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ق�صاة م�صر

ُحماَة القانون وحرا�صه

يدعوكم وطنكم اليوم للإ�صراف على واحدة من 

اأهم االنتخابات التى تتوىل الهيئة الوطنية 

للنتخابات اإدارتها واالإ�صراف عليها ، وهى 

االنتخابات الرئا�صية 2018؛ الأنكم م�صدر ثقة 

ال�صعب واأنتم توؤدون مهمتكم فى االإ�صراف عليها.

واإذ تقدم الهيئة لكم القواعد االإر�صادية اخلا�صة 

بعملية االنتخابات الرئا�صية 2018، ترجو لكم 

دوام التوفيق والنجاح.

{ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ ې ېې}

رئي�س الهيئة الوطنية لالنتخابات

القا�صى/

نائب رئي�س حمكمة النق�س

مار�س 2018م





اأوًل: الدليل الإر�صادى املخت�صر 

لت�صليم اأوراق العملية النتخابية

وفقًا لأرقام النماذج
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الدليل اإلرشادى المختصر لتسليم
أوراق العملية االنتخابية وفقًا ألرقام النماذج

اأوًل - الأوراق وامل�صتندات وامل�صتلزمات التى يقوم رئي�س اللجنة الفرعية بت�صليمها اإىل جلنة احلفظ :

1 - منوذج رقم )12( انتخابات رئا�سية بداخل احلافظة البال�ستيكية.

2 - بطاقات اإبداء الراأى امل�ستخدمة بداخل احلافظة البال�ستيكية.

3 -  بطاقات اإبداء الراأى غري امل�ستخدمة، وكعوب دفاتر اإبداء الراأى امل�ستخدمة بداخل جوال.

4 - خامت اللجنة الفرعية.

•��وذلك كله داخل احلقيبة الزرقاء املغلقة بقفل بال�ستيكى واملعدة لهذا الغر�ض. 
ثانيًا - الأوراق وامل�صتندات التى يقوم رئي�س اللجنة الفرعية بت�صليمها اإىل اللجنة العامة :

1 - �سورة اإي�سال ت�سليم الأوراق للجنة احلفظ منوذج رقم )31( انتخابات رئا�سية.

2 - منوذج رقم )14( انتخابات رئا�سية.

3- منوذج رقم )15( انتخابات رئا�سية.

4- منوذج رقم )16( انتخابات رئا�سية.

5- منوذج رقم )17( انتخابات رئا�سية.

6- منوذج رقم )18( انتخابات رئا�سية.

7- منوذج رقم )19( انتخابات رئا�سية.

8- منوذج رقم )20( انتخابات رئا�سية.

9- منوذج رقم )21( انتخابات رئا�سية.

10- منوذج رقم )36( انتخابات رئا�سية » اإن ُوجد«.

11- منوذج رقم )37( انتخابات رئا�سية » اإن ُوجد «.

جلنة  اإىل  بت�صليمها  احلفظ  جلنة  رئي�س  يقوم  التى  وامل�صتلزمات  وامل�صتندات  ثالثًا -  الأوراق 

املتابعة باملحكمة البتدائية:

1 - منوذج رقم )30( انتخابات رئا�سية.

2 -  دفاتر اإي�سالت ال�ستالم امل�ستخدمة منوذج رقم )31( انتخابات رئا�سية.

3-  احلقائب الزرقاء املغلقة بالقفل البال�ستيكى وعلى كل منها رقم اللجنة الفرعية.
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جلنة  اإىل  بت�صليمها  العامة  اللجنة  رئي�س  يقوم  التى  وامل�صتلزمات  وامل�صتندات  رابعًا -  الأوراق 

املتابعة باملحكمة البتدائية:

1- منوذج رقم )14( انتخابات رئا�سية.

2- منوذج رقم )15( انتخابات رئا�سية.

3- منوذج رقم )16( انتخابات رئا�سية.

4- منوذج رقم )17( انتخابات رئا�سية.

5- منوذج رقم )18( انتخابات رئا�سية.

6- منوذج رقم )19( انتخابات رئا�سية.

7- منوذج رقم )20( انتخابات رئا�سية.

8- منوذج رقم )21( انتخابات رئا�سية . 

9- منوذج رقم )23( انتخابات رئا�سية.

10- منوذج رقم )24( انتخابات رئا�سية.

11- منوذج رقم )25( انتخابات رئا�سية.

12- منوذج رقم )26( انتخابات رئا�سية.

13- منوذج رقم )28( انتخابات رئا�سية.

14-  دفاتر اإي�سالت ال�ستالم امل�ستخدمة منوذج رقم )29( انتخابات رئا�سية.

 )31( من��وذج  احلفظ  للجنة  الأوراق  ت�سليم  اإي�سالت  من  العامة  اللجنة  15-  ن�سخة 

انتخابات رئا�سية.

16 - منوذج رقم )36( انتخابات رئا�سية » اإن ُوجد«.

17- منوذج رقم )37( انتخابات رئا�سية » اإن ُوجد «.

18- خامت اللجنة العامة.



ثانيًا

القواعد املنظمة لعمل اللجان الفرعية
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  أوالً- من له حق دخول مقر اللجنة الفرعية
بعد موافقة رئيس اللجنة

1 - مندوب املر�صح، ووكيله :

•��ويحق لهما ح�سور ومتابعة العملية النتخابية، واإثبات مالحظاتهما فى حم�سر 
اإجراءات اللجنة دون التدخل فى �سري عملية القرتاع اأو الفرز. وي�ستمر مندوب 

املر�سح طوال مرحلتي القرتاع والفرز، فاإذا غادر مقر اللجنة، يثبت رئي�سها ذلك 

ع املندوب على املح�سر فى تاريخ و�ساعة مغادرته، اأو يثبت رئي�س  فى املح�سر، ويوقِّ

اللجنة رف�سه التوقيع.

رئا�سية،  انتخابات   )38( رقم  التفوي�س  من��وذج  مبوجب  املندوبني  ح�سور  •  ويكون 
املعتمد من رئي�س اجلهاز التنفيذى للهيئة الوطنية لالنتخابات واملخطر للمحكمة 

البتدائية، ول ي�سرتط ف���ى املن���دوب اأن يك����ون مقيداً ف����ى ك�س���وف الناخبني اأمام 

اللجنة الفرعية اأو العامة، واإمنا ي�سرتط فقط قيده بقاعدة بيانات الناخبني على 

م�ستوى اجلمهورية.

وكالة ر�سمى اأو منوذج التفوي�س رقم )39(  �سند  مبوجب  الوكالء  ح�سور  •  ويكون 
انتخابات رئا�سية املعتمد من رئي�س اجلهاز التنفيذى للهيئة الوطنية لالنتخابات 

واملخطر للمحكمة البتدائية . 

ملحوظة:  يحق لكل مر�سح تفوي�س مندوب للمبيت مبوجب منوذج تفوي�س رقم )40( 

الوطنية  للهيئة  التنفيذى  اجل��ه��از  رئي�س  م��ن  واملعتمد  رئ��ا���س��ي��ة،  ان��ت��خ��اب��ات 

لالنتخابات واملخطر للمحكمة البتدائية، ويقت�سر دوره على املبيت اأمام مقر 

الأول  اليومني  فى  املقر  وغلق  الت�سويت  انتهاء  بعد  الق��رتاع  �سناديق  حفظ 

والثانى من اأيام القرتاع.
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2 - املتابعــــون :

•� ُي�سَمح ملتابعى منظمات املجتمع املدنى املحلية والأجنبية والهيئات الدولية، ال�سادر 
وفقاً  النتخابية  العملية  متابعة  لالنتخابات،  الوطنية  الهيئة  من  ت�سريح  لهم 

لل�سوابط التى تقررها الهيئة، دون التدخل فيها باأى �سكل من الأ�سكال.

وامل�س�����اهدة  الر�س�������د  اأعم����ال  ك���اف���ة  النتخ������ابية  العملي����ة  مبت����ابعة  •� ُيْق�َس����د 
واإع���الن  وال��ف��رز،  والق����رتاع  النتخابية،  العملية  اإج����راءات  جلميع  واملالحظ����ة 

احل�سر العددي لالأ�سوات . 

�ساعة،  الق���رتاع على ن�سف  اأث��ن��اء  اأى جلنة  داخ��ل  التواجد  م��دة  تزيد  األ  •� يجب 
ولرئي�س اللجنة تقلي�سها فى حالة التزاحم . 

التى  الأ���س��وات  ع��دد  اإع��الن  بدايته وحتى  يكون من  الفرز  مرحلة  فى  •� احل�سور 
ح�سل عليها كل مر�سح، دون التقيد مبدة الن�سف �ساعة.

لت�سريح  حاماًل  يكون  اأن  على  ال��دويل،  للمتابع  مرافق  مرتجم  بدخول  و ُي�سَمح 

�سادر من الهيئة الوطنية لالنتخابات.

3 -  و�صائل الإعالم :

وامل�سموعة واملرئية والإلكرتونية، امل�سرح  املقروءة  الإعالم،  و�سائل  جلميع  •  ُي�سَمح 
لها من الهيئة الوطنية لالنتخابات - دون التدخل فى العملية النتخابية باأى �سكل 

من الأ�سكال - بتغطية اإج��راءات القرتاع والفرز واإعالن النتائج وفقاً لل�سوابط 

التى تقررها الهيئة.

اأى مقابالت، اأو اأحاديث، �سحفية اأو تليفزيونية اأو اإذاعية اأو رقمية. اإجراء  •  ُيحَظر 
ويجوز  �ساعة،  ن�سف  على  الق���رتاع  اأث��ن��اء  اللجنة  داخ��ل  التواجد  م��دة  تزيد  •  ل 

لرئي�س اللجنة تقلي�سها  فى حالة التزاحم.

القرتاع والفرز  اإل مبوافقة رئي�س اللجنة .  عملية  ت�سوير  يجوز  • ل 
التى  الأ���س��وات  ع��دد  اإع��الن  بدايته وحتى  يكون من  الفرز  مرحلة  فى  •  احل�سور 

ح�سل عليها كل مر�سح، دون التقيد مبدة الن�سف �ساعة.
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4 - الزائرون :

الهيئة  �سيوف  وهم   - العامل  دول  النتخابية من خمتلف  املفو�سيات  اأع�ساء  •  هم 
امل�سرح لهم  الدبلوما�سيني  الزائرين  الوطنية لالنتخابات - ويندرج حتت و�سف 

مبتابعة النتخابات من الهيئة الوطنية لالنتخابات.

وُي�سَمح بدخول مرتجم مرافق للزائرين الأجانب، على اأن يكون حاماًل لت�سريح 

�سادر من الهيئة الوطنية لالنتخابات.

الهيئة  من  زائ�����ر  ت�س����ريح  ع����لى  ح�س�����ل  م����ن  لك�����ل  اللجن�����ة  بدخ�����ول  •  ُي�سَم�����ح 
الوطنية لالنتخابات.

بها. يلتزم  التى  بال�سوابط  اللتزام  وعليه  املتابع،  حقوق  •  وللزائر 
الهيئة  من  ال�سادرة  االنتخابات  متابعة  ت�ساريح  لكافة  من��اذج  يلى  وفيم����ا 

الوطنية لالنتخابات:
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نماذج لكافة 

تصاريح متابعة 

االنتخابات 

الصادرة من 

الهيئة الوطنية 

لالنتخابات
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ثانيًا - اإلجراءات قبل بدء عملية االقتراع 
)قبل التاسعة صباًحا(

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

خارج مقر اللجنة. ظاهر  مبكان  مثبت  الفرعية  اللجنة  برقم  مل�سق  •� وجود 
اللجنة وداخلها. مقر  خارج  الت�سويت  عملية  ت�سهل  لفتات  • وجود 
مركز القرتاع. حميط  فى  مر�سح  لأى  دعائية  لفتات  اأية  • اإزالة 

اللجنة.  داخل  جيدة  اإ�ساءة  •  وجود 
تاأمينها. و�سهولة  اللجنة  مقر  نوافذ  • �سالمة 

اللجنة. داخل  الناخبني  حركة  • �سهولة 
باإ�سراف  النتخابى،  املركز  تاأمني  امل�سئول عن  مع  بالتن�سيق  الناخبني  طابور  •  تنظيم 
وتنظيم  بالك�سف،  اأرقامهم  اإىل  واإر�سادهم  الناخبني،  طابور  لتنظيم  الطابور  من�سق 

الوقوف والدخول اإىل اللجنة، مع التنبيه باإعطاء الأولوية لكبار ال�سن وذوي الإعاقة.

•  الحتفاظ برقم الهاتف اخلا�س برئي�س قوات التاأمني لال�ستعانة به عند ال�سرورة.
ويحدد رئي�ض اللجنة  ما يلى:

النتخاب.  • جمعية 
نهم  •  مكان تواجد مندوبي املر�سحني واملتابعني  داخل اللجنة، على النحو الذى ميكِّ

من متابعة العملية النتخابية، دون الت�سبب فى تعطيلها اأو عرقلتها.  

2 - مراجعة اأدوات العملية النتخابية :

يقوم رئي�ض اللجنة الفرعية  بالتاأكد من وجود ما يلى داخل

مقر اللجنة الفرعية :  

مع  يتنا�سب  مب��ا  الق����رتاع،  كبائن  م��ن  اأك���ر  اأو  •  كابينة 
م�����س��اح��ة م��ق��ر ال��ل��ج��ن��ة، وع����دد ال��ن��اخ��ب��ني امل��ق��ي��دي��ن ب��ه��ا، 

العملية  متابعة  م��ن  ميكنه  ال���ذى  النحو  على  وو�سعها 

النتخابية، مع احلفاظ على �سرية الت�سويت على النحو 

الناخب ب�سوته وظهره  املبني فى ال�سورة ؛ بحيث يديل 

اللجنة. لرئي�س  وا�سًحا 
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ال�سفافة كبرية احلجم، بواقع  •��ع�����دد كاٍف م�����ن �سن������اديق الق��رتاع  البال�ستيكية 
برقم  مل�سق  �سندوق  كل  جانب  على  مثبت  تقريًبا،  ناخب   )3000( لكل  �سندوق 

اأكر من �سندوق، على  ا�ستخدام  ال�سندوق فى حالة  وم�سل�سل  الفرعية،  اللجنة 

�سبيل املثال: جلنة فرعية رقم )35/ 1(، جلنة فرعية رقم )35/ 2(.

�سندوق مغلق بداخله ما يلى :

 )16( رق��م  من��وذج  الفرعية  باللجنة  املوظفني  ح�سور  من��وذج  م��ن  واح���دة  •��ن�سخة 
انتخابات رئا�سية .  

•��ن�سخة واحدة من ك�سف الناخبني املقيدين باللجنة منوذج )13( انتخابات رئا�سية 
ُتعلق خارج اللجنة.

•��ك�سف ت�سويت رئي�س واأع�ساء اللجنة الفرعية منوذج رقم  )15( انتخابات رئا�سية.
واأع�ساء جلنة املتابعة باملحكمة البتدائية منوذج رقم )36(  رئي�س  ت�سويت  •� ك�سف 

انتخابات رئا�سية اإن ُوجد . 

•��ك�سف ت�سويت رئي�س واأع�ساء اللجنة العامة منوذج رقم )37( انتخابات رئا�سية اإن ُوجد.
انتخابات   )21 ،20  ،19  ،18  ،17 اأرق��ام )14،  النماذج  الأق��ل من  واح��دة على  •��ن�سخة 

رئا�سية، ون�سختان من النموذج ) 22( انتخابات رئا�سية.

•�حافظة بال�ستيكية �سفافة مفردة حلفظ  حما�سر اللجنة الفرعية.
 )12( رق���م  من�����وذج  الن����اخبني  ك�س����ف  حلف����ظ  �س����فافة  بال�س����تيكية  •��حافظ�����ة 

انتخابات رئا�سية.

بالإ�سافة  �سندوق،  لكل  اأق��ف��ال   )5( بواقع  البال�ستيكية،  الأق��ف��ال  من  ك��اٍف  •��ع��دد 
اإىل عدد احتياطى ل�ستخدامه فى غلق مقر حفظ �سناديق الق��رتاع بعد انتهاء 

القرتاع فى اليومني الأول والثانى اأو ا�ستخدامه عند ال�سرورة.

•�خامت اللجنة الفرعية.
•�عدد كاٍف من ال�سريط الال�سق املوؤمن .

•��ع�����دد كاٍف م����ن زجاج����ات احلرب الف�سفورى بواقع زجاجة لكل )500( ناخب.
•�الأدوات املكتبية الالزمة )مظاريف - اأقالم - اأوراق - ...(.
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•�حقيبة زرقاء اللون لتجميع اأوراق العملية النتخابية.

امل�ستخدمة وكعوب دفاتر بطاقات  •��جوال بال�ستيك حلفظ بطاقات الق��رتاع غري 
القرتاع امل�ستخدمة.

•��اإخطار امل�سئول عن قوات الأمن من ال�سرطة باملركز النتخابى، اأو الت�سال باللجنة 
العامة فى حالة وجود اأى نق�س فى املواد النتخابية ال�سالف بيانها .

ملحوظة :  فى اليوم ال�سابق على بداية القرتاع يت�سلم رئي�س اللجنة الفرعية من جلنة 

املتابعة باملحكمة البتدائية :

•��سندوق كرتونى موؤمن بداخله دفاتر بطاقات القرتاع.
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•  ن�سخة واحدة من ك�سف الناخبني املقيدين باللجنة منوذج رقم )12( انتخابات رئا�سية.
الناخبني املقيدين باللجنة منوذج )13( انتخابات رئا�سية  •  ن�سخة واحدة من ك�سف 

ت�سلم ملن�سق الطابور.

اخلارج  فى  باأ�سواتهم  اأدل��وا  الذين  الناخبني  اأ�سماء  مت�سمًنا  اللون  وردي  •  ك�سف 
منوذج رقم )12/اأ( انتخابات رئا�سية، ومثبت به اإجماىل عدد املدعوين لالنتخاب 

اأمام اللجنة الفرعية بعد ا�ستنزال من اأدلوا باأ�سواتهم فى اخلارج.

3 - قبل بدء عملية القرتاع :

يقوم رئي�ض اللجنة - بنف�سه - مبا يلى :

اأوًل :  اإثبات ح�سور اأمناء واأع�ساء اللجنة الفرعية بنموذج ح�سور املوظفني باللجنة 

الفرعية منوذج رقم )16( انتخابات رئا�سية.

املعتمد من رئي�س اجلهاز  انتخابات رئا�سية،  النموذج رقم )38(  ثانياً :  الطالع على 

التنفيذى للهيئة الوطنية لالنتخابات واملخطر به املحكمة البتدائية اخلا�س 

واإرفاقه  به،  اخلا�سة  القومى  الرقم  ببطاقة  ومطابقته  مر�سح،  كل  مبندوب 

مبح�سر اإجراءات اللجنة.

ثالثاً:  ا�ستبعاد اأ�سماء الناخبني الواردة بالك�سف الوردي منوذج رقم )12/اأ( بالتاأ�سري 

قرين كل منهم فى ك�سف الناخبني منوذج رقم  )12( انتخابات رئا�سية.

رابًعا :  تق�سيم ك�سف الناخبني منوذج رقم )12( انتخابات رئا�سية على اأمناء اللجنة، 

وذلك وفقاً لالأرقام امل�سل�سلة بك�سوف الناخبني ب�سورة ل توؤدى اإىل اإتالفه.

خام�ًسا:  التاأكد من اأن �سندوق القرتاع فارغ، وا�ستعرا�سه اأمام احلا�سرين، ثم اختيار 

اأى  اأربعة اأقفال بال�ستيكية لغلق جوانب ال�سندوق وقراءة الأرقام امل�سل�سلة لها 

علناً، وت�سجيلها فى حم�سر اإجراءات اللجنة الفرعية منوذج )14( انتخابات 

رئا�سية، ثم تثبيت الأقفال فى املكان املخ�س�س لها على جوانب ال�سندوق.

�ساد�ساً:  ف�س العالمات التاأمينية لل�سندوق الكرتونى امل�سّلم لرئي�س اللجنة الفرعية 

من جلنة املتابعة باملحكمة البتدائية فى اليوم ال�سابق على القرتاع - واإفراغ 

حمتوياته، علماً باأن كل دفرت يحتوى على )100( بطاقة ثم مراجعة الأرقام 

وفى  احلا�سرين،  اأمام  علنى  ب�سكل  ونهايتها(  )بدايتها  دفرت  لكل  امل�سل�سلة 

حالة وجود خطاأ فى الرقم امل�سل�سل ُي�ستبعد الدفرت، ويثبت كل ذلك مبح�سر 

اإجراءات اللجنة منوذج )14( انتخابات رئا�سية.
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ثالثًا - عمليـــة االقـــتراع 
)الساعة التاسعة صباحًا(

1 - بدء عملية القرتاع :

مبح�سر  ذلك  ويثبت  �سباحاً  التا�سعة  ال�ساعة  متام  فى  القرتاع  عملية  •  تبداأ 
وذلك حتى لو مل يح�سر من  رئا�سية،  انتخابات  رقم )14(  اللجنة منوذج  اإج��راءات 

ميثل املر�سحني اأو اأىٌّ منهما . 

•  يبداأ القرتاع بال�سماح لرئي�س واأمناء واأع�ساء اللجنة الفرعية بالإدلء باأ�سواتهم، واإثبات 
ذلك فى النموذج رقم )15( انتخابات رئا�سية ، ويتم ال�سماح ملن يح�سر من رئي�س واأع�ساء 

باأ�سواتهم  ب��الإدلء  البتدائية  باملحكمة  املتابعة  جلنة  اأع�ساء  و  ورئي�س  العامة  اللجنة 

رئا�سية  انتخابات  رقم )14(  اللجنة منوذج  اإج��راءات  باملالحظات مبح�سر  ذلك  واإثبات 

ُوجد  اإن  املتابعة  للجنة  بالن�سبة  رئا�سية  انتخابات   )36( رقم  النموذج  على  ذلك  واإثبات 

اإن ُوجد كما ي�سمح ملندوبى  العامة  بالن�سبة للجنة  انتخابات رئا�سية  ومنوذج رقم )37( 

املر�سحني حال قيدهم بك�سوف الناخبني اخلا�سة باللجنة بالإدلء باأ�سواتهم .

�سلفاً  الفرعية )املحددة  انتخابات رئا�سية يتم ت�سليمهما للجان  ملحوظة:  النموذجان رقما )36، 37( 

مبعرفة الهيئة الوطنية لالنتخابات( واخلا�سة بقيام رئي�س واأع�ساء اللجنة العامة وجلنة 

املتابعة باملحكمة البتدائية الإدلء باأ�سواتهم اأمامها فقط دون باقى اللجان الفرعية .   

•��ال�سماح للناخبني بالدخول باأولوية احل�سور، ويحدد رئي�س اللجنة عدد الناخبني 
امل�سموح لهم بالدخول وفقاً لعدد كبائن القرتاع داخل اللجنة.

الرقم  بطاقة  اأ���س��ل  واق���ع  م��ن  بنف�سه  الناخب  ه��وي��ة  م��ن  اللجنة  رئي�س  •��يتحقق 
القومى، ولو مل تكن �سارية، ول يعتد فى اإثبات �سخ�سية الناخب اإل باأ�سل بطاقة 

الرقم القومى اأو جواز �سفر ثابت به الرقم القومي.

•  كما يتحقق من عدم وجود حرب ف�سفوري على اأىٍّ من اأ�سابع الناخب قبل ال�سماح 
له بالت�سويت.

ملحوظة:  يجب ختم ظهر ورقة القرتاع بخامت اللجنة الفرعية فى مكان بعيد عن خلفية خانتى اإبداء 

الراأى قبل اإعطائها للناخب.
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2 - التوقيع فى ك�صف الناخبني :

•��ي�سجل اأمني اللجنة اآخر رقمني من الرقم القومي للناخب فى اخلانة املخ�س�سة 
بالنموذج رقم )12( انتخابات رئا�سية . 

•��يوقع الناخب بخطه اأو ب�سمته - مرة واحدة - فى اخلانة املخ�س�سة بالنموذج رقم 
)12( انتخابات رئا�سية . 

•�يوقع اأمني اللجنة فى اخلانة املخ�س�سة لذلك قرين توقيع الناخب.
القومي  الرقم  بطاقة  ي�صلمه  اأن  بعد  اللجنة،  رئي�س  من  القرتاع  بطاقة  الناخب  3 -  يت�صلم 

اخلا�صة به.

4 -  يدىل الناخب ب�صوته فى كابينة القرتاع، ثم ي�صع الورقة بنف�صه فى �صندوق القرتاع، 

حتت اإ�صراف املوظف الذى يكلفه رئي�س اللجنة بذلك.

•��نظًرا لقيام بع�س الناخبني بت�سوير بطاقات القرتاع با�ستخدام الهاتف املحمول 
لتقدميه دلياًل على انتخابهم مر�سحاً بعينه، وهو ما قد ي�سي باحتمال الت�سويت 

ومنعه،  ذل��ك  مالحظة  الفرعية  اللجان  روؤ���س��اء  فعلى  وعيد؛  اأو  وع��د  تاأثري  حتت 

كما يجب عليهم مالحظة و�سع   . يتم �سبطه  ملن  الواقعة  بهذه  وحترير مذكرة 

الق���رتاع، ويف حالة حماولة اخل��روج بورقة  الق���رتاع فى �سندوق  الناخب ورق��ة 

ر مذكرة بهذه الواقعة ملن يتم �سبطه. القرتاع ُيحرَّ
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5 - يقوم الناخب بغم�س �صبابة اليد اليمنى فى احلرب الف�صفورى:

فى ال�سبابة اليمنى ُت�ستخدم �سبابة اليد الي�سرى، وفى حالة  • فى حالة وجود عجز 
وجود عجز فى ذلك الإ�سبع ُيغَم�س اأى اإ�سبع اآخر.

يت�سلم بطاقة  الف�سفورى ل  اإ�سبعه فى احلرب  الناخب غم�س  •��وفى حالة رف�س 
ب��اإث��ب��ات ال��واق��ع��ة مبح�سر الإج����راءات  ال��رق��م ال��ق��وم��ي وي��ق��وم رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة 

اإىل  املذكرة  وي�سلم  بذلك،  مذكرة  وحُترر  رئا�سية،  انتخابات   )14( رقم  منوذج 

 . العامة  النيابة  اإىل  التاأمني لإر�ساله  قائد قوة 

كيفية ا�ستخدام احلرب الف�سفورى: 

• يجب رج زجاجة احلرب قبل فتحها . 
اأو  الزجاجة  •  ل يجب �سب احل��رب فى غطاء 

اأي حمتوى اآخر.

•  التاأكد من غم�س اإ�سبع ال�سبابة باليد اليمنى 
حتى العقلة الأوىل.

• يتم اإر�ساد الناخب بو�سع الإ�سبع اإىل الأعلى فى الهواء حتى يجف.
خطوات  ب�سرح  الفرعية  اللجنة  داخ��ل  املعلقة  الإر�سادية  اللوحة  ذل��ك  فى  •  يراجع 

ا�ستخدام احلرب الف�سفورى.

احلرب  فى  اإ�صبعه  غم�س  بعد  اللجنة  رئي�س  من  القومي  الرقم  بطاقة  الناخب  6-  يت�صلم 

الف�صفورى.

7 - مالحظــات عامة :

اأ- كيفية التعامل مع املراأة املنتقبة :

وعدم �سبق غم�س اأحد اأ�سابعها فى احلرب  املنتقبة،  املراأة  �سخ�سية  التاأكد من  •��يتم 
ال�سيدات  اإح��دى  بذلك  يكلف  اأن  وله  الفرعية،  اللجنة  رئي�س  الف�سفوري مبعرفة 

اأع�ساء اللجنة.

لها بالإدلء ب�سوتها.  ي�سمح  ل  ذلك  املنتقبة  الناخبة  رف�س  حالة  •�فى 
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ب- فى حالة طلب اأحد الناخبني امل�ساعدة فى الت�سويت :

•��للناخبني من ذوى الإعاقة الذين ل ي�ستطيعون الإدلء باأ�سواتهم باأنف�سهم 
من   44 م��ادة   ( باأ�سواتهم  ل��الإدلء  وح��ده  اللجنة  رئي�س  من  امل�ساعدة  طلب 

2014 ( ويقوم رئي�س  45 ل�سنة  قانون تنظيم مبا�سرة احلقوق ال�سيا�سية رقم 

الفرعية منوذج رقم )14(  اللجنة  اإج��راءات  باإثبات ذلك فى حم�سر  اللجنة 

رئا�سية.   انتخابات 

ج- فى حالة امتالء ال�سندوق فى اأي وقت اأثناء فرتة االقرتاع :

بو�سع  اخلا�سة  الفتحة  غلق  يتم  وق��ت  اأي  ف��ى  الأول  الق���رتاع  �سندوق  ام��ت��الأ  •��اإذا 
 )14( رق��م  بالنموذج  امل�سل�سل  رقمه  يثبت  بال�ستيكي  بقفل  داخله  ال���راأي  بطاقات 

بالأقفال  الأربعة  فتحاته  ُتغلَق  جديد  ف��ارغ  �سندوق  وا�ستعمال  رئا�سية،  انتخابات 

البال�ستيكية، ويتم اإثبات الأرقام امل�سل�سلة لها بالنموذج رقم )14( انتخابات رئا�سية . 

د- ميعاد الراحة:

•��يتم التوقف عن الت�سويت موؤقتاً ملدة �ساعة للراحة تبداأ من ال�ساعة الثالثة م�ساًء 
حتى ال�ساعة الرابعة م�ساًء على اأن يقوم رئي�س اللجنة بغلق مقرها بقفل تاأمينى 

بعد التاأكد من �سالمة غلق نوافذ وباب مقر اللجنة وغلق فتحة كل �سندوق من 

رقم  النموذج  فى  رقمه  واإثبات  البال�ستيكى  بالقفل  امل�ستخدمة  الق��رتاع  �سناديق 

)14( انتخابات رئا�سية، ويتم التحفظ على باقى اأوراق ومتعلقات اللجنة بالو�سيلة 

اأى  اأو  اللجنة  رئي�س  الراحة، ويحظر على  �ساعة  انتهاء  رئي�سها حلني  يراها  التى 

من اأع�سائها مغادرة حميط املركز النتخابى حتت اأى ظرف خالل �ساعة الراحة .  

ه� - فى حالة خمالفة اأى �سخ�ض للقانون داخل مقر اللجنة الفرعية :

•��يقوم رئي�س اللجنة ب�سبط كل خمالفة للقانون، بال�ستعانة بقوة تاأمني املركز 
قوة  رئي�س  اإىل  املتهم  رف��ق  وت�سليمه  بالواقعة،  م��ذك��رة  وحت��ري��ر  النتخابى، 

التاأمني لإر�ساله اإىل النيابة العامة.



24

رابعًا- اإلجراءات الختامية لليوم األول 

1 - انتهاء الت�صويت فى التا�صعة م�صاًء :

•� ل يجوز غلق اللجنة الفرعية قبل التا�سعة م�ساًء حتى لو مل يكن هناك ناخبون 
داخل جمعية النتخاب، وينطبق ذلك فى حالة �سدور قرار من الهيئة الوطنية 

لالنتخابات مبد العمل باللجان الفرعية.

2- غلـــــق ال�صنــــدوق:

•��يقوم رئي�س اللجنة بغلق فتحة ال�سندوق اخلا�سة بو�سع بطاقات اإبداء الراأي 
اللجنة  اإج���راءات  مبح�سر  امل�سل�سل  البال�ستيكى  القفل  رق��م  واإث��ب��ات  بداخله، 

الفرعية منوذج رقم )14( انتخابات رئا�سية.

•��ُي�سَمح ملندوبي املر�سحني واملتابعني بت�سجيل الرقم امل�سل�سل للقفل البال�ستيكى.
3- مراجعة اأعداد الناخبني الذين اأدلوا باأ�صواتهم:

واقع  من  باأ�سواتهم  اأدل��وا  الذين  الناخبني  ع��دد  بح�سر  اللجنة  رئي�س  •��يقوم 
مبح�سر  كله  ذلك  ويثبت  رئا�سية،  انتخابات   )12( رقم  منوذج  الناخبني  ك�سف 

رئا�سية. انتخابات  رقم )14(  اللجنة منوذج  اإجراءات 

4-  النتهاء من حترير حم�صر اإجراءات اليوم الأول منوذج رقم )14(  انتخابات رئا�صية:

بع�ض البيانات التي يجب التاأكد من اإثباتها:

•�ميعاد فتح وغلق اللجنة.
•�اأ�سماء اأمناء اللجنة  ومندوب كل مر�سح . 

•  اأعداد الناخبني الذين اأدلوا باأ�سواتهم بعد ح�سر التوقيعات فى ك�سف الناخبني )�ساماًل 
عدد رئي�س واأع�ساء اللجنة الفرعية الذين اأدلوا باأ�سواتهم وكذلك عدد رئي�س واأع�ساء 

اللجنة العامة وجلنة املتابعة باملحكمة البتدائية الذين اأدلوا باأ�سواتهم اإن ُوجدوا(. 

•  توقيع مندوب كل مر�سح من احلا�سرين اأمام اللجنة على جميع �سفحات املح�سر.
والإجراء الذى اتخذ حيالها. القانون،  خمالفة  حالت  من  بط  �سُ •  ما 

رئي�س اللجنة �سرورة اإثباتها باملح�سر. يرى  اأخرى  مالحظات  •  اأي 
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5- غلق مقر اللجنة، اأو مقر حفظ �صندوق القرتاع :

مندوب كل مر�سح، واملتابعني، وامل�سئول عن  ح�سور  فى  اللجنة  رئي�س  •  يقوم 
اأو مقر حفظ �سندوق )�سناديق(  الفرعية،  اللجنة  بغلق مقر  التاأمني  قوات 

عليه  يجمع  ع��ادى  قفل  اأو  امل�سل�سل،  رقمه  يثبت  بال�ستيكى  بقفل  الق���رتاع 

باجلمع الأحمر بخامت رئي�س اللجنة، اأو كليهما معاً.

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

فى  الق��رتاع  �سندوق  غلق مقر حفظ  اإج���راءات  ذل��ك مبح�سر  كل  -  ويثبت 

اللجنة  رئي�س  وي��وق��ع  رئ��ا���س��ي��ة،  ان��ت��خ��اب��ات   )17( رق��م  من���وذج  الأول  ال��ي��وم 

واأم��ي��ن��ه��ا وم��ن��دوب ك��ل م��ر���س��ح، وم��ن��دوب امل��ب��ي��ت، وم�����س��وؤول ال��ت��اأم��ني، على 

املح�سر امل�سار اإليه . 
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خامسًا - اإلجراءات االفتتاحية لليوم الثاني 

1 - التاأكد من �صالمة الأقفال على باب احلجرة: 

•��يتاأكد رئي�س اللجنة من �سالمة اأقفال مقر اللجنة اأو مقر حفظ �سندوق القرتاع، 
فى ح�سور مندوب كل مر�سح حال وجودهم، وامل�سئول عن قوات التاأمني.

اللجنة. وفتح  الأختام  • ف�س 
النوافذ وال�سناديق. �سالمة  من  • التاأكد 

؛ يثبت ذلك مبح�سر  الق��رتاع  �سناديق  واأقفال  الأختام  �سالمة  عدم  حالة  •  فى 
اإج��راءات اللجنة منوذج رقم )14( انتخابات رئا�سية، وتخطر اللجنة العامة على 

الفور.

على  التحفظ  م��ع  الق����رتاع،  عملية  وت��ب��داأ  اآخ���ر،  ج��دي��د  �سندوق  ا�ستعمال  •  وي��ت��م 
ب�ساأنها  الذكر، حلني �سدور قرار  �سالفة  امل�سكوك فى �سالمتها  �سناديق القرتاع 

من اللجنة العامة واإخطار جلنة املتابعة باملحكمة البتدائية بذلك.

2 - قبل بدء القرتاع :

 يقوم رئي�ض اللجنة الفرعية مبا يلى :

وكافة اأوراق وحما�سر اللجنة.  القرتاع  دفاتر  �سالمة  من  • التاأكد 
الثابت  مع  القرتاع  ل�سندوق  البال�ستيكية  لالأقفال  امل�سل�سلة  الأرقام  •  مطابقة 
القفل  وف�����س  رئا�سية،  انتخابات   )14( رق��م  من��وذج  اللجنة  اإج����راءات  مبح�سر 

البال�ستيكي اخلا�س بفتحة ال�سندوق فقط. 

3 - عملية القرتاع فى اليوم الثاين :

القرتاع فى ال�ساعة التا�سعة �سباحاً، وُتتَّبع ذات الإج��راءات التى مت  عملية  •  تبداأ 
اتباعها فى اليوم الأول حتى ال�ساعة التا�سعة م�ساًء.
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4 - غلق مقر اللجنة، اأو مقر حفظ �صندوق القرتاع فى اليوم الثانى : 

•  اتباع ذات اإج��راءات غلق مقر اللجنة اأو مقر حفظ �سندوق الق��رتاع لليوم الأول 
�س )25( بند )5(.

اليوم  ف��ى  الق���رتاع  اإج����راءات غلق مقر حفظ �سندوق  ذل��ك مبح�سر  ك��ل   ويثبت 

الثانى منوذج رقم )18( انتخابات رئا�سية، ويوقع رئي�س اللجنة واأمينها ومندوب 

كل مر�سح، ومندوب املبيت، وم�سوؤول التاأمني، على املح�سر امل�سار اإليه . 
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سادسًا - اإلجراءات االفتتاحية لليوم الثالث

.)4  ،3  ،2  ،1( بند   )27  ،  26( �س  الثانى  اليوم  فى  الإجراءات  • ذات 
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سابعًا - إجراءات الفرز 

1 - من له حق ح�صور عملية الفرز واإعالن ح�صر الأ�صوات :

•�يحق ذلك ملندوب كل مر�سح اأو وكيله.
•  كما يحق ملتابعي منظمات املجتمع املدنى املحلية والأجنبية والهيئات الدولية.

•��و�سائل الإعالم املرخ�س لهم من الهيئة الوطنية لالنتخابات احل�سور، وفى حالة 
التزاحم ُتَرى بينهم قرعة بحيث ل يزيد عدد احل�سور على ثالثة من كل فئة.

2 - بدء عملية الفرز :

مر�سح  ك��ل  وم��ن��دوب  اللجنة  واأع�����س��اء  اأم��ن��اء  ح�سور  ف��ى  الفرعية  اللجنة  رئي�س  •��يقوم 
وممثلي الإعالم واملتابعني، والزائرين مبا يلى:

1- ف�س الأقفال البال�ستيكية املو�سوعة على �سناديق القرتاع.

واإط���الع  ط��اول��ة  على  بالكامل  حمتوياته  م��ن  امل�ستخدم  الق����رتاع  ���س��ن��دوق  2-  تفريغ 

احل�سور على اأنه اأ�سبح فارغاً. 

الظهر، وذلك مبعاونة  الأخرى على  تلو  املط���وية واحدة  الق�����رتاع  بط������اقات  3-  ف�����رد 

اأمناء اللجنة.

الباطلة،  ل��الأ���س��وات  ث���الث جم��م��وع��ات، جم��م��وع��ة  اإىل  الق����رتاع  ب��ط��اق��ات  4-  تق�سيم 

وجمموعة لكل  مر�سح.

5-  عد واإثبات عدد الأ�سوات الباطلة، والأ�سوات ال�سحيحة التي ح�سل عليها كل مر�سح.

ملحوظة:  تعد ورقة القرتاع �سحيحة اإذا كانت نية الناخب وا�سحة . 
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نماذج استرشادية لعالمات إبداء الرأى الصحيحة والباطلة

ا�صــــم املر�صح

ا�صــــم املر�صح

ا�صــــم املر�صح

هــذا ال�صـــوت باطــــل

هــذا ال�صـــوت باطــــل

هــذا ال�صـــوت باطــــل

ا�صــــم املر�صح

ا�صــــم املر�صح

ا�صــــم املر�صح

✗

موافق لو ....

ا�صم الناخب اأو توقيعه

✗
ا�صــــم املر�صح

ا�صــــم املر�صح

ا�صــــم املر�صح

ا�صــــم املر�صح

ا�صــــم املر�صح

هذا ال�صوت �صحيح للمر�صح الأول

هذا ال�صوت �صحيح للمر�صح الأول

هذا ال�صوت �صحيح للمر�صح الثانى

هذا ال�صوت �صحيح للمر�صح الأول

هذا ال�صوت �صحيح للمر�صح الثانى

ا�صــــم املر�صح

ا�صــــم املر�صح

ا�صــــم املر�صح

ا�صــــم املر�صح

ا�صــــم املر�صح

✓

ل

ا�صم املر�صح

ل اأوافق

موافـــق

✗

ــــــعــــــم ن

6-  يجب اأن يت�ساوى عدد الأ�سوات ال�سحيحة مع جمموع ما ح�سل عليه كل من 

املر�سحني من اأ�سوات.

7-  حترير حم�سر اإج��راءات الفرز منوذج رقم )19( انتخابات رئا�سية ويوقع على  

املر�سحني  وم��ن��دوب��ي  اللجنة  واأم���ني  رئي�س  م��ن  ك��ل  �سفحاته  م��ن  �سفحة  ك��ل 

احلا�سرين.
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اإثبات اإجماىل عدد الناخبني املدعوين لالقرتاع اأمام اللجنة الفرعية  ملحوظة:  يراعى 

من واقع البيان الوارد فى الك�سف الوردى »منوذج رقم 12/اأ « انتخابات رئا�سية.

3 - اإعالن عدد الأ�صوات :

•  يقوم رئي�س اللجنة الفرعية باإعالن نتيجة احل�سر العددي مت�سمنة عدد الناخبني 
اأدل��وا باأ�سواتهم ) �ساماًل عدد  امل�سجلني )من واق��ع الك�سف ال��وردي (، وع��دد من 

رئي�س واأع�ساء اللجنة الفرعية الذين اأدلوا باأ�سواتهم وكذلك عدد رئي�س واأع�ساء 

اإن  باأ�سواتهم  اأدل���وا  ال��ذي��ن  البتدائية  باملحكمة  املتابعة  وجلنة  العامة  اللجنة 

ُوج��دوا(، وعدد الأ�سوات الباطلة وال�سحيحة،  وعدد الأ�سوات التي ح�سل عليها 

كل مر�سح  اأمام احلا�سرين.

4 - ت�صليم نتيجة الفرز ملندوب كل مر�صح :

•  يوقع مندوب كل مر�سح على النموذج رقم )21( انتخابات رئا�سية با�ستالم �سورة 
اأن  )22( انتخابات رئا�سية، ويراعى  من ك�سف نتيجة احل�سر العددي منوذج رقم 

على  وتفقيطها  واحل��روف  بالأرقام  كل مر�سح  عليها  التى ح�سل  الأ�سوات  ت��دون 

النحو التاىل :

مث�����ال :

مائة وخم�صون فقط150
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ثامنًا - إجراءات حفظ األوراق واألدوات االنتخابية 
1- حفظ بطاقات القرتاع والك�صوف وحما�صر الإجراءات :  

يقوم رئي�ض اللجنة الفرعية مبا يلى :

وتاأمينها  البال�ستيكية  احل��اف��ظ��ة  ف��ى  امل�ستخدمة  الق���رتاع  ب��ط��اق��ات  •� و���س��ع 
�سناديق  ف��رز  اإج���راءات  حم�سر  ف��ى  رقمه  واإث��ب��ات  امل��وؤم��ن  الال�سق  بال�سريط 

رئا�سية. انتخابات   )19  ( رقم  الفرعية منوذج  اللجنة 

التى مل ت�ستخدم وكعوب دفاتر بطاقات القرتاع امل�ستخدمة فى  القرتاع  بطاقات  •  و�سع 
اجلوال املعد لهذا الغر�س، وتاأمينه بقفل بال�ستيكى واإثبات رقمه مبح�سر اإجراءات فرز 

اللجنة منوذج رقم )19( انتخابات رئا�سية.
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التاأكد من جمع  رئا�سية - بعد  انتخابات   )12( رقم  منوذج  الناخبني  ك�سف  •  و�سع 
جميع اأوراقه ومطابقتها لعدد ال�سفحات الوارد بال�سفحة الأخرية - داخل احلافظة 

فى  رقمه  واإث��ب��ات  املوؤمن  الال�سق  بال�سريط  وتاأمينها  لذلك،  املعدة  البال�ستيكية 

حم�سر اإجراءات فرز �سناديق اللجنة الفرعية منوذج رقم ) 19( انتخابات رئا�سية 

علماً باأنه �ستجرى مراجعة له ولعدد �سفحاته من رئي�س جلنة احلفظ.

واحلافظة  امل�ستخدمة  الق��رتاع  بطاقات  على  املحتوية  البال�ستيكية  احلافظة  •  و�سع 
البال�ستيكية املحتوية على ك�سف الناخبني منوذج رقم )12( انتخابات رئا�سية واجلوال 

املحتوى على بطاقات القرتاع غري امل�ستخدمة وكعوب دفاتر بطاقات القرتاع امل�ستخدمة، 

وكذلك خامت اللجنة الفرعية بداخل احلقيبة الزرقاء وتاأمينها بقفل بال�ستيكى واإثبات 

رقمه مبح�سر اإجراءات فرز اللجنة منوذج رقم )19( انتخابات رئا�سية.

انتخابات   )14( رق��م  من��وذج  ومرفقاته  الفرعية  اللجنة  اإج���راءات  حم�سر  •  و�سع 
باأ�سواتهم  اأدل��وا  الذين  الفرعية  اللجنة  واأع�ساء  رئي�س  باأ�سماء  وك�سف  رئا�سية، 

فى انتخابات رئا�سة اجلمهورية 2018 منوذج رقم )15( انتخابات رئا�سية، ومنوذج 

ح�سور املوظفني باللجنة الفرعية منوذج رقم )16( انتخابات رئا�سية، وحم�سرى 
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منوذجني  والثانى  الأول  اليومني  فى  الفرعية  اللجنة  �سندوق  حفظ  مقر  غلق 

رقمى )17، 18( انتخابات رئا�سية، وحم�سر اإجراءات فرز اللجنة الفرعية منوذج 

الفرعية منوذج  اللجنة  اأ�سوات �سندوق  رئا�سية، وك�سف فرز  انتخابات  رقم )19( 

التى ح�سل  الأ�سوات  نتيجة ح�سر وتميع  وك�سف  رئا�سية،  انتخابات   )20( رقم 

عليها كل مر�سح منوذج رقم )21( انتخابات رئا�سية، وك�سف باأ�سماء رئي�س واأع�ساء 

رئا�سة  انتخابات  فى  باأ�سواتهم  اأدل���وا  الذين  البتدائية  باملحكمة  املتابعة  جلنة 

اجلمهورية 2018 منوذج رقم )36( انتخابات رئا�سية اإن ُوجد، وك�سف باأ�سماء رئي�س 

اجلمهورية  رئا�سة  انتخابات  فى  باأ�سواتهم  اأدل��وا  الذين  العامة  اللجنة  واأع�ساء 

2018 منوذج رقم )37( انتخابات رئا�سية اإن ُوجد داخل احلافظة البال�ستيكية املعدة 

لهذا الغر�س.

2 - باقى اأدوات العملية النتخابية : 

الناخبني  ك�سف  الق��رتاع،  كبائن  الفو�سفورى،  احلرب  الفارغة،  الق��رتاع  •  �سناديق 
ن�سختان  رئا�سية،  انتخابات  )12/اأ(  رق��م  من��وذج  ب��اخل��ارج  باأ�سواتهم  اأدل���وا  ال��ذي��ن 

و�سيتم  اللجنة،  داخل  تبقى  رئا�سية  انتخابات  رقم )13(  الناخبني منوذج  ك�سف  من 

تميعها من قبل مندوب وزارة الداخلية.
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3 - ت�صليم اأوراق القرتاع والنتائج : 

•  يتوجه رئي�س اللجنة الفرعية برفقته اأمني اللجنة ب�سحبة قوات الأمن اإىل مقر 
اللجنة العامة والقيام بالآتى على الرتتيب :

ك�سف  بها  التى  احلافظة  املت�سمنة  الزرقاء  احلقيبة  احلفظ  جلنة  رئي�س  اأوًل  :   ت�سليم 

الناخبني منوذج رقم )12( انتخابات رئا�سية واحلافظة التى بها بطاقات القرتاع 

دفاتر  وكعوب  امل�ستخدمة  غري  القرتاع  بطاقات  به  الذى  واجلوال  امل�ستخدمة 

بطاقات القرتاع امل�ستخدمة وكذلك خامت اللجنة الفرعية وعقب قيامه بت�سليم ما 

�سبق لل�سيد امل�ست�سار رئي�س جلنة احلفظ يت�سلم منه �سورتني من اإي�سال ا�ستالم 

اأن يحتفظ رئي�س  اأوراق اللجنة الفرعية منوذج رقم )31( انتخابات رئا�سية على 

ويتوجه  البيان  �سالفى  الإي�سالني  من  له  املخ�س�سة  بال�سورة  الفرعية  اللجنة 

بال�سورة الأخرى رفقة كافة حما�سر اللجنة الفرعية اإىل ال�سيد امل�ست�سار رئي�س 

اللجنة العامة.

امل�ست�سار  ال�سيد  اإىل  النتخاب  لأوراق  احلفظ  جلنة  ا�ستالم  اإي�سال  �سورة  ثانياً:  ت�سليم 

املت�سمنة  ال�سفافة  البال�ستيكية  احلافظة  بت�سليم  يقوم  ثم  العامة  اللجنة  رئي�س 

اللجنة  اأوراق  ا�ستالم  اإي�سال  �سورة  مبوجب  وذلك  اإليه،  اللجنة  حما�سر  كافة 

الفرعية منوذج رقم )29( انتخابات رئا�سية.





ثالثًا

القواعد املنظمة لعمل اللجان العامة
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اأوًل - التعليمات املنظمة لعمل اللجان العامة قبل بدء القرتاع :

على  ال�سابق  اليوم  فى  البتدائية  باملحكمة  واأع�ساوؤها  العامة  اللجنة  رئي�س  1-  يتواجد 

النتخاب لت�سلم حما�سر واأوراق اللجنة العامة.

باملحكمة  املتابعة  جلنة  لرئي�س  هواتفهم  اأرقام  العامة  اللجنة  واأع�ساء  رئي�س  2-  يرتك 

البتدائية ليتمكن من التوا�سل معهم طوال فرتة عمل اللجنة العامة.

3-  يت�سلم رئي�س واأع�ساء اللجنة العامة ك�سفاً من رئي�س جلنة املتابعة باملحكمة البتدائية 

الفرعية  اللجان  روؤ�ساء  الق�سائية  والهيئات  اجلهات  اأع�ساء  ال�سادة  اأ�سماء  مت�سمناً 

واأرقام هواتفهم واللجان التى ي�سرفون عليها.

الفرعية  اللجان  بتحديد  لالنتخابات  الوطنية  الهيئة  من  املر�سل  اخلطاب  ا�ستالم   -4

املحددة لالإدلء باأ�سوات رئي�س واأع�ساء اللجنة العامة

ثانيًا - التعليمات املنظمة لعمل اللجان العامة اأثناء اأيام القرتاع :

1-  يتواجد رئي�س اللجنة العامة واأع�ساوؤها مبقر اللجنة العامة فى متام ال�ساعة التا�سعة 

رقم   الإجراءات منوذج  تواجده فى فتح حم�سر  ويبداأ حال  القرتاع،  اأيام  من �سباح 

ح�سور  بنموذج  اللجنة  واأع�ساء  اأمناء  ح�سور  اإثبات  ويتم  رئا�سية،  انتخابات   )23(

املوظفني باللجنة العامة وجلنة احلفظ  منوذج رقم )24( انتخابات رئا�سية .  

املحدد  موعدها  فى  القرتاع  عملية  بدء  من  العامة  اللجان  واأع�ساء  روؤ�ساء  2-  يتاأكد 

املتابعة باملحكمة البتدائية  التابعة لها واإخطار رئي�س جلنة  اللجان الفرعية  بجميع 

مبا يفيد ذلك.

3-  يتوجه روؤ�ساء واأع�ساء اللجان العامة اإىل اللجنة الفرعية املحددة �سلفاً مبعرفة الهيئة 

الوطنية لالنتخابات لالإدلء باأ�سواتهم . 

4-  يقوم روؤ�ساء واأع�ساء اللجان العامة باملرور طوال اليوم على اللجان الفرعية، ويعملون 

اأي  اأو  النتخابية  واملقار  املراكز  الدعائية خا�سة حول  املر�سحني  اإزالة مل�سقات  على 

اأو القوات املوجودة  خمالفات انتخابية اأخرى بال�ستعانة بقوات التاأمني املرافقة لهم 

رقم )23(  اللجنة منوذج  اإجراءات  ذلك فى حم�سر  واإثبات  الفرعية،  اللجان  لتاأمني 

انتخابات رئا�سية.
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اآخر جلنة  5-  ي�ستمر روؤ�ساء واأع�ساء اللجان العامة بعملهم حتى الطمئنان على انتهاء 

القرتاع،  اأيام  والثانى من  الأول  اليومني  العامة من عملها فى  للجنة  تابعة  فرعية 

اأعمال  كافة  من  والنتهاء  العامة  للجنة  تابعة  فرعية  جلنة  اآخر  نتائج  ت�سلم  وحتى 

اللجنة العامة عقب انتهاء ثالث اأيام القرتاع، واإثبات ذلك فى حم�سر اإجراءات اللجنة 

احل�سر  لإعالن  تالية  �ساعة   24 عملهم  وي�ستمر  رئا�سية.  انتخابات   )23( رقم  منوذج 

العددى وذلك لتلقى التظلمات. 

كل  املنا�سب فى  القرار  ويتخذ  املر�سحني،  �سكاوى وكالء  العامة  اللجنة  رئي�س  6-  يتلقى 

 )23( رقم  منوذج  اللجنة  اإجراءات  حم�سر  فى  ذلك  ويثبت  �سكاوى،  من  له  يقدم  ما 

انتخابات رئا�سية، ويرفق اأ�سل ال�سكوى باملح�سر امل�سار اإليه.

اأو وكالئهم ب�ساأن �سحة  7-  يثبت رئي�س اللجنة العامة التظلمات املقدمة من املر�سحني 

اإىل اللجنة  اأو الفرز باللجنة الفرعية، وذلك ب�سجل قيد التظلمات املقدمة  القرتاع 

انتخابات رئا�سية، وتف�سل  الفرز منوذج رقم )28(  اأو  اإجراءات القرتاع  العامة ب�ساأن 

قرارها  وت�سدر  اأع�سائها  بني  �سرية  مداولة  بعد  التظلمات  هذه  فى  العامة  اللجنة 

بالأغلبية املطلقة، وعند ت�ساوى الأ�سوات يرجح اجلانب الذى منه الرئي�س، ثم يتلو 

الرئي�س قرار اللجنة واأ�سبابه علناً .  

ثالثًا -  التعليمات املنظمة لعمل اللجان العامة فى مرحلة ح�صر وجتميع اأ�صوات الناخبني الواردة 

من اللجان الفرعية :

ن�ست املادة )37( من القرار بقانون رقم 22 ل�سنة 2014 بتنظيم االنتخابات 

الرئا�سية على اأن:

جلمع  الفرعية  اللجان  مبعرفة  املعدة  الفرز  ك�سوف  بتجميع  العامة  اللجنة  تقوم   «

اأ�سوات الناخبني، واإثبات اإجمايل ما ح�سل عليه كل مر�سح من جميع اللجان فى حم�سر 

من ثالث ن�سخ يوقعه رئي�س اللجنة واأمينها.

وعقب انتهاء اللجنة من اأعمالها تقوم باإعالن ح�سر عدد الأ�سوات ال�سحيحة التي 

ح�سل عليها كل مر�سح، على اأن تتم جميع الإجراءات ال�سابقة فى ح�سور من يوجد من 

املر�سحني اأو وكالئهم وممثلني عن منظمات املجتمع املدين وو�سائل الإعالم امل�سرح لهم 
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من الهيئة الوطنية لالنتخابات، ثم تر�سل املح�سر امل�سار اإليه بالفقرة الأوىل اإىل الهيئة 

الوطنية لالنتخابات، وي�سلم رئي�س اللجنة العامة �سورة من احل�سر العددي امل�سار اإليه 

خمتومة بخامت اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئي�س واأمني اللجنة لكل من يطلبها من 

املر�سحني اأو وكالئهم اأو مندوبيهم، وحتدد الهيئة الوطنية لالنتخابات قواعد حفظ هذه 

الن�سخ واأوراق النتخابات«.

و�سول روؤ�ساء اللجان الفرعية ملقر اللجنة العامة، يتم تهيز املكان وتنظيمه  •  قبل 
باأن رئي�س واأع�ساء جلنة  بحيث يخ�س�س مكان بذات املقر للجنة احلفظ ) علماً 

احلفظ م�ستقلون فى عملهم عن اللجنة العامة (.

واأع�ساء  روؤ�ساء  يقوم  العامة،  اللجنة  ملقر  الفرعية  اللجان  روؤ�ساء  و�سول  •  عقب 
اللجان العامة ب�:

النتخابية  العملية  لأوراق  احلفظ  جلنة  ا�ستالم  اإي�سال  من  �سورة  اأوًل :  ا�ستالم 

اخلا�سة باللجنة الفرعية.

اإل بعد التاأكد من  ملحوظة : ل تبداأ عملية ا�ستالم حما�سر اللجنة الفرعية 

قيام رئي�س اللجنة الفرعية بت�سليم اأوراق العملية النتخابية للجنة 

احلفظ وا�ستالم �سورة الإي�سال الدال على ذلك وت�سليم �سورة منه 

لرئي�س اللجنة العامة لت�سرع فى البدء بعملها.

اللجان  روؤ�ساء  من  ومرفقاتها  الفرعية  اللجنة  حما�سر  ا�ستالم  يتم  بعدها 

الفرعية ويف ح�سورهم بعد مراجعتها }حم�سر اإجراءات اللجنة الفرعية منوذج 

رقم )14( انتخابات رئا�سية، وحم�سر الغلق لليوم الأول منوذج رقم )17( انتخابات 

رئا�سية، وحم�سر الغلق لليوم الثانى منوذج رقم )18( انتخابات رئا�سية، وحم�سر 

اإجراءات فرز �سناديق اللجنة الفرعية منوذج رقم )19( انتخابات رئا�سية، وك�سف 

فرز اأ�سوات �سندوق اللجنة الفرعية منوذج رقم )20( انتخابات رئا�سية، وك�سف 

 )21( رقم  منوذج  مر�سح  كل  عليها  ح�سل  التى  الأ�سوات  وتميع  ح�سر  نتيجة 

 )16( رقم  منوذج  الفرعية  باللجنة  املوظفني  ح�سور  ومنوذج  رئا�سية،  انتخابات 

اأدلوا  الذين  الفرعية  اللجنة  واأع�ساء  رئي�س  باأ�سماء  وك�سف  رئا�سية،  انتخابات 
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با�سواتهم اأمام اللجنة الفرعية منوذج رقم )15( انتخابات رئا�سية، وك�سف باأ�سماء 

اأمام  باأ�سواتهم  اأدلوا  الذين  البتدائية  باملحكمة  املتابعة  جلنة  واأع�ساء  رئي�س 

اللجنة الفرعية منوذج رقم )36( انتخابات رئا�سية اإن ُوجد، وك�سف باأ�سماء رئي�س 

اأمام اللجنة الفرعية منوذج رقم  اأدلوا با�سواتهم  واأع�ساء اللجنة العامة الذين 

)37( انتخابات رئا�سية اإن ُوجد{، وحترير اإي�سال ا�ستالم من اأ�سل و�سورة منوذج 

�سورة  وت�سلم  الإي�سالت  بدفرت  بالأ�سل  يحتفظ  رئا�سية  انتخابات   )29( رقم 

الإي�سال اإىل رئي�س اللجنة الفرعية لالحتفاظ بها.

نتيجة  ك�سوف  واقع  من  الفرعية  باللجان  الناخبني  اأ�سوات  وتميع  ثانياً:  اإح�ساء 

احل�سر العددي منوذج رقم )21( انتخابات رئا�سية، وذلك بال�ستعانة باحلا�سب 

الأ�سوات  احلا�سرين،  عدد  جمع  طريق  عن  العامة  اللجنة  فى  املتوافر  الآىل 

ال�سحيحة، الأ�سوات الباطلة، وعدد الأ�سوات التى ح�سل عليها كل مر�سح بكل 

جلنة فرعية.

 )25( رقم  بالنموذج  الفرعية  اللجان  اأ�سوات  وتميع  اإح�ساء  نتائج  ثالث�اً:  اإثبات 

واأمينها،  العامة،  اللجنة  رئي�س  من  توقع  ن�سخ  ثالث  من  رئا�سية  انتخابات 

ووكيل اأو مندوب كل مر�سح من احلا�سرين.

رابعاً:  يقوم رئي�س اللجنة العامة باإعالن عدد الأ�سوات ال�سحيحة التى ح�سل عليها 

كل مر�سح فى ح�سور كل مر�سح اأو ممثله، وكذا متابعي منظمات املجتمع املدنى 

ت�سريح  لهم  ال�سادر  الإعالم  وو�سائل  والزائرين،  والدولية  والأجنبية  املحلية 

من الهيئة الوطنية لالنتخابات.

خام�ساً:  اإثبات نتيجة ح�سر الأ�سوات التي ح�سل عليها كل مر�سح بالنموذج رقم )26( 

التى ح�سل عليها كل مر�سح  اأن يثبت عدد الأ�سوات  انتخابات رئا�سية، على 

بالأرقام والأحرف وتفقيطها :

مث�����ال:

مائة وخم�صون فقط150
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اأو  املر�سحني  ومندوبي  واأمينها،  اللجنة  رئي�س  من  النموذج  هذا  ويوقع 

وكالئهما، وي�سلم �سورة من هذا الك�سف منوذج رقم )27( انتخابات رئا�سية 

لكل مر�سح اأو وكيله اأو مندوبه، بعد ختمه بخامت اللجنة العامة امل�سلم لرئي�س 

اللجنة.

�ساد�ساً:  حفظ الثالث ن�سخ من املح�سر منوذج رقم )25( انتخابات رئا�سية، والنموذج 

بال�سريط  وتغلق  �سفافة  بال�ستيكية  حافظة  فى  رئا�سية  انتخابات   )26( رقم 

رقم  منوذج  اللجنة  اإجراءات  مبح�سر  امل�سل�سل  رقمه  ويثبت  املوؤمن  الال�سق 

)23( انتخابات رئا�سية.

امل�سلمة  الفرعية  اللجان  حما�سر  جميع  بو�سع  العامة  اللجنة  رئي�س  �سابعاً:  يقوم 

اإليه من روؤ�ساء اللجان الفرعية، بالإ�سافة اإىل جميع حما�سر اللجنة العامة 

فى  العامة  اللجنة  وخامت  املغلقة  البال�ستيكية  احلوافظ  داخل  املوجودة 

احلوافظ الكرتونية الزرقاء اللون.

الزرقاء  الكرتونية  احلوافظ  وبحوزته  بالتوجه  العامة  اللجنة  رئي�س  ثامناً:   يقوم 

مبوجب  اإليها  وت�سليمها  البتدائية  باملحكمة  املتابعة  جلنة  مقر  اإىل  اللون 

رئا�سية  انتخابات   )34( رقم  منوذج  العامة  اللجنة  اأوراق  ا�ستالم  حم�سر 

ويحتفظ رئي�س اللجنة العامة ب�سورة منه منوذج رقم )35( انتخابات رئا�سية . 





رابعًا

القواعد املنظمة لعمل جلان احلفظ
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•  يتعني على رئي�س واأع�ساء جلنة احلفظ ا�ستالم ك�سف من رئي�س جلنة املتابعة باملحكمة 
اللجان  روؤ���س��اء  الق�سائية  والهيئات  اجلهات  اأع�ساء  ال�سادة  اأ�سماء  مت�سمناً  البتدائية 

التى ي�سرفون عليها؛ وذلك للتوا�سل معهم والتاأكد  واأرق��ام هواتفهم واللجان  الفرعية 

من تنفيذهم لتعليمات حفظ اأوراق العملية النتخابية، وعليه التاأكد من تهيز املكان 

املنا�سب ملبا�سرة اأعمال جلنة احلفظ واأنه ي�سمح با�ستقبال كافة الأوراق الواردة اإليها من 

جميع اللجان الفرعية.

•  يجب على رئي�س جلنة احلفظ واأع�سائها التاأكد من قيام جميع روؤ�ساء اللجان الفرعية 
البال�ستيكى  بالقفل  املغلقة  الزرقاء  العملية النتخابية بداخل احلقيبة  اأوراق  بت�سليم 

بعد ف�سها مبعرفته على النحو التاىل :

1 -  حافظة بال�ستيكية موؤمنة بها ك�سف الناخبني منوذج )12( انتخابات رئا�سية والتاأكد 

من اكتمال عدد اأوراق الك�سف كما هو ثابت بال�سفحة الأخرية منه.

2 - حافظة بال�ستيكية موؤمنة بها بطاقات اإبداء الراأى امل�ستخدمة.

3 -  جوال مغلق بقفل بال�ستيكى به بطاقات اإبداء الراأى الباقية دون ا�ستخدام وكعوب 

دفاتر بطاقات اإبداء الراأى امل�ستخدمة.

4 - خامت اللجنة الفرعية.

•  يقوم رئي�س جلنة احلفظ بعد ذلك بتحرير اإي�سال ا�ستالم من اأ�سل و�سورتني منوذج )31( 
اللجنة  رئي�س  اإىل  ال�سورتني  وُي�سلِّم  الإي�سالت  بالأ�سل بدفرت  رئا�سية يحتفظ  انتخابات 

الفرعية )اإحداهما ُت�سلم للجنة العامة والأخرى يحتفظ بها رئي�س اللجنة الفرعية(.

بوا�سطة قفل بال�ستيكى يو�سع به  الزرقاء  بتاأمني احلقيبة  •  يقوم رئي�س جلنة احلفظ 
كارت تعريفى ببيانات اللجنة الفرعية ويثبت رقم القفل البال�ستيكى مبح�سر اإجراءات 

جلنة احلفظ منوذج رقم )30 ( انتخابات رئا�سية.

العملية النتخابية بخالف العنا�سر  مهمات  من  اأخرى  اأ�سياء  اأية  و�سع  عدم  •  يراعى 
الطابور  مبن�سقى  اخلا�سة  الناخبني  ك�سوف  )مثل  الزرقاء  احلقيبة  داخل  املتقدمة 

من���وذج رق��م )13( ان��ت��خ��اب��ات رئ��ا���س��ي��ة، احل��رب ال��ف��و���س��ف��ورى، الأق����الم، الأظ���رف غري 

.)... امل�ستخدمة، 
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حالة عدم اتباع اأىِّ من التعليمات ال�سالفة الإ�سارة اإليها يقوم ال�سيد رئي�س جلنة  •  فى 
املبينة  الأربعة  العنا�سر  من  اأىِّ  ت�سليم  عدم  )مثل  باملخالفة  مذكرة  بتحرير  احلفظ 

�سلفاً( ترفق مبح�سر اإجراءات جلنة احلفظ منوذج رقم )30( انتخابات رئا�سية وي�سار 

اإليها فى بند املالحظات بذلك املح�سر وت�سلم رفق املح�سر اإىل جلنة املتابعة باملحكمة 

البتدائية التى تقوم بدورها باإر�سالها اإىل الهيئة الوطنية لالنتخابات.

•��يقوم رئي�س جلنة احلفظ بالتوجه رفقة احلقائب الزرقاء املغلقة بالأقفال البال�ستيكية 
وحم�سر اإجراءات جلنة احلفظ منوذج رقم )30( انتخابات رئا�سية ودفاتر الإي�سالت 

امل�ستخدمة منوذج رقم )31( انتخابات رئا�سية اإىل مقر جلنة املتابعة باملحكمة البتدائية 

وت�سليمها اإليها مبوجب حم�سر ا�ستالم اأوراق جلنة احلفظ منوذج رقم )32( انتخابات 

 )33( رق��م  من��وذج  املح�سر  ذل��ك  م��ن  ب�سورة  احلفظ  جلنة  رئي�س  ويحتفظ  رئا�سية، 

انتخابات رئا�سية.



خام�صًا

القواعد املنظمة لعمل جلان متابعة �صري 

العملية النتخابية باملحاكم البتدائية
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تتولى لجنة متابعة سير العملية االنتخابية:
اأوًل - مرحلة الإعداد والتجهيز لالنتخابات حتى يوم القرتاع:

العملية النتخابية من  للتاأكد من توفر م�ستلزمات  ؛  الأمن  1-  التن�سيق مع مديرية 

�سناديق �سفافة واأقفال بال�ستيكية واأحبار ف�سفورية وكبائن القرتاع وخالفه.

الراأى  اإبداء  بطاقات   - الإجراءات  حما�سر   ( النتخابية  العملية  اأوراق  2-  ا�ستالم 

- حم��ا���س��ر ال��ف��رز واإع����الن ال��ن��ت��ائ��ج - ال��ت��ع��ل��ي��م��ات امل��ن��ظ��م��ة ل��ع��م��ل ت��ل��ك ال��ل��ج��ان 

قبل  املحدد  املوعد  فى  والعامة  الفرعية  اللجان  لروؤ�ساء  وت�سليمها  وغريها(، 

 . القرتاع  عملية 

3-  اتخاذ ما يلزم من اإجراءات لت�سكني روؤ�ساء واأع�ساء اللجان العامة واللجان الفرعية 

وتدبري اأمورهم املعي�سية بالتن�سيق مع الهيئة الوطنية لالنتخابات.

4-  متابعة ح�سور الأمناء الأ�سليني والحتياطيني باللجان الفرعية والعامة.

الفرعية  اللجان  الوطنية لالنتخابات بتحديد  الهيئة  املر�سل من  5-  ا�ستالم اخلطاب 

املحددة لالإدلء باأ�سوات رئي�س واأع�ساء جلنة املتابعة باملحكمة البتدائية.

ثانيًا - مرحلة اأيام القرتاع والفرز واإعالن النتائج :

1-  التاأكد من انتظام العمل مبقر اللجان الفرعية واللجنة العامة وخالل فرتة الراحة 

و�سالمة اإجراءات غلق املقار فى نهاية اليومني الأول والثانى لالقرتاع.

ورئي�س  الفرعية  اللجان  روؤ�ساء  بجميع  الي���وم  م����دار  ع����لى  الت����وا�س����ل  2-  ا�س�����تمرار 

�سري  تعوق  التى  والعقبات  امل�ساكل  كافة  التعامل مع  العامة ومعاونتهم فى  اللجنة 

العملية النتخابية.

لالقرتاع  والثالث  الثانى  اليومني  ببداية  الفرعية  اللجان  مقار  فتح  من  3-  التاأكد 

وانتظام العمل بها.

4-  التوا�سل مع روؤ�ساء اللجان الفرعية للتاأكد من نقل كافة اأوراق العملية النتخابية 

اإىل اللجنة العامة.

5 - و�سع خطة مرور على اللجان الفرعية على مدار اأيام النتخابات . 
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ثالثًا - مرحلة ما بعد انتهاء عمليتى القرتاع والفرز : 

احلفظ  وجلنة  العامة  اللجنة  رئي�س  من  النتخابية  العملية  اأوراق  كافة  1-  ا�ستالم 

وتدبري و�سائل نقلها من اللجان العامة اإىل مقر حفظها موؤقتاً باملحكمة البتدائية 

ومتهيداً لنقلها اإىل مقر احلفظ الذى حتدده الهيئة الوطنية لالنتخابات.

2-  يقوم رئي�س اللجنة باإعداد تقرير �سامل عن كل مرحلة من املراحل ال�سابق بيانها 

واإر�ساله للهيئة الوطنية لالنتخابات فور النتهاء منه.



�صاد�صًا

الن�صو�س القانونية املنظمة

للجرائم النتخابية
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اأوًل - القرار بقانون رقم 22 ل�صنة 2014 بتنظيم النتخابات الرئا�صية:

•�مادة )41( :  مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد من�سو�س عليها فى اأي قانون اآخر ُيعاقب 
على اجلرائم املن�سو�س عليها فى املواد التالية بالعقوبات املقررة لها.

ا�سمه مقيًدا بقاعدة  • مادة )43( :  ُيعاقب بغرامة ل تاوز خم�سمائة جنيه من كان 
انتخاب  فى  ب�سوته  الإدلء  عن  عذر  بغري  وتخلف  الناخبني  بيانات 

اجلمهورية. رئي�س 

القوة  ا�ستخدم  من  كل  �سنوات  خم�س  على  تزيد  ل  مدة  باحلب�س  • مادة )44(:  ُيعاقب 
اجلمهورية  رئي�س  انتخاب  جلان  اأع�ساء  من  اأي  اأو  رئي�س  مع  العنف  اأو 

وجه  على  اأدائه  على  اإكراهه  اأو  به  املنوط  العمل  اأداء  من  منعه  بق�سد 

خا�س، ومل يبلغ بذلك مق�سده. فاإذا بلغ اجلاين مق�سده تكون العقوبة 

اأو  �سرب  اجلاين  من  �سدر  اإذا  امل�سدد  ال�سجن  العقوبة  وتكون  ال�سجن، 

جرح ن�ساأت عنه عاهة م�ستدمية، وتكون العقوبة ال�سجن املوؤبد اإذا اأف�سى 

اجلرح اأو ال�سرب اإىل املوت.

• مادة )45( :  ُيعاقب بال�سجن مدة ل تزيد على خم�س �سنوات كل موظف عام امتنع 
تعطيل  اأو  عرقلة  ذلك  على  ترتب  اإذا  مقت�سى،  بغري  عمله  اأداء  عن 

اأو الفرز. القرتاع 

• مادة )46( :  ُيعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �سنتني كل من هدد رئي�س اأو اأحد اأع�ساء 
جلان انتخاب رئي�س اجلمهورية بق�سد منعه من اأداء عمله املكلف به، فاإذا 

ترتب على التهديد اأداء العمل على وجه خمالف تكون العقوبة ال�سجن.

• مادة )47( :  ُيعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �سنتني وبغرامة ل تقل عن األفى جنيه ول 
تاوز خم�سة اآلف جنيه، اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من اأهان بالإ�سارة 

اأو القول رئي�س اأو اأحد اأع�ساء جلان انتخاب رئي�س اجلمهورية اأثناء تاأدية 

وظيفته اأو ب�سبب تاأديتها.

و�سائل  من  اأيًّا  ا�ستخدم  من  كل  �سنتني  عن  تقل  ل  مدة  باحلب�س  • مادة )48( :  ُيعاقب 
رئي�س  انتخاب  �سري  �سالمة  فى  التاأثري  بق�سد  التخويف  اأو  الرتويع 
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اجلمهورية ومل يبلغ مق�سده، فاإذا بلغ مق�سده تكون العقوبة احلب�س مدة 

ل تقل عن ثالث �سنوات ول تزيد على خم�س �سنوات.

)50(:  ُيعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن ثالث �سنوات وبغرامة ل تقل عن خم�سة  • مادة 
عمًدا  اأتلف  اأو  هدم  من  كل  جنيه،  األف  ثالثني  تاوز  ول  جنيه  اآلف 

اأو  امل�ستخدمة  النتقال  اأو  النقل  و�سائل  اأو  املن�ساآت  اأو  املباين  من  �سيًئا 

�سريها،  بق�سد عرقلة  رئي�س اجلمهورية  انتخاب  فى  املعدة لال�ستخدام 

اأتلفه. اأو  وذلك ف�ساًل عن احلكم عليه بدفع قيمة ما هدمه 

• مادة )51( :  ُيعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن �سنتني كل من اختل�س اأو اأخفى اأو اأتلف اأي 
ورقة تتعلق بانتخاب رئي�س اجلمهورية بق�سد تغيري احلقيقة فى النتخاب 

اأو بق�سد ما ي�ستوجب اإعادة النتخاب اأو تعطيله.

األف جنيه ول  ُيعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن �سنة وبغرامة ل تقل عن  • مادة )52( :  
تاوز خم�سة اآلف جنيه اأو باإحدى هاتني العقوبتني:

اأوًل   :  كل من ا�ستعمل القوة اأو التهديد ملنع �سخ�س من الإدلء ب�سوته 

فى انتخاب رئي�س اجلمهورية اأو لإكراهه على الإدلء ب�سوته على 

وجه معني.

يعطى  اأو  يعطيه  باأن  التزم  اأو  عر�س  اأو  اآخر  اأعطى  من  ثانًيا:  كل 

رئي�س  انتخاب  فى  ب�سوته  الإدلء  على  يحمله  لكي  فائدة،  غريه 

اجلمهورية على وجه معني اأو المتناع عنه وكل من قبل اأو طلب 

فائدة من ذلك القبيل لنف�سه اأو لغريه.

• مادة )53( :  ُيعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن �سهر وبغرامة ل تقل عن خم�سمائة جنيه 
ول تاوز األف جنيه اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من اأدىل ب�سوته فى 

انتخاب رئي�س اجلمهورية وهو يعلم باأنه ل يحق له ذلك.

• مادة )54( :  ُيعاقب باحلب�س وبغرامة ل تقل عن األفي جنيه ول تاوز خم�سني األف جنيه 
اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من يرتكب فعاًل بق�سد تعطيل اأو وقف تنفيذ 

قرارات اأي من جلان النتخاب ال�سادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
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• مادة )57( :  ُيعاقب على ال�سروع فى اجلرائم املن�سو�س عليها فى املواد ال�سابقة بالعقوبة 
املقررة للجرمية التامة.

ال�سلطة  اجلمهورية  رئي�س  انتخاب  جلان  روؤ�ساء  من  رئي�س  لكل  • مادة )59( :   يكون 
باإثبات اجلرائم التي تقع  املخولة ملاأموري ال�سبط الق�سائي فيما يتعلق 

فى جمعية النتخاب.

ثانيًا - القرار بقانون رقم 45 ل�صنة 2014 بتنظيم مبا�صرة احلقوق ال�صيا�صية:

الأفعال  على  ُيعاقب  اآخر،  قانون  اأى  فى  اأ�سد  عقوبة  باأية  الإخالل  عدم  • مادة 56 :  مع 
الآتية بالعقوبات املقررة لها فى املواد التالية : 

• مادة 57 :   ُيعاقب بغرامة ل تاوز خم�سمائة جنيه من كان ا�سمه مقيداً بقاعدة بيانات 
الناخبني وتخلف بغري عذر من الإدلء ب�سوته فى النتخاب اأو ال�ستفتاء.

• مادة 58 :   ُيعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على خم�س �سنوات كل من ا�ستخدم القوة اأو العنف 
اأداء  من  منعه  بق�سد  القانون،  هذا  من   )71( املادة  فى  املذكورين  من  اأى  مع 

العمل املنوط به اأو اإكراهه على اأدائه على وجه خا�س ومل يبلغ بذلك مق�سده.

ال�سجن  العقوبة  وتكون  ال�سجن،  العقوبة  تكون  مق�سده  اجلانى  بلغ  فاإن 

م�ستدمية،  عاهة  عنه  ن�ساأت  جرح  اأو  �سرب  اجلانى  من  �سدر  اإذا  امل�سدد 

وتكون العقوبة ال�سجن املوؤبد اإذا اأف�سى ال�سرب اأو اجلرح اإىل املوت.

اأياً من املذكورين فى  • مادة 59 :  ُيعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �سنتني كل من هدد 
املادة )71( من هذا القانون، بق�سد منعه من اأداء عمله املكلف به، فاإن ترتب 

على التهديد اأداء العمل على وجه خمالف تكون العقوبة ال�سجن.

• مادة 60 :  ُيعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �سنتني وبغرامة ل تقل عن األفى جنيه ول تاوز 
القول  اأو  بالإ�سارة  اأهان  العقوبتني كل من  باإحدى هاتني  اأو  اآلف جنيه  خم�سة 

اأيًّا من املذكورين فى املادة )71( من هذا القانون، اأثناء اأو ب�سبب تاأدية وظيفته . 

• مادة 61 :  ُيعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن �سنتني كل من ا�ستخدم اأًيا من و�سائل الرتويع 
اأو التخويف بق�سد التاأثري فى �سالمة �سري اإجراءات النتخاب اأو ال�ستفتاء 

تقل عن  العقوبة احلب�س مدة ل  تكون  بلغ مق�سده  فاإن  يبلغ مق�سده،  ومل 

ثالث �سنوات ول تزيد على خم�س �سنوات.
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خم�سة  عن  تقل  ل  وبغرامة  �سنوات  ثالث  عن  تقل  ل  مدة  بال�سجن  • مادة 62 :  ُيعاقب 
اآلف جنيه ول تاوز ثالثني األف جنيه كل من هدم اأو اأتلف عمًدا �سيًئا من 

املبانى اأو املن�ساآت اأو و�سائل النقل اأو النتقال امل�ستخدمة اأو املعدة لال�ستخدام 

فى النتخاب اأو ال�ستفتاء بق�سد عرقلة �سريه، وذلك ف�ساًل عن احلكم عليه 

بدفع قيمة ما هدمه اأو اأتلفه.

• مادة 63 :   ُيعاقب باحلب�س مدة  تقل عن �سنتني كل من اختل�س اأو اأخفى اأو اأتلف قاعدة 
بيانات الناخبني اأو جزءاً منها اأو بطاقة النتخاب اأو ال�ستفتاء اأو اأية ورقة 

اأو ال�ستفتاء بق�سد تغيري احلقيقة فى تلك  اأخرى تتعلق بعملية النتخاب 

النتيجة، اأو بق�سد ما ي�ستوجب اإعادة النتخاب اأو ال�ستفتاء اأو تعطيله.

• مادة 64:  ُيعاقب باحلب�س كل من تعمد بنف�سه اأو بوا�سطة غريه قيد ا�سمه اأو ا�سم غريه 
فى قاعدة بيانات الناخبني اأو حذفه منها على خالف اأحكام القانون.

65 :  1  -  ُيعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن �سنة وبغرامة ل تقل عن األف جنيه ول  • مادة 
اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل من قام باأى  تاوز خم�سة اآلف جنيه 

من الأفعال الآتية : 

اأوًل :  ا�ستعمل القوة اأو التهديد ملنع �سخ�س من اإبداء الراأى فى النتخاب 

اأو ال�ستفتاء اأو لإكراهه على اإبداء الراأى على وجه معني.

ثانًيا:  اأعطى اآخر اأو عر�س اأو التزم باأن يعطيه اأو يعطى غريه فائدة لكى 

اأو المتناع عنه، وكل  الإدلء ب�سوته على وجه معني  يحمله على 

من قبل اأو طلب فائدة من ذلك القبيل لنف�سه اأو لغريه.

ثالًثا:  طبع اأو تداول باية و�سيلة بطاقة اإبداء الراأى اأو الأوراق امل�ستخدمة 

فى العملية النتخابية دون اإذن من ال�سلطة املخت�سة.

األف  مائتى  تاوز  ول  جنيه  األف  ع�سرين  عن  تقل  ل  بغرامة  2-  ُيعاقب 

جنيه كل من ن�سر اأو اأذاع اأقواًل اأو اأخباًرا كاذبة عن مو�سوع النتخاب 

علمه  مع  اأخالقه  عن  اأو  املر�سحني  اأحد  �سلوك  عن  اأو  ال�ستفتاء  اأو 

اأذيعت  فاإذا  ال�ستفتاء،  اأو  النتخاب  نتيجة  فى  التاأثري  بق�سد  ؛  بذلك 



59

اأن يتبينوا  الناخبون  الأخبار فى وقت ل ي�ستطيع فيه  اأو  الأقوال  تلك 

احلقيقة �سوعف حدا الغرامة.

وُيعاقب املر�سح امل�ستفيد من اجلرائم الواردة بالفقرتني ال�سابقتني بذات عقوبة الفاعل 

الأ�سلى اإذا تبني علمه وموافقته على ارتكابها، وحتكم املحكمة ف�ساًل عن ذلك بحرمانه 

من الرت�سح لالنتخابات النيابية ملدة خم�س �سنوات من تاريخ �سريورة احلكم نهائًيا.

�سهر وبغرامة ل تقل عن خم�سمائة جنيه  • مادة 66 :  ُيعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن 
ول تاوز األف جنيه اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من قام باأى من الأفعال 

الآتية :

اأوًل :  اأبدى راأيه فى انتخاب اأو ا�ستفتاء وهو يعلم بعدم اأحقيته فى ذلك . 

ثانياً : اأبدى راأيه منتحاًل ا�سم غريه.

ثالثاً :  ا�سرتك فى النتخاب اأو ال�ستفتاء الواحد اأكر من مرة.

الناتة عن  الأ�سوات النتخابية  اإبطال  الوطنية لالنتخابات احلق فى  الهيئة  ولرئي�س 

ارتكاب اأية جرمية من اجلرائم املن�سو�س عليها فى هذه املادة.

• مادة 67 :  ُيعاق����ب بال�س���جن ك����ل من خطف ال�سندوق املحتوى على بطاقات النتخاب 
اأو ال�ستفتاء اأو اأتلفه اأو غريه اأو عبث باأوراقه.

• مادة 70:  ُيعاقب على ال�سروع فى اجلرائم املن�سو�س عليها فى هذا القانون بالعقوبات 
املقررة للجرمية التامة.

• مادة 71 :  تخول �سلطة ماأمور ال�سبط الق�سائى فى اجلرائم املن�سو�س عليها فى هذا 
القانون لكل من :

1 - رئي�س واأع�ساء الهيئة الوطنية لالنتخابات.

2- رئي�س واأع�ساء اجلهاز التنفيذى.

3-  رئي�س جلنة انتخابات املحافظة واأع�سائها من اجلهات والهيئات الق�سائية.

4 - رئي�س واأع�ساء اللجنة العامة.

5 - رئي�س اللجنة الفرعية.




