جدول توضيحي
ملواعيد وإجراءات االنتخابات الرئاسية لعام 4102
م

عدد األيام

اإلجراء القانوني

.1

اإلعالن عن فتح باب الترشح ،ومدة تقديم الطلبات ومواعيد
اإلجراءات المقررة قانو ًنا ،ويومي االقتراع في الجولة األولى
وجولة اإلعادة ،إن وجدت

.4

صباحا وحتى
تلقي طلبات الترشح اعتباراً من الساعة التاسعة
ً
مساء
مساء ،ما عدا اليوم األخير حتى الساعة الثانية
الثامنة
ً
ً

.0

إعالن القائمة المبدئية لمقدمي طلبات الترشح وأعداد المؤيدين
لكل منهم
تلقي اعتراض أحد المرشحين على آخر ،من الساعة التاسعة
مساء
صباحا حتى الساعة الثامنة
ً
ً

.2
.5
.2

.2
.2

واحد
وعشرون
يو ًما

من اإلثنين 4312/0/01
إلى األحد 4312/2/43

يوم

االثنين 4312/2/41

يومان

أربع
وعشرون
ساعة

إخطار غير المقبولين (المستبعدين)
.2

األحد 4312/0/03

ثالثة أيام

فحص شروط الترشح والفصل في االعتراضات

التظلم من قرارات االستبعاد

يومان

البت في التظلمات

يومان

إعالن القائمة النهائية للمرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح،
ونشرها بالجريدة الرسمية ،وفي صحيفتي األهرام واألخبار ،وبدء
الحملة االنتخابية

 .13اختيار المرشحين للرمز االنتخابي ،وف ًقا ألسبقية تقديم طلبات
الترشح
 .11آخر موعد للتنازل عن الترشح ،ونشر التنازل في الجريدة
الرسمية ،وفي صحيفتي األهرام واألخبار
.14
أخر موعد للدعاية االنتخابية

يوم
يومان

1

الثالثاء 4312/2/44
واألربعاء 4312/2/40
من الخميس 4312/2/42
إلى السبت 4312/2/42
األحد 4312/2/42
االثنين 4312/2/42
والثالثاء 4312/2/42
األربعـاء 4312/2/03
والخميس 4312/5/1
الجمعة 4312/5/4
السبت 4312/5/0
واألحد 4312/5/2
الجمعة 4312/5/2

يوم

.10
الجولة األولى القتراع المصريين المقيمين بالخارج

اليوم والتاريخ

 2أيام

الجمعة 4312/5/40
من الخميس 4312/5/ 15
حتى األحد 4312/5/12

م

عدد األيام

اإلجراء القانوني

.12
.15

يوما الصمت االنتخابي

يومان

الجولة األولى لالقتراع بالداخل

يومان

 .12إنهاء أعمال الفرز ،وتسليم محاضر اللجان الفرعية لرؤساء
اللجان العامة ،وقرارات اللجان العامة بشأن صحة ،أو بطالن
إدالء أي ناخب بصوته
.12
.12

تلقي الطعون في قرارات اللجان العامة
البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة

 .12إعالن النتيجة العامة للجولة األولى لالنتخابات  ،ونشرها في
رئيسا للجمهورية ،إذا ما
الجريدة الرسمية ،وإخطار المنتخب
ً
حصل على األغلبية المطلقة لعدد األصوات الصحيحة
.43
بدء الدعاية االنتخابية لجولة اإلعادة  ،إن وجدت

 .44فترة الصمت االنتخابي ،من الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم
السابق على االقتراع في جولة اإلعادة
.40
يوما االقتراع في جولة اإلعادة
 .42إنهاء أعمال الفرز ،وتسليم محاضر اللجان الفرعية إلى رؤساء
اللجان العامة ،وقرارات اللجان العامة بشأن صحة ،أو بطالن
إدالء أي ناخب بصوته
 .45تلقي لجنة االنتخابات الرئاسية الطعون في قرارات اللجان
العامة
.42
البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة
 .42إعالن النتيجة العامة النهائية لالنتخابات ،ونشرها في الجريدة
رئيسا للجمهورية
الرسمية ،وإخطار المنتخب
ً

2

السبت 4312/5/42
واألحد 4312/5/45
اإلثنين 4312/5/42
والثالثاء 4312/5/42

يوم

األربعاء 4312/5/42

يوم

الخميس 4312/5/42

يومان

الجمعة 4312/5/03
والسبت 4312/5/01

خالل
خمسة أيام

من األحد 4312/2/1
حتى الخميس 4312/2/5

اثنا عشر
يو ًما

تبدأ من األربعاء
4312/2/2

.41
اقتراع المصريين المقيمين في الخارج في جولة اإلعادة

اليوم والتاريخ

أربعة أيام

من الجمعة 4312/2/2
حتى االثنين 4312/2/2

يوم

يوم األحد 4312/2/15

يومان

االثنين 4312/2/12
والثالثاء 4312/2/12

يوم

األربعاء 4312/2/12

يوم

الخميس 4312/2/12

يومان

الجمعة4312/2/ 43
والسبت 4312/2/41

خالل خمسة
أيام

من األحد 4312/2/44
حتى الخميس 4312/2/42

