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 توضيحي  جدول 

 4102 لعام إجراءات االنتخابات الرئاسيةملواعيد و

 التاريخاليوم و عدد األيام القانوني اإلجراء م
 مواعيدواإلعالن عن فتح باب الترشح، ومدة تقديم الطلبات   .1

ة األولى ويومي االقتراع في الجولالمقررة قانوًنا،  اإلجراءات
 وجولة اإلعادة، إن وجدت

 03/0/4312 األحد 

4.  
تلقي طلبات الترشح اعتباراً من الساعة التاسعة صباًحا وحتى 

 األخير حتى الساعة الثانية مساءً ، ما عدا اليوم الثامنة مساءً 

واحد 
 وعشرون

 ايومً 

 01/0/4312  من اإلثنين
 43/2/4312  األحدإلى 

الترشح وأعداد المؤيدين مبدئية لمقدمي طلبات القائمة الإعالن   .0
 41/2/4312 ثنيناال يوم لكل منهم

 التاسعةأحد المرشحين على آخر، من الساعة  اعتراضتلقي   .2
 مساءً  الثامنةصباًحا حتى الساعة 

 يومان
 44/2/4312 الثالثاء

 40/2/4312 واألربعاء

5.  
 ثالثة أيام الترشح والفصل في االعتراضاتفحص شروط 

 42/2/4312 من الخميس
 42/2/4312  إلى السبت

2.  
 (المستبعدينار غير المقبولين )إخط

أربع 
 وعشرون

 ساعة
 42/2/4312 األحد

2.  
 يومان التظلم من قرارات االستبعاد

 42/2/4312 ثنيناال
 42/2/4312 والثالثاء

2.  
 يومان البت في التظلمات

 03/2/4312  اءـاألربع
 1/5/4312  والخميس

إعالن القائمة النهائية للمرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح،   .2
األخبار، وبدء ونشرها بالجريدة الرسمية، وفي صحيفتي األهرام و

 الحملة االنتخابية
 4/5/4312 الجمعة يوم

تقديم طلبات  ألسبقيةوفًقا  ،اختيار المرشحين للرمز االنتخابي  .13
 يومان الترشح

 0/5/4312 السبت
 2/5/4312 واألحد

نشر التنازل في الجريدة خر موعد للتنازل عن الترشح، وآ  .11
 2/5/4312 الجمعة  ية، وفي صحيفتي األهرام واألخبارالرسم

14.  
 40/5/4312 الجمعة يوم أخر موعد للدعاية االنتخابية

10.  
 أيام 2 بالخارج المقيمينقتراع المصريين الالجولة األولى 

 5/4312/ 15من الخميس 
 12/5/4312حتى األحد  
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 التاريخاليوم و عدد األيام القانوني اإلجراء م
12.  

 انيوم يوما الصمت االنتخابي
 42/5/4312  السبت
 45/5/4312 واألحد

15.  
 يومان بالداخل لالقتراع الجولة األولى

 42/5/4312  اإلثنين
 42/5/4312 والثالثاء

وتسليم محاضر اللجان الفرعية لرؤساء  ،الفرز أعمالإنهاء   .12
أو بطالن  ،اللجان العامة، وقرارات اللجان العامة بشأن صحة

 إدالء أي ناخب بصوته
 42/5/4312 األربعاء يوم

12.  
 42/5/4312 الخميس يوم الطعون في قرارات اللجان العامةتلقي 

12.  
 يومان اللجان العامة في قراراتالبت في الطعون المقدمة 

 03/5/4312 الجمعة
 01/5/4312 والسبت

لالنتخابات ، ونشرها في  للجولة األولى إعالن النتيجة العامة  .12
، وإخطار المنتخب رئيًسا للجمهورية، إذا ما الجريدة الرسمية
 ية المطلقة لعدد األصوات الصحيحةحصل على األغلب

 خالل
 خمسة أيام

 1/2/4312من األحد 
 5/2/4312حتى الخميس 

43.  
 إن وجدت، االنتخابية لجولة اإلعادة  الدعايةبدء 

 اثنا عشر
 ايومً 

 تبدأ من األربعاء
2/2/4312 

41.  
 أيام أربعة يمين في الخارج في جولة اإلعادةاقتراع المصريين المق

 2/2/4312من الجمعة 
 2/2/4312ثنين حتى اال

ظهر اليوم  ةالساعة الثانية عشر من ،الصمت االنتخابي فترة  .44
 15/2/4312 يوم األحد يوم ةفي جولة اإلعاد السابق على االقتراع

40.  
 يومان يوما االقتراع في جولة اإلعادة

 12/2/4312  ثنيناال
 12/2/4312 والثالثاء

وتسليم محاضر اللجان الفرعية إلى رؤساء  ،الفرز أعمالإنهاء   .42
أو بطالن  صحة،اللجان العامة، وقرارات اللجان العامة بشأن 

 إدالء أي ناخب بصوته
 يوم

 12/2/4312 األربعاء
 

الطعون في قرارات اللجان  لجنة االنتخابات الرئاسية تلقي  .45
 العامة

 12/2/4312 الخميس يوم

42.  
 يومان اللجان العامة في قراراتالبت في الطعون المقدمة 

 2/4312/ 43الجمعة
 41/2/4312 والسبت

ونشرها في الجريدة تيجة العامة النهائية لالنتخابات، إعالن الن  .42
 لجمهوريةل ارئيسً  المنتخبالرسمية، وإخطار 

 خمسةخالل 
 أيام

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

 


