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ق�صاة م�صر، فخر �لوطن، و�صمام �أمانه..

�أنتم عماد هذ� �لعمل، وبغريكم لن يقوم؛

لأنكم م�صدر ثقة �ل�صعب،

 فكما ياأمنون �إليكم، و�أنتم فوق 

من�صاتكم �لعالية، ياأمنون �أي�ًصا

و�أنتم توؤدون هذه �ملهمة

�جلليلة، �ل�صاقة �لتي لن يتحملها �صو�كم.

وفقنا �هلل جميًعا خلدمة بلدنا، ورفع 

ر�يتها خفاقة فى �لعاملني.

جلنة االنتخابات الرئا�سية





أواًل
القواعد المنظمة 

لعمل اللجان الفرعية
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أواًل- من له حق دخول مقر اللجنة الفرعية 
بعد موافقة رئيس اللجنة  

1- مندوب املر�شح، ووكيله:

• من 	 لهما  َي��ِع��نُّ  م��ا  و�إث��ب��ات  �الن��ت��خ��اب��ي��ة،  �لعملية  ومتابعة  ح�ضور  لهما  وي��ح��ق   

مالحظات فى حم�ضر �إج��ر�ء�ت �للجنة دون �لتدخل فى �ضري عملية �القرت�ع �أو 

ف��اإذ� غ��ادر مقر  �ملر�ضح ط��و�ل مرحلتي �الق��رت�ع و�لفرز،  �لفرز. وي�ضتمر مندوب 

تاريخ  فى  �ملح�ضر  على  �ملندوب  ع  ويوقِّ �ملح�ضر،  فى  ذلك  رئي�ضها  يثبت  �للجنة، 

و�ضاعة مغادرته، �أو يثبت رئي�س �للجنة رف�ضه �لتوقيع.

• رئا�ضية، 	 انتخابات  رقم )30(  �لتفوي�س  منوذج  �ملندوبني مبوجب  ح�ضور  ويكون   

�ملعتمد من رئي�س �ملحكمة �البتد�ئية، وال ي�ضرتط فى �ملندوب �أن يكون مقيد�ً فى 

ك�ضوف �لناخبني �أمام �للجنة �لفرعية �أو �لعامة، و�إمنا ي�ضرتط فقط قيده بقاعدة 

بيانات �لناخبني على م�ضتوى �جلمهورية.

•  ويكون ح�ضور �لوكالء مبوجب �ضند وكالة.	

رقم  تفوي�ض  منوذج  مبوجب  للمبيت  مندوب  تفوي�ض  مر�شح  لكل  ملحوظة:  يحق 

)31( انتخابات رئا�شية، املعتمد من رئي�ض املحكمة االبتدائية، ويقت�صر 

دوره على املبيت اأمام مقر حفظ �صناديق االقرتاع بعد انتهاء الت�صويت 

وغلق املقر فى اليوم الأول من اأيام االقرتاع.

2- املتابعــــون:

الدولية،  والهيئات  والأجنبية  املحلية  املدنى  املجتمع  منظمات  ملتابعى  ُي�صَمح 

ال�صادر لهم ت�صريح من جلنة النتخابات الرئا�صية، متابعة العملية النتخابية، 

دون التدخل فيها باأى �صكل من الأ�صكال .
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• و�ملالحظة 	 و�مل�ضاهدة  �لر�ضد  �أع��م��ال  كافة  �النتخابية  �لعملية  مبتابعة    ُيق�َضد 

جلميع �إجر�ء�ت �لدعاية �النتخابية، و�القرت�ع و�لفرز، و�إعالن �حل�ضر �لعددي 

لالأ�ضو�ت. 

• �ضاعة، 	 ن�ضف  �الق���رت�ع على  �أث��ن��اء  �أى جلنة  د�خ��ل  �لتو�جد  م��دة  تزيد  �أال    يجب 

ولرئي�س �للجنة تقلي�ضها فى حالة �لتز�حم. 

• �لتى 	 �الأ���ض��و�ت  ع��دد  �إع��الن  بد�يته وحتى  يكون من  �لفرز    �حل�ضور فى مرحلة 

ح�ضل عليها كل مر�ضح، دون �لتقيد مبدة �لن�ضف �ضاعة .

وُي�صَمح بدخول مرتجم مرافق للمتابع الدويل، على اأن يكون حاماًل لت�صريح �صادر 

من جلنة النتخابات الرئا�صية.

3-  و�شائل الإعالم:

• و�الإلكرتونية، 	 و�ملرئية  و�مل�ضموعة  �مل��ق��روءة  �الإع���الم،  و�ضائل  جلميع    ُي�ضَمح 

�لعملية  ف��ى  �ل��ت��دخ��ل  - دون  �ل��رئ��ا���ض��ي��ة  �الن��ت��خ��اب��ات  م��ن جل��ن��ة  ل��ه��ا  �مل�����ض��رح 

�إج�����ر�ء�ت �الق����رت�ع و�ل��ف��رز  �الأ���ض��ك��ال - بتغطية  ���ض��ك��ل م��ن  ب���اأى  �الن��ت��خ��اب��ي��ة 

. �لنتائج  و�إعالن 

•   ُيحَظر �إجر�ء �أى مقابالت، �أو �أحاديث، د�خل مقر �للجنة �أو فى جمعية �النتخاب.	

•  ال تزيد مدة �لتو�جد د�خل �للجنة �أثناء �القرت�ع على ن�ضف �ضاعة، ويجوز لرئي�س 	

�للجنة تقلي�ضها  فى حالة �لتز�حم.

•   ال يجوز ت�ضوير عملية �القرت�ع و�لفرز  �إال مبو�فقة رئي�س �للجنة . 	

• �لتى 	 �الأ���ض��و�ت  ع��دد  �إع��الن  بد�يته وحتى  يكون من  �لفرز    �حل�ضور فى مرحلة 

ح�ضل عليها كل مر�ضح، دون �لتقيد مبدة �لن�ضف �ضاعة .
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4- الزائرون :

• �ضيوف جلنة 	 وهم   - �لعامل  دول  �النتخابية من خمتلف  �ملفو�ضيات  �أع�ضاء    هم 

�النتخابات �لرئا�ضية - ويندرج حتت و�ضف �لز�ئرين �لدبلوما�ضيني �مل�ضرح لهم 

مبتابعة �النتخابات من جلنة �النتخابات �لرئا�ضية .

لت�صريح  حاماًل  يكون  اأن  على  الأجانب،  للزائرين  مرافق  مرتجم  بدخول  وُي�صَمح 

�صادر من جلنة النتخابات الرئا�صية.

• �النتخابات 	 جلنة  من  ز�ئ��ر  ت�ضريح  على  ح�ضل  من  لكل  �للجنة  بدخول    ُي�ضَمح 

�لرئا�ضية.

•  وللز�ئر حقوق �ملتابع، وعليه �اللتز�م بال�ضو�بط �لتى يلتزم بها.	

وفيما يلى مناذج لكافة ت�صاريح متابعة النتخابات ال�صادرة من جلنة النتخابات 

الرئا�صية:
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ثانيًا- اإلجراءات قبل بدء عملية االقتراع 
)قبل التا�شعة �شباًحا(

1- مكونات اللجنة الفرعية :
على رئي�س اللجنة الفرعية قبل بدء عملية القرتاع اأن يتاأكد من :

•  وجود مل�ضق برقم �للجنة �لفرعية مثبت مبكان ظاهر خارج مقر �للجنة.	

•  وجود الفتات ت�ضهل عملية �لت�ضويت خارج مقر �للجنة ود�خلها .	

•  �إز�لة �أية الفتات دعائية الأى مر�ضح فى حميط مركز �القرت�ع.	

•  �ضالمة نو�فذ مقر �للجنة و�ضهولة تاأمينها.	

•  �ضهولة حركة �لناخبني د�خل �للجنة .	

•   تنظيم طابور �لناخبني بالتن�ضيق مع �مل�ضئول عن تاأمني �ملركز �النتخابى، باإ�ضر�ف 	

من�ضق �لطابور لتنظيم طابور �لناخبني، و�إر�ضادهم �إىل �أرقامهم بالك�ضف، وتنظيم 

وذوي  �ل�ضن  لكبار  �الأولوية  باإعطاء  �لتنبيه  مع   ، �للجنة  �إىل  و�لدخول  �لوقوف 

�الحتياجات �خلا�ضة.

•   �الحتفاظ برقم �لهاتف �خلا�س برئي�س قو�ت �لتاأمني لال�ضتعانة به عند �ل�ضرورة.	

ويحدد رئي�س اللجنة  ما يلى:

•  جمعية �النتخاب . 	

• نهم 	  مكان تو�جد مندوبي �ملر�ضحني و�ملتابعني  د�خل �للجنة، على �لنحو �لذى ميكَّ

من متابعة �لعملية �النتخابية، دون �لت�ضبب فى تعطيلها �أو عرقلتها. 

2 - مراجعة اأدوات العملية النتخابية :
يلى  ما  وج��ود  من  بالتاأكد  الفرعية   اللجنة  رئي�س  يقوم 

داخل مقر اللجنة الفرعية:  

•   كابينة �أو �أكرث من كبائن �القرت�ع، مبا يتنا�ضب مع م�ضاحة 	

مقر �للجنة، وعدد �لناخبني �ملقيدين بها، وو�ضعها على 

مع  �النتخابية،  �لعملية  متابعة  من  ميكنه  �ل��ذى  �لنحو 
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�حلفاظ على �ضرية �لت�ضويت على �لنحو �ملبني فى �ل�ضورة؛ بحيث يديل �لناخب 

ب�ضوته وظهره و��ضًحا لرئي�س �للجنة.

•   ع�����دد كاٍف م�����ن �ضن������اديق �القرت�ع  �لبال�ضتيكية �ل�ضفافة كبرية �حلجم، بو�قع 	

�ضندوق لكل )3000( ناخب تقريًبا، مثبت على جانب كل �ضندوق مل�ضق برقم 

�للجنة �لفرعية، وم�ضل�ضل �ل�ضندوق فى حالة ��ضتخد�م �أكرث من �ضندوق، على 

�ضبيل �ملثال: جلنة فرعية رقم 35/ 1، جلنة فرعية رقم 35/ 2.

• �ضندوق مغلق بد�خله ما يلى :	

•   ن�������ض���خ���ة و�ح���������دة م�����ن ك�������ض���ف �ل���ن���اخ���ب���ني �مل���ق���ي���دي���ن ب���ال���ل���ج���ن���ة من��������وذج رق���م 	

) 20( �نتخابات رئا�ضية.

•   ن�ضختان من ك�ضف �لناخبني �ملقيدين باللجنة منوذج )20/�أ( �نتخابات رئا�ضية، 	

�إحد�هما ُتعلق خارج �للجنة، و�الأخرى بيد من�ضق �لطابور.

• �خلارج 	 فى  باأ�ضو�تهم  �أدل��و�  �لذين  �لناخبني  �أ�ضماء  مت�ضمًنا  �للون  وردي    ك�ضف 

�ملدعوين لالنتخاب  �إجماىل عدد  به  رئا�ضية، ومثبت  �نتخابات  20/ب(   ( منوذج 

�أمام �للجنة �لفرعية بعد ��ضتنز�ل من �أدلو� باأ�ضو�تهم فى �خلارج.

•   ك�ضف ت�ضويت رئي�س و�أمناء و�أع�ضاء �للجنة �لفرعية، �أو �لعامة، منوذج )20/ج( 	

�نتخابات رئا�ضية.

•   ن�ضخة و�حدة من �لنماذج �أرقام )21، 22، 23، 24( �نتخابات رئا�ضية، ون�ضختان من 	

�لنموذج ) 25( �نتخابات رئا�ضية.

•  حافظة بال�ضتيكية �ضفافة مفردة حلفظ  حم�ضر �إجر�ء�ت �لفرز.	

•   حو�فظ بال�ضتيكية �ضفافة حلفظ ك�ضوف �لناخبني مناذج �أرقام )20، 20ب، 20ج�( 	

�نتخابات رئا�ضية.

•  عدد كاٍف من �ل�ضرت�ت �خلا�ضة باأمناء �للجان، و�ضارتا تعريف ملندوبى �ملر�ضحني.	

• باالإ�ضافة 	 �ضندوق،  لكل  �أقفال   )5( بو�قع  �لبال�ضتيكية،  �الأقفال  من  ك��اٍف    عدد 

�إىل عدد �حتياطى ال�ضتخد�مه فى غلق مقر حفظ �ضناديق �القرت�ع بعد �نتهاء 

�القرت�ع فى �ليوم �الأول �أو ��ضتخد�مه عند �ل�ضرورة.

•  خامت جلنة �النتخابات �لرئا�ضية مثبت به رقم �للجنة �لفرعية.	
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• 	.)3M( عدد كاٍف من �ل�ضريط �لال�ضق �ملوؤمن 

•    ع�����دد كاٍف م����ن زجاج����ات �حلرب �لف�ضفورى بو�قع زجاجة لكل )500( ناخب .	

•  �الأدو�ت �ملكتبية �لالزمة )مظاريف - �أقالم - �أور�ق - ...(.	

•   عدد كاٍف من �حلو�فظ �لكرتونية - غري �ملجهزة - ذ�ت طباعة خ�ضر�ء حلفظ 	

�لبطاقات �مل�ضتخدمة .

•  جو�ل بال�ضتيك حلفظ بطاقات �القرت�ع غري �مل�ضتخدمة .	

• �الت�ضال 	 �أو  �النتخابى،  باملركز  �ل�ضرطة  م��ن  �الأم���ن  ق��و�ت  ع��ن  �مل�ضئول    �إخ��ط��ار 

باللجنة �لعامة فى حالة وجود �أى نق�س فى �ملو�د �النتخابية �ل�ضالف بيانها  .

3- قبل بدء عملية القرتاع :
يقوم رئي�س اللجنة - بنف�صه - مبا يلى :

رئي�س  م��ن  �ملعتمد  رئا�ضية،  �نتخابات   )30( رق��م  �ل��ن��م��وذج  على  اأوًل:  �الط���الع 

�لرقم  �ملحكمة �البتد�ئية �خلا�س مبندوب كل مر�ضح، ومطابقته ببطاقة 

�ضارة  وت�ضليمه  �للجنة،  �إج���ر�ء�ت  مبح�ضر  و�إرف��اق��ه  ب��ه،  �خلا�ضة  �لقومى 

�لتعريف �خلا�ضة به.

ملحوظة :  ل ُي�ص����رتط ف���ى املن�����دوب اأن يك����ون مق���يدًا اأم���ام اللجنة الفرعية 

التى يح�صر بها.

ثانيًا:  ��ضتبعاد �أ�ضماء �لناخبني �لو�ردة بالك�ضف �لوردي منوذج رقم )20/ب( بالتاأ�ضري 

قرين كل منهم فى ك�ضف �لناخبني منوذج رقم  )20( �نتخابات رئا�ضية.

�أمناء  على  رئا�ضية  �نتخابات   )20( رق��م  من��وذج  �لناخبني  ك�ضف  ثالًثا :  تق�ضيم 

�للجنة، وذلك وفقاً لالأرقام �مل�ضل�ضلة بك�ضوف �لناخبني.

ثم  �أم��ام �حلا�ضرين،  و��ضتعر��ضه  ف��ارغ،  �الق��رت�ع  �أن �ضندوق  رابًعا:  �لتاأكد من 

�ختيار �أى  �أربعة �أقفال بال�ضتيكية لغلق جو�نب �ل�ضندوق وقر�ءة �الأرقام 

�مل�ضل�ضلة لها علنياً، وت�ضجيلها فى حم�ضر �إجر�ء�ت �للجنة �لفرعية منوذج 

على  لها  �ملخ�ض�س  �ملكان  فى  �الأقفال  تثبيت  ثم  رئا�ضية،  انتخابات   )21(

جو�نب �ل�ضندوق.
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�للجنة  لرئي�س  �مل�ضّلم  �لكرتونى  لل�ضندوق  �لتاأمينية  �لعالمات  خام�ًصا:  ف�س 

 - االق���راع  على  �ل�ضابق  �ل��ي��وم  ف��ى  �البتد�ئية  �ملحكمة  م��ن  �لفرعية 

 - �ل��ر�أى  �إب��د�ء  بطاقات  دفاتر  عدد  �أن  و�لتاأكد من  حمتوياته،  و�إف��ر�غ 

بو�قع  �للجنة  �أم��ام  �ملقيدين  �لناخبني  لعدد  ك��اٍف  بال�ضتيكياً  �ملغلفة 

دفرت  لكل  �مل�ضل�ضلة  �الأرق���ام  مر�جعة  ث��م  �ل��دف��رت،  ف��ى  بطاقة   )100(

ب�ضكل علنى �أمام �حلا�ضرين، وفى حالة وجود خطاأ فى �لرقم �مل�ضل�ضل 

من��وذج  �للجنة  �إج����ر�ء�ت  مبح�ضر  ذل��ك  ك��ل  ويثبت  �ل��دف��رت،  ُي�ضتبعد 

)21( انتخابات رئا�ضية .
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 ثالثًا - عملية االقتراع 
)ال�شاعة التا�شعة�شباحًا( 

1- بدء عملية القرتاع:
• مبح�ضر 	 ذل��ك  ويثبت  �ضباحاً  �لتا�ضعة  �ل�ضاعة  مت��ام  ف��ى  �الق���رت�ع  عملية     ت��ب��د�أ 

�إجر�ء�ت �للجنة منوذج رقم )21( �نتخابات رئا�ضية، وذلك حتى لو مل يح�ضر من 

ميثل �ملر�ضحني �أو �أىٌّ منهما . 

•    يبد�أ �القرت�ع بال�ضماح لرئي�س و�أمناء وموظفى �للجنة �لفرعية باالإدالء باأ�ضو�تهم، 	

ملندوبى  ي�ضمح  كما  رئا�ضية،  �نتخابات  )20/ج(  رق��م  �لنموذج  على  ذل��ك  و�إث��ب��ات 

�ملر�ضحني حال قيدهم بك�ضوف �لناخبني �خلا�ضة باللجنة باالإدالء باأ�ضو�تهم .

•   �ل�ضماح للناخبني بالدخول باأولوية �حل�ضور، ويحدد رئي�س �للجنة عدد �لناخبني 	

�مل�ضموح لهم بالدخول وفقاً لعدد كبائن �القرت�ع د�خل �للجنة.

•   يتحقق رئي�س �للجنة من هوية �لناخب بنف�ضه من و�قع بطاقة �لرقم �لقومى، 	

ولو مل تكن �ضارية، وال يعتد فى �إثبات �ضخ�ضية �لناخب باأية وثيقة خالف بطاقة 

�لرقم �لقومى �ضوى جو�ز �ضفر ثابت به �لرقم �لقومي .

•   كما يتحقق من عدم وجود حرب ف�ضفوري على �أ�ضابع �لناخب قبل �ل�ضماح له بالت�ضويت.	

ملحوظة : يجب ختم ورقة القرتاع بخامت اللجنة قبل اإعطائها للناخب.
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2- التوقيع فى ك�شف الناخبني:
•  ي�ضجل �أمني �للجنة �آخر رقمني من �لرقم �لقومي للناخب فى �خلانة �ملخ�ض�ضة 	

بالنموذج رقم )20( انتخابات رئا�شية. 

•  يوقع �لناخب بخطه �أو ب�ضمته - مرة و�حدة - فى �خلانة �ملخ�ض�ضة بالنموذج 	

رقم ) 20( انتخابات رئا�شية. 

•  يوقع �أمني �للجنة فى �خلانة �ملخ�ض�ضة لذلك قرين توقيع �لناخب.	

ي�شلمه  اأن  بعد  اللجنة،  رئي�س  من  القرتاع  بطاقة  الناخب   3-  يت�شلم 

بطاقة الرقم القومي اخلا�شة به: 
•   نظًر� لقيام بع�س �لناخبني بت�ضوير بطاقات �القرت�ع با�ضتخد�م �لهاتف �ملحمول 	

لتقدميه دلياًل على �نتخابهم مر�ضحاً بعينه، وهو ما قد ي�ضي باحتمال �لت�ضويت 

ومنعه،  ذلك  �لفرعية مالحظة  �للجان  روؤ�ضاء  فعلى  وعيد؛  �أو  وعد  تاأثري  حتت 

وحترير حم�ضر بهذه �لو�قعة ملن يتم �ضبطه. كما يجب عليهم مالحظة و�ضع 

�لناخب ورق��ة �الق��رت�ع فى �ضندوق �الق��رت�ع، ويف حالة حماولة �خل��روج بورقة 

ر حم�ضر بهذه �لو�قعة ملن يتم �ضبطه. �القرت�ع ُيحرَّ

فى  بنف�شه  الورقة  ي�شع  ثم  القــرتاع،  كابينة  فى  ب�شوته  الناخب  4-  يدىل 

�شندوق القرتاع، حتت اإ�شراف املوظف الذى يكلفه رئي�س اللجنة بذلك: 
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احلــــرب  فى  اليمــــنى  اليـــد  �شبابـــة  بغمــ�س  النــــاخب  5-  يقـــوم 

الف�شفــورى:
•   فى حالة وجود عجز فى �ل�ضبابة �ليمنى ُت�ضتخدم �ضبابة �ليد �لي�ضرى، وفى حالة 	

وجود عجز فى ذلك �الإ�ضبع ُيغَم�س �أى �إ�ضبع �آخر.

• بطاقة 	 يت�ضلم  ال  �لف�ضفورى  �حلرب  فى  �إ�ضبعه  غم�س  �لناخب  رف�س  حالة    وفى 

منوذج  �الإج��ر�ء�ت  �لو�قعة مبح�ضر  باإثبات  �للجنة  �لقومي ويقوم رئي�س  �لرقم 

رقم )21( انتخابات رئا�شية، ويحرر حم�ضًر� بذلك، وي�ضلم �ملح�ضر �إىل قائد 

قوة �لتاأمني الإر�ضاله �إىل �لنيابة �لعامة . 

كيفية ا�صتخدام احلرب الف�صفورى: 

•  يجب رج زجاجة �حلرب قبل فتحها. 	

•  ال يجب �ضب �حلرب فى غطاء �لزجاجة �أو �أي حمتوي �آخر.	

•  �لتاأكد من غم�س �إ�ضبع �ل�ضبابة باليد �ليمنى حتى �لعقلة �الأوىل.	

•  يتم �إر�ضاد �لناخب بو�ضع �الإ�ضبع �إىل �الأعلى فى �لهو�ء حتى يجف.	
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6- يت�شلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئي�س اللجنة بعد غم�س اإ�شبعه فى 

احلرب الف�شفورى:

7- مالحظــات عامة:
اأ- كيفية التعامل مع املراأة املنتقبة :

فى  اأ�صابعها  اأحد  غم�س  �صبق  وعدم  املنتقبة،  امل��راأة  �صخ�صية  من  التاأكد  يتم 

اإحدى  اأن يكلف بذلك  اللجنة الفرعية، وله  الف�صفوري مبعرفة رئي�س  احلرب 

ال�صيدات باللجنة.

•  فى حالة رف�س �لناخبة �ملنتقبة ذلك ال ي�ضمح لها باالإدالء ب�ضوتها. 	

ب- فى حالة طلب اأحد الناخبني امل�صاعدة فى الت�صويت :

باأنف�صهم  ب�صوتهم  الإدلء  ي�صتطيعون  ل  الذين  اخلا�صة  الحتياجات  لذوى 

مرافقيهم،  باأحد  اأو  ب�صوتهم،  لالإدلء  اللجنة  رئي�س  من  امل�صاعدة  طلب  حق 

 16 عن  عمرهم  يقل  ول  الثانية،  الدرجة  عن  قرابتهم  درجة  تقل  األ  على 

�شنة، ويقوم رئي�س اللجنة باإثبات ذلك فى حم�صر اإجراءات اللجنة الفرعية 

منوذج رقم )21( انتخابات رئا�شية. 

ج- فى حالة امتالء ال�صندوق فى اأي وقت اأثناء فرتة القرتاع :

اخلا�صة  الفتحة  غلق  يتم  وقت  اأي  فى  الأول  الق��رتاع  �صندوق  امتالأ  اإذا   

بالنموذج  امل�صل�صل  رقمه  يثبت  بال�صتيكي  بقفل  داخله  الراأي  بطاقات  بو�صع 

فتحاته  ُتغَلق  جديد  فارغ  �صندوق  وا�صتعمال  رئا�صية،  انتخابات   )21( رقم  

بالنموذج  لها  امل�صل�صلة  الأرقام  اإثبات  ويتم  البال�صتيكية،  بالأقفال  الأربعة 

رقم )21( انتخابات رئا�شية. 

د- فى حالة خمالفة اأى �صخ�س للقانون داخل مقر اللجنة الفرعية :

تاأمني  بقوة  بال�صتعانة  للقانون،  خمالفة  كل  ب�صبط  اللجنة  رئي�س  يقوم 

رئي�س  اإىل  املتهم  بالواقعة، وت�صليمه رفق  املركز النتخابى، وحترير حم�صر 

قوة التاأمني لإر�صاله اإىل النيابة العامة .
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رابعًا - اإلجراءات الختامية لليوم األول

1- انتهاء الت�شويت فى التا�شعة م�شاًء : 
•   ال يجوز غلق �للجنة �لفرعية قبل �لتا�ضعة م�ضاًء حتى لو مل يكن هناك ناخبون 	

بك�ضوف  �ملقيدين  �لناخبني  جميع  �إدالء  حالة  ف��ى  �إال  �الن��ت��خ��اب،  جمعية  د�خ��ل 

�النتخابات  جلنة  م��ن  ق��ر�ر  ���ض��دور  حالة  ف��ى  ذل��ك  وينطبق  باأ�ضو�تهم،  �للجنة 

�لرئا�ضية مبد �لعمل باللجان �لفرعية .

2- غلـــــق ال�شنــــدوق:
• �ل��ر�أي 	 �إب��د�ء  بطاقات  بو�ضع  �خلا�ضة  �ل�ضندوق  فتحة  بغلق  �للجنة  رئي�س    يقوم 

�للجنة  �إج����ر�ء�ت  مبح�ضر  �مل�ضل�ضل  �لبال�ضتيكى  �لقفل  رق��م  و�إث��ب��ات  ب��د�خ��ل��ه، 

�لفرعية منوذج رقم ) 21( �نتخابات رئا�ضية.

•  ُي�ضَمح ملندوبي �ملر�ضحني و�ملتابعني بت�ضجيل �لرقم �مل�ضل�ضل للقفل �لبال�ضتيكى.	
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3- مراجعة بطاقات القرتاع التي مل ُت�شتخَدم: 

• �لتي مل 	 �لتالية  �الق��رت�ع  لبطاقة  �مل�ضل�ضل  �لرقم  بت�ضجيل  �للجنة  رئي�س    يقوم  

ك�ضف  و�ق��ع  م��ن  باأ�ضو�تهم  �أدل���و�  �ل��ذي��ن  �لناخبني  ع��دد  وح�ضر  بعد،  ُت�ضتخَدم 

�لناخبني منوذج رقم )20( انتخابات رئا�شية، ويثبت ذلك كله مبح�ضر �إجر�ء�ت 

�للجنة  منوذج رقم )21( انتخابات رئا�شية.

•  ُي�ضَمح ملندوبي �ملر�ضحني و�ملتابعني بت�ضجيل رقم بطاقة �القرت�ع �لتى مل ُت�ضتخَدم.	

4- تاأمني اللجنة الفرعية اأو مكان حفظ �شندوق القرتاع من الداخل:

• باجلمع 	 �ل��د�خ��ل  م��ن  �حل��ج��رة  ن��و�ف��ذ  جميع  بغلق  �لفرعية  �للجنة  رئي�س    يقوم 

�الأحمر بخامته  �أو باأقفال بال�ضتيكية، ويثبت ذلك فى حم�ضر �إجر�ء�ت �للجنة  

منوذج رقم )21( انتخابات رئا�شية. 

5-  النتهاء من حترير حم�شر اإجراءات اليوم الأول منوذج رقم )21( 

انتخابات رئا�شية:  

بع�س البيانات التي يجب التاأكد من اإثباتها  :

•  ميعاد فتح وغلق �للجنة.	

•  �أ�ضماء �أمناء �للجنة  ومندوب كل مر�ضح. 	

•  �أعد�د �لناخبني �لذين �أدلو� باأ�ضو�تهم بعد ح�ضر �لتوقيعات فى ك�ضف �لناخبني. 	

•  توقيع مندوب كل مر�ضح من �حلا�ضرين �أمام �للجنة على جميع �ضفحات �ملح�ضر.	

• بط من حاالت خمالفة �لقانون، و�الإجر�ء �لذى �تخذ حيالها.	  ما �ضُ

•  �أي مالحظات �أخرى يرى رئي�س �للجنة �ضرورة �إثباتها باملح�ضر.	
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6- غلق مقر اللجنة، اأو مقر حفظ �شندوق القرتاع :

•   يقوم رئي�س �للجنة فى ح�ضور كل مر�ضح، و�ملتابعني، و�مل�ضئول عن قو�ت �لتاأمني 	

بقفل  �الق��رت�ع   ) )�ضناديق  �ضندوق  حفظ  مقر  �أو  �لفرعية،  �للجنة  مقر  بغلق 

بال�ضتيكى يثبت  رقمه �مل�ضل�ضل، �أو قفل عادى يجمع عليه باجلمع �الأحمر بخامت 

رئي�س �للجنة، �أو كليهما معاً .

- وي�صمح مببيت مندوب عن كل مر�صح اأمام باب هذا املقر اإن اأراد ذلك .

رقم  من��وذج  الق���رتاع  �صندوق  حفظ  مقر  غلق  مبح�صر  ذل��ك  كل  -  ويثبت 

)22( انتخابات رئا�صية، ويوقع رئي�س اللجنة واأمينها ومندوب كل مر�صح، 

ومندوب املبيت، وم�صوؤول التاأمني، على املح�صر امل�صار اإليه. 
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خامسًا - اإلجراءات االفتتاحية لليوم الثاني

1- التاأكد من �شالمة الأقفال على باب احلجرة:
•   يتاأكد رئي�س �للجنة من �ضالمة �أقفال مقر �للجنة �أو مقر حفظ �ضندوق �القرت�ع، 	

فى ح�ضور مندوب كل مر�ضح حال وجودهم، و�مل�ضئول عن قو�ت �لتاأمني.

•  ف�س �الأختام وفتح �للجنة .	

•  �لتاأكد من �ضالمة �لنو�فذ و�ل�ضناديق.	

• ذلك 	 يثبت  الق��رتاع؛  �صناديق  واأقفال  الأختام  �صالمة  عدم  حالة  فى 

مبح�صر اإجراءات اللجنة، وتخطر اللجنة العامة على الفور .

• اآخر، وتبداأ عملية القرتاع، مع التحفظ 	 ا�صتعمال �صندوق جديد  ويتم 

�صدور  حلني  الذكر،  �صالفة  �صالمتها  فى  امل�صكوك  القرتاع  �صناديق  على 

قرار ب�صاأنها من اللجنة العامة.
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2- قبل بدء القرتاع:
 يقوم رئي�س اللجنة الفرعية مبا يلى :

• منوذج 	 �الإج��ر�ء�ت  �لثابت مبح�ضر  �الق��رت�ع  �مل�ضل�ضل لبطاقة  �لرقم    �لتاأكد من 

رقم )21( انتخابات رئا�شية، و�إعالن ذلك للحا�ضرين.

•   �لتاأكد من �ضالمة دفاتر �القرت�ع وكافة �أور�ق وحما�ضر �للجنة . 	

• �لثابت 	 مع  �الق��رت�ع  ل�ضندوق  �لبال�ضتيكية  لالأقفال  �مل�ضل�ضلة  �الأرق��ام  مطابقة   

�لقفل  وف�س  رئا�شية،  انتخابات   )21( رقم  منوذج  �للجنة  �إج���ر�ء�ت  مبح�ضر 

�لبال�ضتيكي �خلا�س بفتحة �ل�ضندوق فقط. 

3- عملية القرتاع فى اليوم الثاين: 
•   تبد�أ عملية �القرت�ع فى �ل�ضاعة �لتا�ضعة �ضباحاً، وُتتَّبع ذ�ت �الإج��ر�ء�ت �لتى مت 	

�تباعها فى �ليوم �الأول.

•   وفى متام �ل�ضاعة �لتا�ضعة م�ضاًء يتم ح�ضر �أعد�د �لناخبني �ملوجودين بحرم جمعية 	

�النتخاب �لر�غبني فى �لت�ضويت و�إغالق مدخل جمعية �النتخاب و�ل�ضماح ملن مت 

ح�ضرهم بالت�ضويت.
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سادسًا - إجراءات الفرز 

1- من له حق ح�شور عملية الفرز واإعالن ح�شر الأ�شوات: 
•  يحق ذلك ملندوب كل مر�ضح �أو وكيله.	

• �لدولية، 	 و�لهيئات  و�الأجنبية  �ملحلية  �ملدنى  �ملجتمع  منظمات  ملتابعي  يحق    كما 

وو�ضائل �الإعالم �ملرخ�س لهم من جلنة �النتخابات �لرئا�ضية �حل�ضور، وفى حالة 

�لتز�حم ُتَرى بينهم قرعة بحيث ال يزيد عدد �حل�ضور على ثالثة من كل فئة.

2- مراجعة عدد بطاقات القرتاع املتبقية: 
• التوقيعات 	 واقع  من  ح�ضرو�  �لذين  �لناخبني  عدد  ح�ضر  خالل  من  ذلك    يتم 

فى  باأ�ضو�تهم  �أدل��و�  �لذين  للناخبني  �الإجمايل  �لعدد  ملعرفة  الناخبني  بك�صف 

�للجنة �لفرعية على مد�ر يومى �القرت�ع.

•  ح�ضر عدد بطاقات �القرت�ع �لتي مل ُت�ضتخَدم .	

3- بدء عملية الفرز:
يقوم رئي�س اللجنة الفرعية فى ح�صور اأمناء وموظفي اللجنة ومندوب كل مر�صح 

وممثلي الإعالم واملتابعني، والزائرين مبا يلى :

 1- ف�س �الأقفال �لبال�ضتيكية �ملو�ضوعة على �ضناديق �القرت�ع.

2-  تفريغ �ضندوق �القرت�ع من حمتوياته بالكامل على طاولة و�إطالع �حل�ضور على 

�أنه �أ�ضبح فارغاً.



26

3-  فرد بطاقات �القرت�ع �ملطوية و�حدة تلو �الأخرى على �لظهر، وذلك مبعاونة �أمناء �للجنة.

�لباطلة،  ل��الأ���ض��و�ت  جمموعة  جم��م��وع��ات،  ث��الث  �إىل  �الق����رت�ع  ب��ط��اق��ات  4-  تق�ضيم 

وجمموعة لكل  مر�ضح .

5-  عد و�إثبات عدد �الأ�ضو�ت �لباطلة، و�الأ�ضو�ت �ل�ضحيحة �لتي ح�ضل عليها كل مر�ضح.

ملحوظة:   تعد ورقة القرتاع �صحيحة اإذا كانت نية الناخب وا�صحة. 

نماذج استرشادية لعالمات إبداء الرأى الصحيحة والباطلة

ا�شــــم املر�شح

ا�شــــم املر�شح

ا�شــــم املر�شح

هــذا ال�شـــوت باطــــل

هــذا ال�شـــوت باطــــل

هــذا ال�شـــوت باطــــل

ا�شــــم املر�شح

ا�شــــم املر�شح

ا�شــــم املر�شح

✗

موافق لو ....

ا�شم الناخب اأو توقيعه

✗
ا�شــــم املر�شح

ا�شــــم املر�شح

ا�شــــم املر�شح

ا�شــــم املر�شح

ا�شــــم املر�شح

هذا ال�شوت �شحيح للمر�شح الأول

هذا ال�شوت �شحيح للمر�شح الأول

هذا ال�شوت �شحيح للمر�شح الثانى

هذا ال�شوت �شحيح للمر�شح الأول

هذا ال�شوت �شحيح للمر�شح الثانى

ا�شــــم املر�شح

ا�شــــم املر�شح

ا�شــــم املر�شح

ا�شــــم املر�شح

ا�شــــم املر�شح

✓

ال

ا�شم املر�شح

ل اأوافق

موافـــق

✗

ــــــعــــــم ن



27

من  ك��ل  عليه  ح�ضل  م��ا  جمموع  م��ع  �ل�ضحيحة  �الأ���ض��و�ت  ع��دد  يت�ضاوى  �أن  6-  يجب 

�ملر�ضحني من �أ�ضو�ت.

7-  حترير حم�ضر �إجر�ء�ت �لفرز منوذج رقم )23( انتخابات رئا�شية ويوقع على  كل 

�ضفحة من �ضفحاته كل من رئي�س و�أمني �للجنة و مندوبي �ملر�ضحني �حلا�ضرين .

ملحوظة:    )يراعى اإثبات اإجماىل عدد الناخبني املدعوين لالقرتاع اأمام اللجنة 

الفرعية من واقع البيان الوارد فى الك�صف الوردى »منوذج رقم 20/ب« 

انتخابات رئا�شية(.

4- اإعالن عدد الأ�شوات :
• عدد 	 مت�ضمنة  �ل��ع��ددي  �حل�ضر  نتيجة  ب��اإع��الن  �لفرعية  �للجنة  رئي�س     ي��ق��وم 

�لناخبني �مل�ضجلني )من و�قع �لك�ضف �لوردي (، وعدد من �أدلو� باأ�ضو�تهم، وعدد 

�الأ�ضو�ت �لباطلة و�ل�ضحيحة، وعدد �الأ�ضو�ت �لتي ح�ضل عليها كل مر�ضح  �أمام 

�حلا�ضرين.

(CG) í°Tôe

äƒ°U *******

(Ü) í°Tôe

äƒ°U *******
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5- ت�شليم نتيجة الفرز ملندوب كل مر�شح:
•  يوقع مندوب كل مر�ضح على �لنموذج رقم )24( �نتخابات رئا�ضية با�ضتالم �ضورة 	

من ك�ضف نتيجة �حل�ضر �لعددي منوذج رقم )25( �نتخابات رئا�ضية، وير�عى �أن 

باالأرقام و�حل��روف وتفقيطها على  �لتى ح�ضل عليها كل مر�ضح  �الأ�ضو�ت  تدون 

�لنحو �لتاىل :

مث�����ال:

مائة وخم�سون فقط150
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سابعًا - إجراءات حفظ األوراق
واألدوات االنتخابية 

1-  حفظ بطاقات القرتاع  والك�شوف وحما�شر الإجراءات:

   يقوم رئي�س اللجنة الفرعية مبا يلى :

•   و�ضع بطاقات �القرت�ع �مل�ضتخدمة فى �حلافظة �لكرتونية ذ�ت �لطباعة �خل�ضر�ء 	

 . )3M( وتاأمينها بال�ضريط �لال�ضق �ملوؤمن

•   و�ضع �أور�ق �القرت�ع �لتي مل ت�ضتخدم فى �جلو�ل �لبال�ضتيكي �ملعد لهذ� �لغر�س، 	

وتاأمينه بقفل بال�ضتيكي و�إثبات رقمه مبح�ضر �إجر�ء�ت فرز �للجنة منوذج رقم 

)23( �نتخابات رئا�ضية.

•   و�ضع ك�ضوف �لناخبني مناذج �أرقام ) 20، 20/ب، 20/ج( �نتخابات رئا�ضية، د�خل 	

�حلافظة �لبال�ضتيكية �ملعدة لذلك، وتاأمينها.

• انتخابات 	 رقم )21(  ومرفقاته منوذج  �لفرعية  �للجنة  �إج��ر�ء�ت    و�ضع حم�ضر 

 )22( رقم  منوذج  �لفرعية  �للجنة  �ضندوق  حفظ  مقر  غلق  وحم�ضر  رئا�ضية، 

 )23( رق��م  من��وذج  �لفرعية  �للجنة  ف��رز  �إج����ر�ء�ت  حم�ضر  رئا�ضية،  �نتخابات 

كل  عليها  �لتي ح�ضل  �الأ�ضو�ت  نتيجة ح�ضر وتميع  ك�ضف  رئا�ضية،  �نتخابات 

�ملعدة  �لبال�ضتيكية  �حلافظة  د�خل  رئا�ضية،  �نتخابات   )24( رقم  منوذج  مر�ضح 

�لغر�س. لهذ� 
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2- باقى اأدوات العملية النتخابية :

• من 	 ن�ضختان  �الق���رت�ع،  كبائن  �لف�ضفورى،  �حل��رب  �ل��ف��ارغ��ة،  �الق���رت�ع    �ضناديق 

ك�ضف �لناخبني منوذج رقم )20/�أ( �نتخابات رئا�ضية تبقى د�خل �للجنة، و�ضيتم 

تميعها من قبل مندوب وز�رة �لد�خلية.

3- ت�شليم اأوراق القرتاع والنتائج :

•   يتوجه رئي�س �للجنة �لفرعية �إىل �للجنة �لعامة لت�ضليم �حلافظة �لبال�ضتيكية 	

باقي  حاماًل  �للجنة  �أم��ني  وبرفقته  �للجنة،  حما�ضر  كافة  �ملت�ضمنة  �ل�ضفافة، 

�أور�ق �لعملية �النتخابية ب�ضحبة قو�ت �الأمن لت�ضليمها �إىل �للجنة �لعامة .



ثانيًا
القواعد المنظمة 

لعمل اللجان العامة
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اأوًل- التعليمات املنظمة لعمل اللجان العامة قبل يومي القرتاع :
1- يتو�جد رئي�س �للجنة �لعامة و�أع�ضاوؤها باملحكمة �البتد�ئية فى �ليوم �ل�ضابق على 

�النتخاب لت�ضلم حما�ضر �للجنة �لعامة.

�البتد�ئية  �ملحكمة  لرئي�س  هو�تفهم  �أرق��ام  �لعامة  �للجنة  و�أع�ضاء  رئي�س  2-  ي��رتك 

ليتمكن من �لتو��ضل معهم طو�ل فرتة عمل �للجنة �لعامة.

ثانيًا- التعليمات املنظمة لعمل اللجان العامة اأثناء يومي القرتاع :
�ل�ضاعة  مت��ام  فى  �لعامة  �للجنة  مبقر  و�أع�ضاوؤها  �لعامة  �للجنة  رئي�س  1-  يتو�جد 

�لتا�ضعة من �ضباح يومي �القرت�ع، ويبد�أ حال تو�جده فى فتح حم�ضر �الإجر�ء�ت 

منوذج رقم  )26( �نتخابات رئا�ضية.

�ملحدد  �لعامة من بدء عملية �الق��رت�ع فى موعدها  �للجان  و�أع�ضاء  روؤ�ضاء  2-  يتاأكد 

بجميع �للجان �لفرعية �لتابعة لها و�إخطار رئي�س �ملحكمة �البتد�ئية مبا يفيد ذلك.

�لفرعية،  �للجان  على  �ل��ي��وم  ط��و�ل  ب��امل��رور  �لعامة  �للجان  و�أع�����ض��اء  روؤ���ض��اء  3-  يقوم 

و�مل��ق��ار  �مل��ر�ك��ز  ح��ول  خا�ضة  �ل��دع��ائ��ي��ة  �ملر�ضحني  مل�ضقات  �إز�ل����ة  على  ويعملون 

�النتخابية �أو �أي خمالفات �نتخابية �أخرى باال�ضتعانة بقو�ت �لتاأمني �ملر�فقة لهم 

رقم  منوذج  �ملح�ضر  فى  ذلك  و�إثبات  �لفرعية،  �للجان  لتاأمني  �ملوجودة  �لقو�ت  �أو 

)26( �نتخابات رئا�ضية.

�آخر  �نتهاء  على  �الطمئنان  حتى  بعملهم  �لعامة  �للجان  و�أع�ضاء  روؤ���ض��اء  4-  ي�ضتمر 

�الق���رت�ع،  �أي���ام  م��ن  �الأول  �ل��ي��وم  ف��ى  م��ن عملها  �لعامة  للجنة  تابعة  فرعية  جلنة 

وحتى ت�ضلم نتائج �آخر جلنة فرعية تابعة للجنة �لعامة و�النتهاء من كافة �أعمال 

�ملح�ضر منوذج  ذل��ك فى  و�إث��ب��ات  �الق���رت�ع،  �أي��ام  ث��اين  �نتهاء  �لعامة عقب   �للجنة 

رقم )26( �نتخابات رئا�ضية.

فى  �ملنا�ضب  �لقر�ر  ويتخذ  �ملر�ضحني،  وك��الء  �ضكاوى  �لعامة  �للجنة  رئي�س  5-  يتلقى 

كل ما يقدم له من �ضكاوى، ويثبت ذلك فى حم�ضر �الإج���ر�ء�ت من��وذج رقم )26( 

�نتخابات رئا�ضية، ويرفق �أ�ضل �ل�ضكوى باملح�ضر �مل�ضار �إليه.
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العامة  فى مرحلة ح�شر وجتميع  اللجان  ثالثًا-  التعليمات املنظمة لعمل 

اأ�شوات الناخبني الواردة من اللجان الفرعية:
النتخابات  بتنظيم   2014 ل�صنة   22 رقم  بقانون  القرار  من   )37( امل��ادة  ●��ن�صت 

الرئا�صية على اأن:

»تقوم �للجنة �لعامة بتجميع ك�ضوف �لفرز �ملعدة مبعرفة �للجان �لفرعية جلمع 

�أ�ضو�ت �لناخبني، و�إثبات �إجمايل ما ح�ضل عليه كل مر�ضح من جميع �للجان فى 

حم�ضر من ثالث ن�ضخ يوقعه رئي�س �للجنة و�أمينها.

�ل�ضحيحة  �الأ�ضو�ت  باإعالن ح�ضر عدد  �أعمالها تقوم  �للجنة من  �نتهاء            وعقب 

�لتي ح�ضل عليها كل مر�ضح، على �أن تتم جميع �الإجر�ء�ت �ل�ضابقة فى ح�ضور من 

�أو وكالئهم وممثلني عن منظمات �ملجتمع �ملدين وو�ضائل  يوجد من �ملر�ضحني 

�الإعالم �مل�ضرح لهم من جلنة �النتخابات �لرئا�ضية، ثم تر�ضل �ملح�ضر �مل�ضار �إليه 

بالفقرة �الأوىل �إىل جلنة �النتخابات �لرئا�ضية، وي�ضلم رئي�س �للجنة �لعامة �ضورة 

من �حل�ضر �لعددي �مل�ضار �إليه خمتومة بخامت �للجنة �لعامة وممهورة بتوقيع 

�أو مندوبيهم،  �أو وكالئهم  �ملر�ضحني  يطلبها من  لكل من  �للجنة  و�أم��ني  رئي�س 

وحتدد جلنة �النتخابات �لرئا�ضية قو�عد حفظ هذه �لن�ضخ و�أور�ق �النتخابات«.

•   قبل و�ضول روؤ�ضاء �للجان �لفرعية ملقر �للجنة �لعامة، يتم تهيز �ملكان وتنظيمه 	

�لناخبني  ك�ضوف  �ملت�ضمنة  �لبال�ضتيكية  �حلو�فظ  لتلقي  مكان  بحيث يخ�ض�س 

مناذج �أرقام ) 20، 20/ب، 20/ج ( �نتخابات رئا�ضية، و�حلو�فظ �لكرتونية �ملت�ضمنة 

�لبال�ضتيكية  �الأج��ول��ة  لتلقي  منف�ضل  �آخ��ر  ومكان  �مل�ضتخدمة،  �الق���رت�ع  �أور�ق 

�ملت�ضمنة �أور�ق �القرت�ع غري �مل�ضتخدمة.

• و�أع�ضاء 	 روؤ�ضاء  يقوم  �لعامة،  �للجنة  ملقر  �لفرعية  �للجان  روؤ�ضاء  و�ضول    عقب 

�للجان �لعامة ب�:

اأوًل  : متابعة ت�ضليم �أور�ق �لعملية �النتخابية طبقاً ملا ورد بعاليه.

�لفرعية  �للجان  روؤ�ضاء  مبعرفة  �لعامة  للجنة  �مل�ضلمة  �ملحا�ضر  ثانيًا:  مر�جعة 

ويف ح�ضورهم.
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ك�ضوف  و�ق��ع  م��ن  �لفرعية  باللجان  �لناخبني  �أ���ض��و�ت  وتميع  �إح�ضاء  ثالثًا: 

�جل��دول  ف��ى  وذل��ك  رئا�ضية  �نتخابات  رق��م )24(  �ل��ع��ددي من��وذج  نتيجة �حل�ضر 

�ملرفق بالنموذج رقم )27( �نتخابات رئا�ضية على �لنحو �لتاىل:

�أ-  مر�ضل للجنة �لعامة م�ضودة من �جلدول �مل�ضار �إليه - بدون توقيعات - مطبوعة 

�أبي�س و�أ�ضود يدون بها رئي�س �للجنة �لعامة قرين ��ضم كل جلنة فرعية �إجماىل 

عدد �حلا�ضرين، �إجماىل �الأ�ضو�ت �ل�ضحيحة، �إجماىل �الأ�ضو�ت �لباطلة، وعدد 

�الأ�ضو�ت �لتى ح�ضل عليها كل مر�ضح بالتتابع �لو�رد باجلدول .

ب-  نقل كافة �لبيانات �مل�ضار �إليها بعد �النتهاء من ح�ضرها وتميعها �إىل �أ�ضل 

�جلدول و�ملطبوع �ألو�ن وتوقيعه من رئي�س �للجنة، و�أمينها، ووكيل �أو مندوب 

كل مر�ضح من �حلا�ضرين.

رقم  بالنموذج  �لفرعية  �للجان  �أ���ض��و�ت  وتميع  �إح�ضاء  نتائج  رابع�����ًا:  �إث��ب��ات 

)27( �نتخابات رئا�ضية من ثالث ن�ضخ توقع من رئي�س �للجنة �لعامة، 

و�أمينها، ووكيل �أو مندوب كل مر�ضح من �حلا�ضرين.

خام�صًا:  يقوم رئي�س �للجنة �لعامة باإعالن عدد �الأ�ضو�ت �ل�ضحيحة �لتى ح�ضل 

عليها كل مر�ضح فى ح�ضور كل مر�ضح �أو ممثله، وكذ� متابعي منظمات 

�ملجتمع �ملدنى �ملحلية و�الأجنبية و�لدولية و�لز�ئرين، وو�ضائل �الإعالم 

�ل�ضادر لهم ت�ضريح من �للجنة.

�صاد�صًا:  �إثبات نتيجة ح�ضر �الأ�ضو�ت �لتي ح�ضل عليها كل مر�ضح بالنموذج رقم 

)28( �نتخابات رئا�ضية، على �أن يثبت عدد �الأ�ضو�ت �لتى ح�ضل عليها كل 

مر�ضح باالأرقام و�حلروف وتفقيطها :

مث�����ال:

مائة وخم�صون فقط150

وكالئهما،  اأو  املر�صحني  ومندوبي  واأمينها،  اللجنة  رئي�س  من  النموذج  هذا  ويوقع 

اأو  مر�صح  لكل  رئا�شية  انتخابات   )29( رقم  منوذج  الك�صف  هذا  من  �صورة  وي�صلم 

وكيله اأو مندوبه، بعد ختمه بخامت اللجنة العامة امل�صلم لرئي�س اللجنة.
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رئا�ضية  �نتخابات   )27( رق��م  من��وذج  �ملح�ضر  م��ن  ن�ضخ  �ل��ث��الث  �صاب����عًا:  حفظ 

بحافظة بال�ضتيكية �ضفافة، ويحفظ �أ�ضل �جلدول �ملرفق بهذ� �لنموذج، 

�لبال�ضتيكية  �حلافظة  ذ�ت  فى  رئا�ضية  �نتخابات   )28( رقم  و�لنموذج 

�ملنفردة وتغلق بال�ضريط �لال�ضق �ملوؤمن ويثبت رقمه �مل�ضل�ضل مبح�ضر 

�إجر�ء�ت �للجنة منوذج رقم )26( �نتخابات رئا�ضية.

�مل�ضلمة  �لفرعية  �للجان  حما�ضر  جميع  �لعامة  �للجنة  رئي�س  ثام����نًا:  ي�ضلم 

�إليه من روؤ�ضاء �للجان �لفرعية، باالإ�ضافة �إىل جميع حما�ضر �للجنة 

�لعامة د�خل �حلو�فظ �لبال�ضتيكية �ملغلقة �إىل غرفة �لعمليات باملحكمة 

�البتد�ئية.

�ملحا�ضر  تلك  و�ضول  ف��ور  �البتد�ئية  باملحكمة  �لعمليات  غرفة  تا�صع���ًا:  تقوم 

�لكرتونية  �حلقائب  د�خ��ل  �لرئا�ضية  �النتخابات  جلنة  �إىل  بت�ضليمها 

�مل�ضلمة للجان العامة و�ملعدة لهذ� �لغر�س

عا�صرًا:  يقوم روؤ�ضاء �للجان �لعامة و�أع�ضاوؤها بو�ضع �لعلب �لكرتونية �خلا�ضة 

�أور�ق �القرت�ع �مل�ضتخدمة فى �ل�ضناديق  باللجان �لفرعية و�لتى ت�ضم 

�لبال�ضتيكية �ملعدة لهذ� �لغر�س ونقل هذه �ل�ضناديق �إىل مقر �لتجميع 

باملحكمة �البتد�ئية.

غري  االق��راع  �أور�ق  حتوي  �لتي  �لبال�ضتيكية  �الأجولة  نقل  حادي ع�صر :  يتم 

�إىل  االأم��ن،  قو�ت  رفق  العامة،  �للجان  �أمناء  ب�ضحبة  �مل�ضتخدمة 

جلنة  حت���دده  مقر  �إىل  اأو  �الب��ت��د�ئ��ي��ة،  باملحكمة  �لتجميع  مقر 

االنتخابات �لرئا�ضية .



ثالثًا
النصوص القانونية 
المنظمة للجرائم 

االنتخابية
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 أواًل - القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 
بتنظيم االنتخابات الرئاسية

• مادة )41( :  مع عدم �الإخالل باأي عقوبة �أ�ضد من�ضو�س عليها فى �أي قانون 	

�لتالية  �مل���و�د  ف��ى  عليها  �ملن�ضو�س  �جل��ر�ئ��م  على  يعاقب  �آخ���ر 

بالعقوبات �ملقررة لها.

• مقيًد� 	 ��ضمه  كان  بغر�مة ال ت��اوز خم�ضمائة جنيه من  مادة )43( :  يعاقب 

بقاعدة بيانات �لناخبني وتخلف بغري عذر عن �الإدالء ب�ضوته فى 

�نتخابات رئي�س �جلمهورية.

• مادة )44( :  يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على خم�س �ضنو�ت كل من ��ضتخدم 	

�لقوة �أو �لعنف مع رئي�س �أو �أي من �أع�ضاء جلان �نتخاب رئي�س 

�جلمهورية بق�ضد منعه من �أد�ء �لعمل �ملنوط به �أو �إكر�هه على 

�أد�ئه على وجه خا�س، ومل يبلغ بذلك مق�ضده.

                           فاإذ� بلغ �جلاين مق�ضده تكون �لعقوبة �ل�ضجن، وتكون �لعقوبة 

عنه  ن�ضاأت  ج��رح  �أو  �ضرب  �جل��اين  �ضدر من  �إذ�  �مل�ضدد  �ل�ضجن 

عاهة م�ضتدمية، وتكون �لعقوبة �ل�ضجن �ملوؤبد �إذ� �أف�ضى �جلرح 

�أو �ل�ضرب �إىل �ملوت.

• مادة )45( :  يعاقب بال�ضجن مدة ال تزيد على خم�س �ضنو�ت كل موظف عام 	

�متنع عن �أد�ء عمله بغري مقت�ضى، �إذ� ترتب على ذلك عرقلة �أو 

تعطيل �القرت�ع �أو �لفرز.

• �أو 	 مادة )46( :  يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �ضنتني كل من هدد رئي�س 

�أحد �أع�ضاء جلان �نتخاب رئي�س �جلمهورية بق�ضد منعه من �أد�ء 

على وجه  �لعمل  �أد�ء  �لتهديد  على  ترتب  ف��اإذ�  به،  �ملكلف  عمله 

خمالف تكون �لعقوبة �ل�ضجن.
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• عن 	 تقل  ال  وبغر�مة  �ضنتني  على  تزيد  ال  م��دة  باحلب�س  مادة )47( :  يعاقب 

هاتني  ب��اإح��دى  �أو  ج��ن��ي��ه،  �آالف  خم�ضة  ت���اوز  وال  جنيه  �أل��ف��ى 

�لعقوبتني كل من �أهان باالإ�ضارة �أو �لقول رئي�س �أو �أحد �أع�ضاء 

ب�ضبب  �أو  وظيفته  تاأدية  �أثناء  �جلمهورية  رئي�س  �نتخاب  جلان 

تاأديتها.

• مادة )48( :  يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �ضنتني كل من ��ضتخدم �أيا من 	

�ضري  �ضالمة  ف��ى  �لتاأثري  بق�ضد  �لتخويف  �أو  �ل��رتوي��ع  و�ضائل 

بلغ مق�ضده  ف��اإذ�  يبلغ مق�ضده،  �نتخاب رئي�س �جلمهورية ومل 

تكون �لعقوبة �حلب�س مدة ال تقل عن ثالث �ضنو�ت وال تزيد على 

خم�س �ضنو�ت.

• مادة )50(:  يعاقب بال�ضجن مدة ال تقل عن ثالث �ضنو�ت وبغر�مة ال تقل عن 	

خم�ضة �آالف جنيه وال تاوز ثالثني �ألف جنيه، كل من هدم �أو 

�أتلف عمًد� �ضيًئا من �ملباين �أو �ملن�ضاآت �أو و�ضائل �لنقل �أو �النتقال 

�جلمهورية  رئي�س  �نتخاب  فى  لال�ضتخد�م  �ملعدة  �أو  �مل�ضتخدمة 

بق�ضد عرقلة �ضريها، وذلك ف�ضاًل عن �حلكم عليه بدفع قيمة 

ما هدمه �أو �أتلفه.

• مادة )51( :  يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �ضنتني كل من �ختل�س �أو �أخفى 	

�أو �أتلف �أي ورقة تتعلق بانتخاب رئي�س �جلمهورية بق�ضد تغيري 

�حلقيقة فى �النتخاب �أو بق�ضد ما ي�ضتوجب �إعادة �النتخاب �أو 

تعطيله.

• �ألف 	 �ضنة وبغر�مة ال تقل عن  مادة )52( :  يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن 

جنيه وال تاوز خم�ضة �آالف جنيه �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني:

�الإدالء  �ضخ�س من  ملنع  �لتهديد  �أو  �لقوة  ��ضتعمل  �أواًل:  كل من 
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على  الإك��ر�ه��ه  �أو  �جل��م��ه��وري��ة  رئي�س  �ن��ت��خ��اب  ف��ى  ب�ضوته 

�الإدالء ب�ضوته على وجه معني.

ثانًيا:  كل من �أعطى �آخر �أو عر�س �أو �لتزم باأن يعطيه �أو يعطى 

�نتخاب  غريه فائدة، لكي يحمله على �الإدالء ب�ضوته فى 

رئي�س �جلمهورية على وجه معني �أو �المتناع عنه وكل من 

قبل �أو طلب فائدة من ذلك �لقبيل لنف�ضه �أو لغريه.

• مادة )53( :  ي��ع��اق��ب ب��احل��ب�����س م���دة ال ت��ق��ل ع��ن ���ض��ه��ر وب��غ��ر�م��ة ال ت��ق��ل عن 	

خم�ضمائة جنيه وال تاوز �ألف جنيه �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني 

كل من �أدىل ب�ضوته فى �نتخاب رئي�س �جلمهورية وهو يعلم باأنه 

ال يحق له ذلك.

• �أل��ف��ي جنيه وال ت��اوز 	 ع��ن  ت��ق��ل  وب��غ��ر�م��ة ال  مادة )54( :  ي��ع��اق��ب باحلب�س 

�لعقوبتني كل من يرتكب  باإحدى هاتني  �أو  �ألف جنيه  خم�ضني 

فعاًل بق�ضد تعطيل �أو وقف تنفيذ قر�ر�ت �أي من جلان �النتخاب 

�ل�ضادرة تطبيقاً الأحكام هذ� �لقانون.

• �مل��و�د 	 ف��ى  عليها  �ملن�ضو�س  �جل��ر�ئ��م  ف��ى  �ل�����ض��روع  على  مادة )57( :  يعاقب 

�ل�ضابقة بالعقوبة �ملقررة للجرمية �لتامة.

• �جلمهورية 	 رئي�س  �نتخاب  جل��ان  روؤ���ض��اء  من  رئي�س  لكل  مادة )59( :   يكون 

باإثبات  يتعلق  �لق�ضائي فيما  �ل�ضبط  ملاأموري  �ملخولة  �ل�ضلطة 

�جلر�ئم �لتي تقع فى جمعية �النتخاب.



42

 ثانيًا - القانون رقم 73 لسنة 1956 
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديالته

• مادة 43 :  يعاقب باحلب�س كل من �أهان باالإ�ضارة �أو �لقول رئي�س �أو �أحد �أع�ضاء 	

جلنة �النتخاب �أو �ال�ضتفتاء �أثناء تاأدية وظيفته �أو ب�ضبب تاأديتها .

• �أًي���ا من 	 ��ضتخدم  م��ن  ك��ل  �ضنتني  ع��ن  تقل  م��دة ال  باحلب�س  مادة 44 :  يعاقب 

و�ضائل �لرتويع �أو �لتخويف بق�ضد �لتاأثري فى �ضالمة �ضري �إجر�ء�ت 

تكون  مق�ضده  بلغ  ف��اإذ�  مق�ضده،  يبلغ  ومل  �ال�ضتفتاء  �أو  �النتخاب 

�لعقوبة �حلب�س مدة ال تقل عن �ضنتني وال تزيد على خم�س �ضنني .

• مادة 45 :  يعاقب باحلب�س كل من هدم �أو �أتلف عمًد� �ضيًئا من �ملبانى �أو �ملن�ضاآت 	

فى  لال�ضتخد�م  �ملعدة  �أو  �مل�ضتخدمة  �النتقال  �أو  �لنقل  و�ضائل  �أو 

�النتخاب �أو �ال�ضتفتاء بق�ضد عرقلة �ضريه ، وذلك ف�ضاًل عن �حلكم 

عليه بدفع قيمة ما هدمه �أو �أتلفه .

• مادة 46 :  يعاقب بال�ضجن كل من �ختل�س �أو �أخفى �أو �أتلف �أحد قو�عد بيانات 	

�لناخبني �أو بطاقة �النتخاب �أو �ال�ضتفتاء �أو �أى ورقة �أخرى تتعلق 

تلك  ف��ى  �حلقيقة  تغيري  بق�ضد  �ال�ضتفتاء  �أو  �الن��ت��خ��اب  بعملية 

�أو  �ال�ضتفتاء  �أو  �النتخاب  �إع��ادة  ي�ضتوجب  ما  بق�ضد  �أو   ، �لنتيجة 

تعطيله .

• ��ضمه 	 قيد  بو��ضطة غريه  �أو  بنف�ضه  تعمد  كل من  باحلب�س  مادة 47 :  يعاقب 

�أو ��ضم غريه فى قاعدة بيانات �لناخبني �أو حذفه منها على خالف 

�أحكام �لقانون .

• �ضنو�ت 	 خم�س  ت���اوز  وال  �ضنة  ع��ن  ت��ق��ل  ال  م���دة  باحلب�س  مادة 48 :  ي��ع��اق��ب 

وبغر�مة ال تقل عن ع�ضرة �آالف جنيه وال تاوز مائة �ألف جنيه :

�إب��د�ء  عن  �ضخ�س  ملنع  �لتهديد  �أو  �لقوة  ��ضتعمل  من  �أواًل :  كل 
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�إب��د�ء  على  الإك��ر�ه��ه  �أو  �ال�ضتفتاء  �أو  �النتخاب  فى  �ل���ر�أى 

�لر�أى على وجه معني .

فائدة  ب��اأن يعطيه  �لتزم  �أو  �أو عر�س  �آخ��ر  �أعطى  ثانًيا :  كل من 

�إب����د�ء  ع��ن  �الم��ت��ن��اع  ع��ل��ى  يحمله  ك��ى  ل��غ��ريه  �أو  لنف�ضه 

�إب��د�ءه على وجه معني، ولرئي�س �للجنة �لعليا  �أو  �ل��ر�أى 

لالنتخابات �حلق فى �إبطال �الأ�ضو�ت �النتخابية �لناتة 

عن �رتكاب هذه �جلرمية.

ثالًثا :  كل من قبل �أو طلب فائدة من هذ� �لقبيل لنف�ضه �أو لغريه.

كاذبة عن مو�ضوع  �أخ��ب��اًر�  �أو  �أق���و�اًل  �أذ�ع  �أو  ن�ضر  ر�بًعا :  كل من 

�أو  �ملر�ضحني  �أح��د  �ضلوك  عن  �أو  �ال�ضتفتاء  �أو  �النتخاب 

نتيجة  على  �لتاأثري  بق�ضد  بذلك  علمه  مع  �أخالقه  عن 

�النتخاب �أو �ال�ضتفتاء .

فاإذا اأذيعت تلك الأقوال اأو الأخبار فى وقت ل ي�صتطيع فيه الناخبون اأن يتبينوا 

احلقيقة �صوعفت الغرامة .

خام�ًضا :  كل من قام باأى من �الأفعال �خلا�ضة بطباعة �أو تد�ول 

بطاقات �إبد�ء �لر�أى �أو �الأور�ق �مل�ضتخدمة فى �لعملية 

�النتخابية دون �إذن من �ل�ضلطة �ملخت�ضة .

ويعاقب املر�صح امل�صتفيد من اجلرائم الواردة بالفقرات اأوًل وثالًثا ورابًعا وخام�ًصا 

ارتكابها  اإذا تبني علمه وموافقته على  الفاعل الأ�صلى  اإليه بنف�س عقوبة  امل�صار 

ملدة  النيابة  لالنتخابات  الرت�صيح  من  بحرمانه  ذلك  عن  ف�صاًل  املحكمة  وحتكم 

خم�س �صنوات من تاريخ �صريورة احلكم اجلنائى نهائًيا وباًتا .
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