعاية االنتخابية المنصوص عليها في هذا القـانون و   )٨

مــن تطبيقهــا، علــى نحــو يكفــل المســاواة بــين المرشــحين فــي اســتخدام وســائل اإلعــالم 
المملوكــة للدولــة ســواء المســموعة أو المرئيــة أو الصــحف والمطبوعــات الصــادرة عــن 
المؤسســات الصــحفية، ألغــراض الدعايــة االنتخابيــة، واتخــاذ مــا تــراه مــن تــدابير عنــد 

  مخالفتها .
ت إخطار المتقدمين للترشـح لرئاسـة الجمهوريـة بـالقرارات الصـادرة قواعد وٕاجراءاوضع   )٩

  عنها .
دعوة الناخبين لالقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية واإلشراف الكامل على إجـراءات ) ١٠

  االقتراع والفرز .
وضع القواعد المنظمة لمشـاركة وسـائل اإلعـالم ومنظمـات المجتمـع المـدني المصـرية ) ١١

  متابعة العملية االنتخابية .واألجنبية في 
  وضع اللوائح الالزمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة اختصاصاتها.  ) ١٢
  البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة .) ١٣
     الفصــــل بقــــرارات نهائيــــة فــــي جميــــع االعتراضــــات والتظلمــــات والطعــــون المتعلقــــة ) ١٤

  بالعملية االنتخابية .
  تلقي النتائج المجمعة لالنتخابات، وتحديد نتيجة االنتخابات النهائية وٕاعالنها. )١٥
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  )٧مادة (
  تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة. 

  كما ال يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو اإللغاء .

  )٨مادة (
الرئاسية ان تسهم في توعية المواطنين بأهمية االنتخابات الرئاسـية والـدعوة  للجنة االنتخابات

  إلى المشاركة فيها .

  ) ٩مادة (

تلتزم أجهزة الدولة في حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة فـي القيـام بأعمـال التحضـير واإلعـداد 
ختصاصـاتها طلـب لالنتخابات وجميع األعمال الالزمة لذلك، ويكـون للجنـة فـي سـبيل مباشـرة ا

المستندات واألوراق والبيانات والمعلومات التي ترى لزومها من ذوي الشأن فـي المواعيـد التـي 
ــذلك، ولهــا أن تطلــب أي مســتندات او أوراق أو معلومــات مــن أيــة جهــة رســمية أو  تحــددها ل
عامــة، وأن تكلــف مــن تــراه مــن الجهــات الرســمية أو مــن تســتعين بــه مــن الخبــراء بــإجراء أي 

  حقيق أو بحث أو دراسة الزمة للبت فيما هو معروض عليها.ت

  الفصل الثالث : يف إجراءات الرتشح مبنصب رئيس اجلمهورية :
  )١٠ة (ماد

مــن يحــدد ميعــاد بــدء إجــراءات انتخــاب رئــيس الجمهوريــة ويــوم االنتخــاب ويــوم اإلعــادة بقــرار 
ستور، وينشـر هـذا ها في الدنصوص علياالنتخابات الرئاسية، وذلك بمراعاة المواعيد الم لجنة
  في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي االنتشار. القرار

  ) ١١مادة (
النمـوذج ورية علـى ـــح لرئاسـة الجمهـن يرغب في الترشــتكون تزكية أعضاء مجلس النواب لم

الخصـوص التي تعـده لجنـة االنتخابـات الرئاسـية، ويجـب أن يتضـمن هـذا النمـوذج علـى وجـه 
البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح ولشخصية العضو الذي يزكيـه ولعضـويته فـي مجلـس 
النواب، وٕاقرار بعـدم سـبق تزكيتـه آلخـر ويلتـزم العضـو بـالتوقيع علـى مـا تضـمنه النمـوذج مـن 
بيانــات، ويــتم إثبــات هــذا التوقيــع والبيانــات الــواردة بــالنموذج بمعرفــة األمانــة العامــة لمجلــس 

  واب.الن
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق االنتخاب للراغبين فـي الترشـح لرئاسـة الجمهوريـة علـى 
النموذج الذي تعده لجنة االنتخابات الرئاسية ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص 
البيانــات المثبتــة لشخصــية طالــب الترشــح ولشخصــية المــواطن الــذي يؤيــده ورقــم بطاقــة الــرقم 
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محل االقامة، وٕاقـرارا بعـدم سـبق تأييـده لطالـب الترشـح نفسـه أو آلخـر ويلتـزم المؤيـد القومي و 
بــالتوقيع علــى مــا تضــمنه النمــوذج مــن بيانــات ويثبــت هــذا التوقيــع بغيــر رســوم بمعرفــة أحــد 
مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو قلم الُكتاب بالمحاكم الجزئية أو أية جهة 

  لجنة االنتخابات الرئاسية وذلك كله وفق الضوابط التي تضعها.أخرى تكلفها 

  ) ١٢مادة (
ة، ـات الرئاســية وذلــك علــى النمــوذج الــذي تعــده اللجنـــح إلــى لجنــة االنتخابـــدم طلــب الترشـــيقــ

تجـاوز ثالثـين يومـًا مـن تـاريخ فـتح ال تقل عن عشـرة أيـام وال المدة التى تحددها على أخالل 
  باب الترشح.
  ق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها اللجنة وعلى االخص:ويجب ان يرف

  النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح .    )١
  شهادة ميالد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها.    )٢
  صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.   ) ٣
من  هو أو أي إقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبويين مصريين وبأنه لم يحمل    )٤

  والديه أو زوجه جنسية دولة اخرى.
  صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.   ) ٥
  شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون.   ) ٦
فى شأن  ١٩٧٥لسنة  ٦٢عليه فى القانون رقم  إقرار الذمة المالية المنصوص   )٧

  الكسب غير المشروع.
الصادر عن الجهة التى تحددها لجنة االنتخابات الرئاسية بنتيجة التقرير الطبى   ) ٨

  الكشف الطبى على المترشح.
إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو األمانة   ) ٩

  وٕان كان قد رد إليه اعتباره.
الرئاسية بصفة إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين الف جنية بخزانة لجنة االنتخابات  ) ١٠

تأمين يرد إليه بعد إعالن نتيجة االنتخاب مخصوًما منه مصاريف النشر وٕازالة 
  الملصقات االنتخابية بحسب األحوال.

بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال   ) ١١
  اللجنة.

ــدمها ط ــا رســمية فــى وتعتبــر جميــع األوراق واإلقــرارات والمســتندات التــى يق الــب الترشــح اوراق
  تطبيق احكام قانون العقوبات.
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  ) ١٣مادة (
ت، الى عنها إيصاـل خاص وتعطـا فى سجـة ورودهـخ وساعـح بحسب تواريـات الترشـيد طلبــتق

  ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد واالجراءات التى تحددها لجنة االنتخابات الرئاسية.
ن واســعتى االنتشــار خــالل اليــومين التــاليين النتهــاء مــدة وتعلــن اللجنــة فــى صــحيفتين يــوميتي

  تلقى طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات واعداد المزكين أو المؤيدين لهم.
ولكــل مــن تقــدم بطلــب للترشــح أن يعتــرض لــدى اللجنــة علــى أى طلــب ترشــح آخــر، مــع بيــان 

إلعالن وفـق االجـراءات التـى تحـددها أسباب اعتراضه وذلك خالل اليومين التاليين من تاريخ ا
  اللجنة .

  )١٤مادة (
تتــولي لجنــة االنتخابــات الرئاســية فحــص طلبــات الترشــيح، والتحقــق مــن تــوافر الشــروط التــي 
حــددها الدســتور والقــانون، والفصــل فــي االعتراضــات التــي تقــدم طبقــا ألحكــام المــادة الســابقة، 

  المدة المحددة لتقديم االعتراضات.وذلك خالل الخمسة ايام التالية النتهاء 

  )١٥مادة (
تخطر لجنة االنتخابات الرئاسية من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه، وذلك 

  ساعة من تاريخ صدوره وفقا لإلجراءات التي تحددها. ٢٤في مدة ال تجاوز 
ن التـاليين لتـاريخ إخطـاره، ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هـذا القـرار خـالل اليـومي

وتبت اللجنة في هذا الـتظلم خـالل اليـومين التـاليين النتهـاء المـدة السـابقة، وذلـك بعـد سـماع 
  أقوال المتظلم او إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.

  )١٦مادة (
تقـديم ق أسـبقية ـداد قائمـة نهائيـة بأسـماء المرشـحين وفــتتولي لجنة االنتخابـات الرئاسـية إعـ

الترشح وتقوم بإعالن هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسـمية، وفـي صـحيفتين طلبات 
ـــل  ـــك قب ـــوميتين واســـعتي االنتشـــار، وذل ـــوم المحـــدد إلجـــراء  ٢٠ي ـــن الي ـــل م ـــى االق يومـــا عل

  االنتخابات.

  )١٧مادة (
قبـل إعالنهـا لطالب الترشـح سـحب ترشـحه بطلـب كتـابي يقـدم إلـى لجنـة االنتخابـات الرئاسـية 

القائمة النهائيـة ألسـماء المرشـحين، وللمرشـح ان يتنـازل عـن الترشـح بإخطـار اللجنـة كتابـة، 
يومًا على االقل، وتنشر اللجنة هذا التنـازل فـي الجريـدة  ١٥وذلك قبل اليوم المحدد لالقتراع بــ

  .الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي االنتشار خالل يومين من تاريخ تقديمه
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  الفصل الرابع: يف ضوابط الدعاية االنتخابية
  )١٨مادة (

تبدأ الحملة االنتخابية اعتبارا مـن تـاريخ إعـالن القائمـة النهائيـة للمرشـحين حتـى قبـل يـومين 
من التاريخ المحدد لالقتراع، وفي حالة انتخابات االعـادة تبـدأ مـن اليـوم التـالى إلعـالن نتيجـة 

نيــة عشــر ظهــر اليــوم الســابق علــى التــاريخ المحــدد لالقتــراع فــي االقتــراع وحتــي الســاعة الثا
  انتخابات اإلعادة، وُتحظر الدعاية االنتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.

وتتضــمن الدعايــة االنتخابيــة األنشــطة التــي يقــوم بهــا المرشــح ومؤيــدوه، وتســتهدف إقنــاع 
االجتماعـات المحـدودة والعامـة، والحـوارات، ونشـر وتوزيـع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق 

مــواد الدعايــة االنتخابيــة، ووضــع الملصــقات والالفتــات واســتخدام وســائل اإلعــالم المســموعة 
والمرئية والمطبوعة وااللكترونية، وغيرهـا مـن األنشـطة التـي يجيزهـا القـانون أو القـرارات التـي 

  تصدرها لجنة االنتخابات الرئاسية.

  )١٩ادة (م
يجب االلتزام في الدعاية االنتخابية بأحكـام الدسـتور والقـانون وبقـرارات اللجنـة. ويحظـر بوجـه 

  خاص ما يأتي: 
  

  التعرض لحرمة الحياة الخاصة ألي من المرشحين.  )١
تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين    ) ٢

  المواطنين.
  العنف أو التهديد باستخدامه. استخدام  )٣
تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو   )٤

  الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل واالنتقال المملوكة للدولة أو لشركات   )٥

  طاع األعمال العام في الدعاية االنتخابية بأي شكل من األشكال.القطاع العام أو ق
استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات   )٦

وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات األهلية 
  في الدعاية االنتخابية.

وأموال شركات القطاع العام وقطاع األعمال العام والجمعيات إنفاق المال العام   )٧
  والمؤسسات األهلية في أغراض الدعاية االنتخابية.

الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة ألغراض الدعاية   )٨
  االنتخابية.
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  )٢٠مادة (
والمؤسســات الصــحفية، بتحقيــق تلتــزم وســائل اإلعــالم المملوكــة للدولــة؛ المرئيــة والمســموعة 

  المساواة بين المرشحين في استخدامها ألغراض الدعاية االنتخابية.
وتختص لجنة االنتخابـات الرئاسـية بتقريـر مـا تـراه مـن تـدابير عنـد مخالفـة حكـم هـذه المـادة، 
ولهــا علـــى األخـــص إصــدار قـــرار بـــالوقف الفــوري لهـــذه المخالفـــة وذلــك دون إخـــالل بأحكـــام 

  التأديبية للمخالف. المسئولية

  )٢١مادة (
يجـب أن يتضـمن مـا تذيعـه أو تنشـره وســائل اإلعـالم مـن اسـتطالعات للـرأى حـول االنتخابــات 
الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهـة التـى قامـت باالسـتطالع، والجهـة التـى تولـت تمويلـه، 

، وطريقـة جمــع بياناتــه، واألسـئلة التــى اشــتمل عليهـا، وحجــم العينــة ومكانهـا، وأســلوب إجرائــه
  وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.

ــوم  ــام الســابقة علــى الي ويحظــر نشــر أو إذاعــة أى مــن هــذه االســتطالعات خــالل الخمســة أي
  المحدد لالقتراع وحتى انتهائه.

  )٢٢مادة (
مليـون جنيـه، ويكـون يكون الحد األقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة االنتخابية عشرين 

  الحد األقصى لإلنفاق فى حالة انتخابات اإلعادة خمسة ماليين جنيه.

  )٢٣مادة (
لكـل مرشـح أن يتلقــى تبرعـات نقديــة أو عينيـة مــن األشـخاص الطبيعيــين المصـريين، علــى أال 
يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحـد األقصـى المقـرر لإلنفـاق 

  الحملة االنتخابية.فى 
ويلتــزم المرشــح بفــتح حســاب بالعملــة المحليــة فــى أحــد البنــوك التــى تحــددها لجنــة االنتخابــات 
الرئاسية يودع فيه ما يتلقـاه مـن التبرعـات النقديـة، ومـا يخصصـه مـن أموالـه، وعلـى كـل مـن 

، كمــا يقــوم البنــك والمرشــح إبــالغ اللجنــة أوًال بــأول بمــا يــتم إيداعــه فــى هــذا الحســاب ومصــدره
المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خـالل المواعيـد ووفـق اإلجـراءات 

  التى تحددها، وال يجوز اإلنفاق على الحملة االنتخابية من خارج هذا الحساب.
وتتـــولى اللجنـــة توزيـــع الرصـــيد المتبقـــى فـــى ذلـــك الحســـاب علـــى مـــن ســـاهموا فيـــه بنســـب 

  ق اإلجراءات التى تحددها.مساهمتهم؛ وذلك وف
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  )٢٤( مادة
يحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملـة االنتخابيـة مـن أى شـخص اعتبـارى 
مصرى أو أجنبـى، أو مـن أيـة دولـة أو جهـة أجنبيـة أو منظمـة دوليـة أو أيـة جهـة يسـهم فـى 

  رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبي.

  )٢٥مادة (
شــح أن يقــدم إلــى لجنــة االنتخابــات الرئاســية، خــالل خمســة عشــر يوًمــا مــن تــاريخ علــى المر 

إعالن نتيجة االنتخابات، بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، 
  وما أنفقه منها على الحملة االنتخابية، وأوجه هذا اإلنفاق.

واإلجـراءات التـى يتطلبهـا تنفيـذ أحكـام هـذا  ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه باألعمـال
القــانون، بمــا فيهــا جميــع المســائل الماليــة؛ وذلــك بموجــب توكيــل موثــق بمعرفــة أحــد مكاتــب 
التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مع تزويد لجنة االنتخابات الرئاسية بصورة رسـمية 

  من التوكيل.
  

  )٢٦مادة (
للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة االنتخابية للمرشحين على أن يقدم يتولي الجهاز المركزي 

تقريرا بنتيجة مراجعته إلى لجنة االنتخابات الرئاسية خالل خمسة عشر يوما من تـاريخ إحالـة 
  هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة.

  الفصل اخلامس : يف إجراءات االقرتاع والفرز
  )٢٧مادة (

واحد أو أكثر، تحت اإلشراف الكامل للجنة االنتخابات الرئاسية. وتشـكل  يجري االقتراع في يوم
لجنة االنتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التي تتولي االشراف على االقتراع والفرز برئاسة أحد 
أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولي العضو رئاسـة أكثـر مـن لجنـة فرعيـة، 

  ، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها االشراف الفعلى عليها.على أن يضمها جميعا

ــات الرئاســية مــن  ــة االنتخاب ــة لجــان عامــة تشــكلها لجن ــى اللجــان الفرعي ــوم باإلشــراف عل وتق
  أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله وفق القواعد واإلجراءات التي تحددها اللجنة.
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ا أصـلًيا أو أكثـر، وعـدد كـاف مـن االحتيـاطيين لكـل لجنـة وتعين لجنة االنتخابات الرئاسية أمين
فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة. وتتولي لجنة االنتخابات الرئاسية تحديد عـدد 

  اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

أن تعين احتياطيين من أعضاء الجهات والهيئات  –للزوم عند ا –وللجنة االنتخابات الرئاسية 
القضــائية لرؤســاء اللجــان الفرعيــة ورؤســاء وأعضــاء اللجــان العامــة، ولهــا ان تعــين أعضــاء 
اصليين واحتياطيين مـن هـذه الجهـات والهيئـات فـي كـل محافظـة لمسـاعدة اللجـان العامـة فـي 

جـان االقتـراع أو الحلـول محـل رئـيس أو االشراف على االنتخابـات بالمحافظـة، وتـولي رئاسـة ل
  أعضاء اللجان العامة عند الضرورة.

  )٢٨(مادة 
ــدين  ــراع بأعمــال الفــرز والحصــر ألعــداد المقي ــة االقت ــة بعــد انتهــاء عملي ــة فرعي تقــوم كــل لجن
باللجنــة، وعــدد مــن حضــر مــنهم، وعــدد االصــوات الصــحيحة والباطلــة، وعــدد االصــوات التــي 

ويتم إثبات ذلك الحصر في محضر واحد أو أكثر لجميـع اللجـان التـي حصل عليها كل مرشح، 
يرأسها ويشرف عليها عضـو الجهـة او الهيئـة القضـائية، ويقـوم بـإعالن ذلـك الحصـر العـددي 
في حضور من يوجد من وكـالء المرشـحين او منـدوبيهم ، ويسـلم نتـائج الفـرز لـرئيس اللجنـة 

لكافـة اللجـان التـي يرأسـها موقـع عليـه منـه ومـن العامة التابع لها بموجب كشف رسمي واحد 
  أمناء اللجان ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكالء المرشحين أو مندوبيهم.

ويسمح بحضـور كـل مـن منـدوبي وسـائل االعـالم وممثلـي منظمـات المجتمـع المـدني المصـرح 
الفـرز وٕاعـالن نتيجتـه علـى لهم من قبل لجنة االنتخابات الرئاسية لمتابعة االنتخابات وعمليـة 

  النحو المتقدم بما ال يعيق عمل اللجنة.

  )٢٩مادة (
لكل مصرى يوجد خارج مصر فى اليوم الذى تجرى فيه انتخابـات رئـيس الجمهوريـة الحـق فـى 
اإلدالء بصوته فى االنتخاب متى كان اسمه مقيدا بقاعـدة بيانـات النـاخبين ويحمـل بطاقـة رقـم 

ى الصالحية متضمنا الرقم القومى وتصدر لجنـة االنتخابـات الرئاسـية قومى أو جواز سفر سار 
بناًء على ترشيح وزارة الخارجية قرارا بتحديد عـدد ومقـار لجـان االنتخـاب بالخـارج، وبتشـكيلها 
من عدد كاف من أعضاء السـلك الدبلوماسـى والقنصـلى وأمـين أصـلى أو اكثـر لكـل لجنـة مـن 

  العاملين بوزارة الخارجية.

دأ عمليه االقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها فى مصر وفقا للضوابط واإلجراءات التـى وتب
يصدر بها قرار من لجنة االنتخابات الرئاسية وللمدد التى تحددها. وبعد انتهاء عملية االقتراع 



١١ 
 

ــوا بأصــواتهم وعــدد األصــوات  ــددى لمــن أدل ــرز والحصــر الع ــة االنتخــاب بأعمــال الف ــوم لجن تق
مرشــح ويثبــت ذلــك فــى  يحة والباطلــة، وعــدد األصــوات الصــحيحة التــى حصـل عليهــا كــلالصـح

ه رئـيس وأمـين للجنـة. وترسـل أوراق االنتخـاب وكشـف النـاخبين والمحضـر، يـمحضر يوقع عل
ومــا قــد يقــدم مــن طعــون، الــى لجنــة االنتخابــات الرئاســية وفــق اإلجــراءات وفــى الميعــاد الــذى 

  تحدده . 

  )٣٠مادة (
شح أن يعين فى كل لجنة من لجان االنتخاب التـى تشـكلها لجنـة االنتخابـات الرئاسـية، لكل مر 

من يمثله من بين الناخبين ويبلغ بذلك كتابة رئـيس المحكمـة االبتدائيـة المختصـة قبـل يـومين 
  من اليوم المحدد لالقتراع.

م يحضـر مـن يمثـل وتبدأ اللجنة فى مباشرة عملها فى الموعد المحدد لبدء االقتراع حتى ولو لـ
  المرشحين كلهم أو بعضهم

  )٣١مادة (
  الموطن االنتخابى هو محل اإلقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى.

ويكون الموطن االنتخابى لرؤسـاء وأمنـاء ومـوظفى اللجـان الفرعيـة المشـرفة علـى االنتخابـات 
وأمنــاء ومــوظفى بــاقى فــى لجنــة االقتــراع ذاتهــا، ويكــون المــوطن االنتخــابى لرؤســاء وأعضــاء 
  لجان االنتخاب فى أي من لجان االقتراع الكائنة فى نطاق اختصاصها.

ويثبت فى كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومى لكـل مـن أدلـى بصـوته 
  وفقا لحكم الفترة السابقة.

  )٣٢مادة (
عـدة لـذلك،  وعلـى رئـيس اللجنـة يكون اإلدالء بالصوت في االنتخاب بالتأشير على البطاقة الم

أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم لجنة االنتخابات الرئاسية وتاريخ االقتراع، 
وينتحى الناخب جانًبا من الجوانب المخصصة إلثبات الرأى في قاعة االنتخاب ذاتها، وبعد أن 

بالبطاقــات االنتخابيــة،  يثبــت رأيــه علــى البطاقــة، يــتم إيــداعها مطويــة فــي الصــندوق الخــاص
ويقــوم الناخــب بــالتوقيع قــرين اســمه فــي كشــف النــاخبين بخطــه أو ببصــمة إبهامــه، وغمــس 

  إصبعه في مداد غير قابل لإلزالة قبل ثمان وأربعين ساعة على األقل .
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  )٣٣مادة (
قـة يجوز للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل اقامتـه الثابـت ببطا

الرقم القومى ، أن يدلى بصوته أمام لجنة االقتـراع المختصـة فـى المحافظـة التـى يتواجـد فيهـا 
  وفق الضوابط التى تحددها لجنة االنتخابات الرئاسية .

  )٣٤مادة (
مــع مراعــاة األحكــام الســابقة، تتــولى لجنــة االنتخابــات الرئاســية وضــع جميــع قواعــد وٕاجــراءات 

  خابية والفرز ونظام عمل اللجان التى تشكلها.سير مراحل العملية االنت

  )٣٥مادة (
تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعمليـة االقتـراع، وتقـرر صـحة أو بطـالن إدالء 

  أي ناخب بصوته.
وللمرشــحين الطعــن فــي القــرارات الصــادرة مــن اللجــان العامــة أمــام لجنــة االنتخابــات الرئاســية  

دون غيرهــا، ويجــب أن يقــدم الطعــن خــالل اليــوم التــالى علــى األكثــر لصــدور القــرار المطعــون 
فيــه، وتفصــل اللجنــة فــى الطعــن خــالل اليــومين التــاليين بعــد ســماع اقــوال الطــاعن أو إخطــاره 

ها وتخلفه عن الحضـور. وتضـع لجنـة االنتخابـات الرئاسـية القواعـد واإلجـراءات للحضور أمام
  التى تتبع فى نظر الطعون والفصل فيها.

  )٦٣مادة (
يتم االقتراع النتخاب رئيس الجمهوريـة حتـى لـو تقـدم للترشـح مرشـح وحيـد، أو لـم يبـق سـواه 

% ) خمسـة فـي ٥ل علـى ( بسبب تنازل باقى المرشحين، وفى هذه الحالة يعلن فوزه ان حصـ
  المائة من إجمالى عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين.

فــإن لــم يحصــل المرشــح علــى هــذه النســبة تعلــن لجنــة االنتخابــات الرئاســية فــتح بــاب الترشــح 
النتخابــات اخــرى خــالل خمســة عشــر يومــا علــى االكثــر مــن تــاريخ اعــالن النتيجــة، ويجــرى 

  هذه الحالة وفقا ألحكام هذا القانون. االنتخاب فى

  )٣٧مادة (
تقـــوم اللجنـــة العامـــة بتجميـــع كشـــوف الفـــرز المعـــدة بمعرفـــة اللجـــان الفرعيـــة لجمـــع أصـــوات 
الناخبين، وٕاثبات إجمالي مـا حصـل عليـه كـل مرشـح مـن جميـع اللجـان فـي محضـر مـن ثـالث 

  نسخ يوقعه رئيس اللجنة وأمينها .
أعمالهــا تقــوم بــإعالن حصــر عــدد األصــوات الصــحيحة التــي حصــل وعقــب انتهــاء اللجنــة مــن 

عليها كل مرشح، على أن تتم جميع اإلجراءات السابقة فـي حضـور مـن يوجـد مـن المرشـحين 
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أو وكالئهــم وممثلــين عــن منظمــات المجتمــع المــدني ووســائل اإلعــالم المصــرح لهــم مــن لجنــة 
ــالفقرة األولــى إلــى لجنــة االنتخابــات االنتخابــات الرئاســية، ثــم ترســل المحضــر المشــار إليــه  ب

الرئاسية ، ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العـددي المشـار إليـه مختومـة بخـاتم 
اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس وأمين اللجنة لكل من يطلبها مـن المرشـحين أو وكالئهـم 

  ذه النسخ وأوراق اإلنتخابات . أو مندوبيهم، وتحدد لجنة االنتخابات الرئاسية قواعد حفظ ه

  )٣٨مادة (
تعلن لجنـة اإلنتخابـات الرئاسـية، دون غيرهـا، النتيجـة العامـة لالنتخابـات خـالل الخمسـة أيـام 

  التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها، وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية .

  )٣٩(مادة 
المرشـــح علـــى االغلبيـــة المطلقـــة لعـــدد األصـــوات يعلـــن انتخـــاب رئـــيس الجمهوريـــة بحصـــول 

الصحيحة , فإذا لم يحصل أي من المرشحين علـى هـذه االغلبيـة , أعيـد اإلنتخـاب بعـد سـبعة 
أيام على األقل بـين المرشـحين اللـذين حصـال علـى أكبـر عـدد مـن األصـوات, فـإذا تسـاوى مـع 

إلعادة وفي هـذه الحالـة يعلـن ثانيهما غيره في عدد األصوات الصحيحة, اشترك في انتخابات ا
  فوز من يحصل على أكبر عدد من األصوات الصحيحة .

  )٤٠مادة (
  تخطر لجنة االنتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية

  الفصل السادس : يف العقوبات
  ) ٤١مادة (

مــع عــدم اإلخــالل بأيــة عقوبــة أشــد منصــوص عليهــا فــي أي قــانون آخــر يعاقــب علــى الجــرائم 
  المنصوص علىها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

  )٤٢مادة (
يعاقب بالحبس لمدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقـل عـن خمسـة آالف جنيـه وال تجـاوز 
عشــرة آالف جنيــه أو بإحــدى هــاتين العقــوبتين مــن أثبــت علــى خــالف الحقيقــة فــي النمــوذج 

القــانون، عــدم ســبق تزكيتــه أو تأييــده لطالــب الترشــح  ) مــن هــذا١١المشــار إليــه فــي المــادة (
  نفسه أو لغيره.

  )٤٣( مادة
يعاقب بغرامة ال تجاوز خمسمائة جنيه من كـان اسـمه مقيـًدا بقاعـدة بيانـات النـاخبين وتخلـف 

  بغير عذر عن اإلدالء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية.
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  )٤٤( مادة
سنوات كل مـن اسـتخدم القـوة أو العنـف مـع رئـيس أو  يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على خمس

أي مــن أعضــاء لجــان انتخــاب رئــيس الجمهوريــة بقصــد منعــه مــن أداء العمــل المنــوط بــه أو 
  إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.

فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبـة السـجن، وتكـون العقوبـة السـجن المشـدد إذا صـدر مـن 
اني ضرب أو جرح نشأت عنـه عاهـة مسـتديمة، وتكـون العقوبـة السـجن المؤبـد إذا أفضـى الج

  الجرح أو الضرب إلى الموت.

  )٤٥مادة (
يعاقب بالسجن مـدة ال تزيـد علـى خمـس سـنوات كـل موظـف عـام امتنـع عـن أداء عملـه بغيـر 

  مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل االقتراع أو الفرز.

  )٤٦مادة (
يعاقــب بــالحبس مــدة ال تزيــد علــى ســنتين كــل مــن هــدد رئــيس أو أحــد أعضــاء لجــان انتخــاب 
رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف بـه، فـإذا ترتـب علـى التهديـد أداء العمـل 

  على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

  )٤٧مادة (
ألفى جنيه وال تجاوز خمسة آالف  يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تقل عن

جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان باإلشارة أو القول رئيس أو أحد أعضـاء لجـان 
  انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

  )٤٨مادة (
تخويـف يعاقب بـالحبس مـدة ال تقـل عـن سـنتين كـل مـن اسـتخدم أيـا مـن وسـائل الترويـع أو ال

بقصد التأثير في سـالمة سـير انتخـاب رئـيس الجمهوريـة ولـم يبلـغ مقصـده، فـإذا بلـغ مقصـده 
  تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد على خمس سنوات.

  )٤٩مادة (
  يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

االنتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار كل من أنفق في الدعاية   )١
) من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في ٢٣إليه في المادة (

  غير أغراض الدعاية االنتخابية.
  كل من جاوز الحد األقصى المقرر لإلنفاق على الحملة االنتخابية.  )٢
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  ) من هذا القانون.٢١) و(١٨في المادتين ( كل من خالف الحظر المنصوص عليه  )٣

  )٥٠مادة (
يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسـة آالف جنيـه وال تجـاوز 
ثالثين ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمًدا شـيًئا مـن المبـاني أو المنشـآت أو وسـائل النقـل 

ام فــي انتخــاب رئــيس الجمهوريــة بقصــد عرقلــة أو االنتقــال المســتخدمة أو المعــدة لالســتخد
  سيرها؛ وذلك فضًال عن الحكم علىه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

  )٥١مادة (
يعاقــب بــالحبس مــدة ال تقــل عــن ســنتين كــل مــن اخــتلس أو أخفــى أو أتلــف أيــة ورقــة تتعلــق 

يســتوجب إعــادة بانتخــاب رئــيس الجمهوريــة بقصــد تغييــر الحقيقــة فــي االنتخــاب أو بقصــد مــا 
  االنتخاب أو تعطيله.

  )٥٢مادة (
يعاقب بـالحبس مـدة ال تقـل عـن سـنة وبغرامـة ال تقـل عـن ألـف جنيـه وال تجـاوز خمسـة آالف 

  جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أوًال: كــل مــن اســتعمل القــوة أو التهديــد لمنــع شــخص مــن اإلدالء بصــوته فــي انتخــاب رئــيس 

  اإلدالء بصوته على وجه معين. الجمهورية أو إلكراهه على
ثانًيــا: كــل مــن أعطــى آخــر أو عــرض أو التــزم بــأن يعطيــه أو يعطــى غيــره فائــدة، لكــي يحملــه 
على اإلدالء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو االمتناع عنـه، وكـل 

  من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.

  )٥٣مادة (
حبس مدة ال تقل عن شهر وبغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه وال تجاوز ألـف جنيـه يعاقب بال

أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئـيس الجمهوريـة وهـو يعلـم بأنـه 
  ال يحق له ذلك.

  ) ٥٤مادة (
هـاتين يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن ألفي جنيه وال تجاوز خمسين ألـف جنيـه أو بإحـدى 

العقــوبتين كــل مــن يرتكــب فعــال بقصــد تعطيــل أو وقــف تنفيــذ قــرارات أي مــن لجــان االنتخــاب 
  الصادرة تطبيقا ألحكام هذا القانون .
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  ) ٥٥مادة ( 
يعاقـب بغرامــة ال تقـل عــن عشـرين ألــف جنيـه وال تزيــد علـى مــائتي ألـف جنيــه كـل مــن خــالف 

  ) من هذا القانون . ١٩يها في المادة (األحكام المنظمة للدعاية اإلنتخابية المنصوص عل

  ) ٥٦مادة (
يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن عشــرة آالف جنيــه وال تجــاوز مــائتي ألــف جنيــه أو بإحــدى هــاتين 

وبمصــادرة مــا تــم تلقيــه مــن  ) مــن هــذا القــانون، ٢٤العقــوبتين كــل مــن خــالف حكــم المــادة ( 
  .أموال

  )  ٥٧(  مادة
المنصوص عليها في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمـة  يعاقب على الشروع في الجرائم

  التامة .

  الفصل السابع : أحكام ختامية 
  )  ٥٨مادة ( 

بتنظيم اإلنتخابات الرئاسية، كمـا يلغـى كـل حكـم يخـالف  ٢٠٠٥لسنة  ١٧٤ُيلغى القانون رقم 
  أحكام هذا القانون .

  )  ٥٩مادة (
إنتخاب رئيس الجمهورية السلطة المخولة لمأموري الضـبط  يكون لكل رئيس من رؤساء لجان

  القضائي فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع في جمعية االنتخاب .

  )  ٦٠مادة ( 
 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 
 


