الرحيم
الرحمن
هللا
بسم ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
العظيم
شعب مصر
ِ
ُ
َ
مصر ُ
الوفي األبي
شعب
ُ
ُ
ُ
هللا وبركاته
السالم عليكم ورحمة ِ
ا
اإلصالح الديمقراطي التي بدأتموها
ملسيرة
استكماًل
ِ
ِ
ا
الدستور والقانو ِن
ألحكام
وإعماًل
ِ
ِ
اليوم ُ
َ
نعلن لحضراتكم َبد َء إجراءات اًلنتخابات الرئاسية لعام 2018م .وقبل أن نعلن ضوابط الترشح
والدعاية اًلنتخابية والجدول الزمني لالقتراع والفرز ،نود أن نؤكد أن اًلنتخابات الرئاسية القادمة هي
ُ
ُ
رابع انتخابات تعددية تجرى في البالد ،وهي ثالث انتخابات رئاسية تجرى بعد ثورة الخامس والعشرين من
يناير .
َ
ش ُ
َ
مصرالعظيم
عب
ُ
إن اًلنتخابات الرئاسية هي األهم على اإلطالق من بين اًلستحقاقات اًلنتخابية التي تجرى في البالد ،إذ
َ
َُ
من خاللها تختارون من يحكم َ
بالدنا ُوي َح ِقق آمالك ُم املشروعة.
وإجراء اًلنتخابات الرئاسية بصورة دورية في املوعد املحدد لها ،في إطار من التنافسية والتعددية ،هو
ُ
مظاهر الديمقراطية ،كما أنه دليل على إيمان شعب مصر بالتعددية السياسية ،والتداول
أهم َمظهر من
ِ
السلمي للسلطة  ،وتأكيده على أنه  -وحده  -مصدرالسلطات.
وأهم ما يميز اًلنتخابات الرئاسية القادمة ،إجراؤها تحت إشراف الهيئة الوطنية لالنتخابات ،التي تم
ا
ا
إنشاؤها وفقا للقانون رقم  198لسنة  2017تنفيذا ملا ورد بالفصل التاسع من الباب الخامس من
الدستور ،وبذلك تكون الهيئة الوطنية لالنتخابات أو ُل هيئة مستقلة ُيعهد إليها وحدها – دون غيرها –
بإدارة اًلنتخابات الرئاسية ،وتنظيمها واإلشراف على كافة إجراءات العملية اًلنتخابية َب ا
دءا من إعداد
ا
وانتهاء بإعالن
قاعدة بيانات الناخبين مرو ارا بإجراءات عمليات اًلقتراع والفرز وفحص التظلمات
النتيجة.
وإلى جانب ذلك ،فقد ألزم القانون كافة أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة في مباشرة اختصاصاتها ،وتنفيذ
مهامها ،وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات ،وغيرها من مقتضيات مباشرة عملها،
َ
َ
ختصاص
الهيئة ,وعقد اًل
ات
التظلم،
بالحق في
لكل ذي شأن
والطعن على قرار ِ
ِ
ِ
كما أن الدستور قد أقر ِ
ِ
ِ
بالفصل في الطعو ِن على قرار ِاتها .
للمحكمة اإلدار ِية العليا
ِ
ِ
ومن جانبنا نلتزم  -كهيئة وطنية لالنتخابات  -بالفصل في التظلمات التي تقدم إلينا  -بعدالة القاض ي
ا
وحياده -وفقا ألحكام القانون ،وأن نعمل على تنفيذ أحكام القضاء دون ِإبطاء.
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َ
مصرالعظيم
شعب
ا
إن لكل مواطن الحق في الترشح للرئاسة  -متى توافرت فيه الشروط املنصوص عليها قانونا ،وهذا الحق
كفله الدستور ونظمه القانون.
َ َ
ومن َّ
بناء وطنكم ،وأن تحرصوا على إتمام ما بدأتموه من إصالح
ثم ندعوكم  -شعب ِمصر  -أن تسهموا في ِ
ديمقراطي ،وأن تحرصوا على استعمال حقكم في الترشح واًلنتخاب ،ونحث من تتوافر فيه الشروط
ويجد فيه نفسه القدرة على تولي زمام املسئولية في هذا البلد أن يتقدم بطلب للترشح إلى الهيئة الوطنية
لالنتخابات وأن يسعى لتعريف الناخبين ببرنامجه اًلنتخابي ،ومن جانب آخر ندعوا شعب مصر أن يتابع
إجراءات اًلنتخابات الرئاسية وأن يقف على املترشحين  -كافة  -ويفاضل بينهم على أساس من الواقع
ليختاروا من يولونه ثقتهم ويأتمنوه على إدارة بالدهم في املرحلة القادمة.
***
ا
إن إجراء انتخابات رئاسية نزيهة هي حق لكم والتزام علينا كهيئة وطنية لالنتخابات ،وإنا لن ن َ
دخرجهدا في
سبيل الوصول إلى انتخابات ُت ُ
دار ِوفق أعلى معايير النزاهة والشفافية الدولية ،لتخرج بشكل يليق بحجم
بالدنا َ -
مصر  -وآمال وطموحات شعبنا ،وعظم حضارتنا الضاربة في عمق التاريخ.
وعليه؛
فإننا نتعهد أمامكم أن ندير اًلنتخابات بضمير القاض ي ونزاهته في الحكم وأن نقف على مسافة واحدة
من جميع املترشحين ،وأن نؤدي عملنا في إطار قانوني ومنهي وأخالقي حاكم لها قوامه مجموعة من املبادئ
األساسية وهي :اًلستقاللية ،الحياد ،النزاهة ،الشفافية ،الكفاءة ،املهنية ،سيادة القانون ،املسئولية
أمام هللا وأمام القانون ،وستجرى تلك اًلنتخابات تحت إشراف قضائي كامل ،بمعنى أن يكون هناك
قاض لكل صندوق ،في إطار من املتابعة من جانب وكالء املترشحين،ووسائل اإلعالم ،ومنظمات املجتمع
املدني املصرية واألجنبية ،وغيرها،وفق الضوابط التي وضعتها الهيئة.
َ ُ
ومن أجل أن تخرج اًلنتخابات الرئاسية القادمة بالصورة التي نأ َملها؛ فإن الهيئة الوطنية لالنتخابات قد
وضعت مدونة للسلوك اًلنتخابي تكون بمثابة ميثاق شرف تلتزم به الهيئة و املترشحين والناخبين
واألحزاب السياسية،ووسائل اإلعالم كافة ومنظمات املجتمع املدني املصرية واألجنبية ،وقد حددنا في
املدونة الجزاءات املترتبة على مخالفتها.
ُ
نظمة للدعاية والتمويل واإلنفاق اًلنتخابي ،كما وضعت القواعد املنظمة ملتابعة
كما وضعنا القواعد امل ِ
اًلستفتاءات واًلنتخابات من جانب وكالء املترشحين وسائل اإلعالم ومنظمات املجتمع املدني املصرية
واألجنبية ،وغيرها،ووضعت القواعد املنظمة ًلستطالعات الرأي املتعلقة باًلستفتاءات واًلنتخابات،
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وكيفية إجرائها ،ومواعيدها ،واإلعالن عنها ،وستعمل الهيئة على مراقبة اًللتزام بما وضعته من قواعد
وضوابط واتخاذ اإلجراءات القانونية حيال املخالفين لها.
ا
ونؤكد أن الهيئة لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون بشكل كامل وواضح ،ولن نألوا جهدا في التحقق من
معاملة كافة املترشحين على قدم املساواة ،وبحياد من كافة املؤسسات املعنية ،وإتاحة فرص متكافئة لهم
لإلعالن عن أنفسهم ومباشرة حقهم في الترشح وما يتفرع عنه من حقوق أخرى في سبيل كسب ثقة
الناخبين،
كما سنعمل على تقريب اللجان اًلنتخابية من املنتخبين وتيسير وصولهم إليها ،وإعداد بطاقة موءمنة
لالقتراع موضح بها الرموز اًلنتخابية بصورة تكفل ملن ًل يجيد القراءة سهولة مباشرة حقهم في اًلقتراع
ا
بصورة سرية ،فضال عن توفير وسائل ملساعدة ذوي اإلعاقة لدى اإلدًلء بأصواتهم ،وأن يكون توجه
الناخبين إلى مراكز اًلقتراع لإلدًلء بأصواتهم بدافع من الحرص على املشاركة في العملية السياسية وأداء
الواجب الوطني ،دون ترهيب أو ترغيب.
ُ
ونهيب بمؤسسات الدولة التزام الحياد حيال املترشحين لالنتخابات الرئاسية؛ كما نهيب باملؤسسات
اإلعالمية والصحفية -رسمية أو خاصة  -بالتزام الحياد حيال املترشحين؛ بأن تكفل لهم ا
فرصا متساوية
لتقديم أنفسهم للناخبين وعرض رؤاهم وبرامجهم اًلنتخابية وفق الضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية
ا
لالنتخابات ودون التدخل لصالح أحد املترشحين ا
مدحا أو ضد آخر ا
وقدحا.
ذما
َ
ُ
َ
مصر -كل في موق ِعه – التحلي بروح املسئولية واًلنطالق بدافع من حب الوطن وبذل
شعب
ونهيب بكم -
الجهد من أجل أن نصل إلى انتخابات يتحقق فيها التعددية والتنافسية الحقيقية وتتسم بالنزاهة
ا
جميعا -على أن تخرج اًلنتخابات الرئاسية بالصورة التي نرجوها ،حتى نجعل منها
والحياد ،وأن نحرص-
ا
نموذجا ُيحتذى به ،وفي الوقت ذاته؛ لن نتهاون في اتخاذ اإلجراءات التي كفلها القانون ضد كل من يحاول
تشويه ذلك املظهرالديمقراطي أو الخروج به عن صورته التي نرجوها.
***
َ
َ
مصرالعظيم
شعب
َ
ا
واًلئتالفات
اب
بتوعية
إن الهيئة الوطنية لالنتخابات ،انطالقا من التز ِامها
ِ
ِ
ِ
وتثقيف الناخبين واألحز ِ
اًلنتخابات ،تتواصل مع كافة وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة
املشاركة في
بأهمية
السياسية
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ
والحياد املقررين لها
واًلستقالل
واختصاصاتها،
بالهيئة
للتعريف
الوطن
بوع
ِ
ِ
ِ
ِ
تعتزم عقد ندوات في ِ
ِ
ِ
كافة ر ِ
عملها وتثقيف الناخبين بحقوقهم
مبدأ
والتأكيد على
ًلختصاصاتها،
مباشرتها
لدى
ِ
الشفافية في ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
السياسية وتوعيتهم بأهمية املشاركة الفاعلة في العملية اًلنتخابية ،وتعريفهم بتفاصيلها ،وسنستعين في
ذلك باملجالس القومية،ومنظمات املجتمع املدني ،والنقابات املهنية والعمالية ،ووسائل وأجهزة اإلعالم،
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وستصدر الهيئة كتيب يتضمن الضوابط القانونية الحاكمة لعملية اًلنتخابُ ،ينشر بأسلوب يسهل
الحصول عليه.
ا
ا
ا
ومن جانبنا؛ فقد وضعنا جدوًل ز ا
واضحا يشمل إجراءات فتح باب الترشح والتظلم منها
محددا
منيا
وإجراء اًلقتراع في الداخل والخارج ،والفرز ،والتظلم من قرارات اللجنة ،والطعن عليها ،ونناشد
املواطنين ومؤسسات اإلعالم والصحافة توخي الحذر في قبول أو نشرأي أخبارعن الهيئة إًل ما يصدرعنها
بصفة رسمية وبعد اإلشارة ملصدرالخبربصورة واضحة دون تجهيل.
***
شعب مصرالعظيم
إن الوطن يبنى بسواعد املخلصين من أبنائه
ووطنكم يناديكم
أن تشاركوا في رسم خريطة مستقبله
وليضع كل منا لبنة في بناء الوطن
فلن يبني وطننا إًل بسواعدنا
ولن ترفع رايته إًل بأيدينا
إن اًلنتخابات الرئاسية هي من أهم مظاهرالديمقراطية التي طاملا حلمتم بها
وها قد تحقق الحلم
وبات حقيقة نراها
فقد جاءت اًلنتخابات الرئاسية في املوعد الدوري املقرر لها
ونعلنها انتخابات تعددية تنافسية
تجرى بنزاهة وشفافية
وتحت إشراف من هيئة وطنية مستقلة
فلنشارك ا
معا في اًلنتخابات الرئاسية
ولنعبرعن إرادتنا الوطنية في اختيارمن يحكمنا
ا ا
صفا ا
واحدا خلف وطننا
ولنقف جميعا
ا
شعبا ا
ا
ا
ا
متآخيا ،متحدا على قلب رجل واحد
متحابا
واحدا
لنجعل اًلنتخابات الرئاسية القادمة ملحمة في حب مصروطننا
ولندلي بكل حرية وأمانة بمن نراه أجدربحكم بالدنا
لنجعل من الديمقراطية أداة اختياروتقييم ومحاسبة
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شعب مصرالعظيم
شعبا ًل يخش ى إر ا
أننا ا
هابا
يحب السالم والبناء وينبذ العنف والهدم
يمارس حقه في إطارمن املسئولية ،يتطلع نحو مستقبل أفضل ،وًل يلتفت إلى املاض ي
ا
جميعا إلى لجان اًلقتراع
فلنتوجه
ا
ا
نساء ،شيوخا و ا
جاًل و ا
شبابا
ر
ليعلم أبناءنا كيف ناضلنا من أجل تحقيق حلم الديمقراطية
وكيف تمسكنا بحقوقنا وباشرناها
ليشهدوا كيف رسمنا لهم مستقبلهم ،بنينا لهم وطنهم
حتى إذا ما شبوا ساروا على خطانا
ليقرفي أذهانهم أن الشعب إذا ا
َّ
يوما أراد الحياة فالبد أن يستجيب القدر
شعب مصرالعظيم
فليؤد كل منا واجبه تجاه وطنه وأمته
وليدلي كل منا برأيه فيمن يحكم هذا البلد
وليختار كل منا من يراه أصلح لقيادة هذا الوطن
ومن يراه أجدربالرئاسية
فإن صوتكم أمانة في أعناقكم
وإن لوطننا علينا حق
وللمستقبل حق
وألبنائنا علينا ألف حق وحق
إن املشاركة الجادة والفاعلة في اًلنتخابات الرئاسية املبنية على إيمان حقيقي بأهمية املشاركة وجدواها
ا
واجب على كل مواطن تجاه وطنه وأمته ،وًلبد أن نكون
جميعا على قناعة بأن لكل صوت صدى ،وأن ما
ستسفر عنه اًلنتخابات هو جماع أصوات أبناء هذا الوطن بكل حياد ونزاهة وتجرد ،ولن نصل لذلك إًل
إذا تمكنا من خلق ثقافة مجتمعية قائمة على املعرفة بإجراءات الترشح واًلنتخاب ،في ظل إطار زمني
محدد واضح ،والوقوف على أهمية املشاركة ،وأن يكون اًلختيار مبني على علم حقيقي باملترشح وبرنامجه
اًلنتخابي دونما تدخل أو تأثير ولألحزاب السياسية ومنظمات املجتمع املدني ووسائل اإلعالم دور هام في
ذلك.وأن يتوافر للمواطنين الحق في املعلومة الصادقة املجردة عن الهوى املنزهة عن املصلحة ،سواء عن
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عملية اًلنتخاب وإجراءاتها ،أو عن املترشحين وخلفياتهم ورؤاهم وبرامجهم ،ولإلعالم ومؤسسات املجتمع
املدني دور عظيم في هذا الشأن.
َ
ُ
ونعيد التأكيد على أن الهيئة الوطنية لالنتخابات لديها عزم أكيد وإصرار ًل يلين على تحقيق آمالكم في
إجراء انتخابات رئاسية في إطارمن التعددية والتنافسية الحقيقية ،تتسم بالنزاهة والشفافية ،وفق أعلى
املعايير الدولية ،ومن أجل ذلك لن تتهاون الهيئة مع أي تجاوز سواء ألحكام القانون أو للضوابط التي
وضعتها الهيئة ،وسنشكل لجان ملتابعة الساحة السياسية واإلعالمية ورصد أي تجاوز لتتخذ الهيئة قبله
اإلجراء القانوني الالزم ،وتعلن الهيئة عن استعدادها لقبول الشكاوى والتظلمات التي يتقدم بها
املواطنون – ناخبين أو مترشحين – بشأن األضرار الناجمة عن اتخاذ اللجنة إلجراء ما أو لعدم اتخاذه ،أو
بشأن املخالفات الواقعة ألحكام القانون والضوابط التي وضعتها الهيئة ،والتحقيق فيها والتحقق منها
ومن ثم اتخاذ الالزم حيالها ،ومحاسبة املسئولين عنها سواء من املترشحين أو من القائمين على إدارة
العملية اًلنتخابية أو غيرهم ،وأن يكون ذلك في وقت مناسب.
***
شعب مصرالعظيم
بعد اًلطالع على الدستور
وعلى القراربقانون رقم  45لسنة  2014بإصدارقانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
وعلى قراررئيس الجمهورية بالقانون رقم  22لسنة  2014بتنظيم اًلنتخابات الرئاسية
وعلى القانون رقم  198لسنة  2017بشأن الهيئة الوطنية لالنتخابات
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية لالنتخابات بجلسته املعقودة يوم املوافق 2018/1/8م
قررنا اآلتي:
ا
الناخبون املقيدة أسمائهم بقاعدة بيانات الناخبين وفقا ألحكام القرار بقانون رقم  45لسنة 2014
بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسيةمدعوون لالجتماع بمقار لجان اًلنتخابات الفرعية
ا
ًلنتخاب رئيس جمهورية مصرالعربية وفقا لإلجراءات واملواعيد املبينة بالجدول الزمني املرفق على النحو
األتى :ـ
أوالً:ـ دعوة الناخبين وإعالن الجدول اإلجرائى والزمنى لالنتخابات.
ا
ثانيًا ً:ـًتلقىًطلباتًالترشح لرئاسة جمهورية مصرالعربية لعام  2018ملدة  12يوم اعتبارا من يوم السبت
ا
ا
املوافق  2018/01/20حتى يوم اإلثنين املوافق  2018/01/29يوميا من الساعة  9صباحا وحتى الساعة 5
ا
ا
مساء عدا اليوم األخير حتى الساعة  2ظهرا بمقر الهيئة الوطنية لالنتخابات الكائن مقرها بشارع القصر
العيني بالقاهرة.
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ثالثًا ً:ـ إعالن ونشر القائمة املبدئية ألسماء املرشحين وأعداد املزكين أو املؤيدين لكل منهم بصحيفتى
األهرام واألخباريوم األربعاء املوافق .2018/01/31
ا
رابعًا ً:ـ تلقى اعتراضات املترشحين خالل يومى الخميس والجمعة املوافقين  2018/2/2 ،1بدءا من
ا
ا
مساء .
الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة
خامسًا ً:ـ فحص طلبات الترشح والفصل فى اًلعتراضات خالل أيام .2018/2/5 ،4 ،3
سادسًا ً:ـ إخطار املترشح املستبعد بقرار اًلستبعاد وأسبابه يوم الثالثاء املوافق  2018/2/6على محل
اإلقامة املختاربوأسطة أحد املحضرين املنتدبين باللجنة ،ويعزز ببرقية تلغرافية.
سابعًا ً:ـ تلقى تظلمات املترشحين وفحصها بالهيئة الوطنية لالنتخابات خالل يومى األربعاء والخميس
املوافقين .2018/2/8 ،7
ثامنًا ً:ـ البت فى التظلمات واإلخطار بها خالل يومي الخميس والجمعة املوافقين .2018/2/9 ،8
تاسعًا ً:ـ تقديم الطعون وقيدها بجدول املحكمة اإلدارية العليا خالل يومي السبت واألحد املوافقين ،10
.2018/2/11
عاشرًا ً:ـ الفصل فى الطعون ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتى األهرام واألخبار على
نفقة الخاسر خالل عشرة أيام خالل الفترة من  2018/2/12إلى .2018/2/21
ا
حادى ًعشر:ـ أخر موعد لسحب طلب الترشح واختيار املترشحين للرموز وفقا ألسبقية تقديم طلبات
الترشح يوم الخميس املوافق . 2018/2/22
ثانىًعشرً:ـ إعالن القائمة النهائية ألسماء املترشحين ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتى
األهرام واألخباريوم السبت املوافق .2018/2/24
ثالثًعشر:ـ بدء الحملة اًلنتخابية يوم السبت املوافق .2018/02/24
رابع ًعشر:ـ أخر موعد للتنازل ونشر التنازًلت بالجريدة الرسمية وبصحيفتى األهرام واألخبار يوم
الخميس املوافق . 2018/3/1
خامسًعشر:ـ توقف الحملة اًلنتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى األولى فى اليومين السابقين على يوم
اًلقتراع حتى الساعة  12منتصف الليل بالتوقيت املحلى لكل دولة.
سادس ًعشر:ـ انتخاب املصريين بالخارج من يوم الجمعة املوافق  2018/3/16حتى يوم األحد املوافق
ا
ا
مساء بالتوقيت املحلى لكل دولة.
 2018/3/18من الساعة  9صباحا وحتى الساعة 9
سابع ًعشر:ـ توقف الحملة اًلنتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الثانية في اليومين السابقين على يوم
اًلقتراع حتى الساعة  12منتصف الليل.
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ا
ا
ثامن ًعشر:ـ اًلنتخاب بالداخل من الساعة  9صباحا وحتى الساعة  9مساءا بالتوقيت املحلى ملدة ثالثة
أيام اإلثنين ،والثالثاء ،واألربعلء املوافقين .2018/3/ 28، 26،27
تاسع ًعشر:ـ إنتهاء عملية الفرز وإرسال املحاضر للجان العامة ،وقرارات اللجان العامة بشأن جميع
املسائل املتعلقة بعملية اًلقتراع يوم الخميس املوافق .2018/3/29
عشرين:ـًتلقى الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة إن وجدت يوم الجمعة املوافق . 2018/3/30
الحادىًوالعشرين:ـ البت في الطعون املقدمة أمام اللجان العامة ولجان اًلنتخاب بالخارج يومى السبت
واألحد املوافقين  2018/3/31و.2018/4/1
الثانىًوالعشرين:ـ إعالن النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية يوم اإلثنين املوافق .2018/4/2
الثالث والعشرين:ـ تقديم الطعون وقيدها بجدول املحكمة اإلدارية العليا خالل  48ساعة من إعالن
النتيجة العامة.
الرابع والعشرين:ـ الفصل في الطعون ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتى األهرام
واألخبارعلى نفقة الخاسرخالل عشرة أيام من تاريخ القيد بجدول املحكمة اإلدارية العليا.
ا
الخامس والعشرين:ـ بدء الحملة اًلنتخابية لالنتخابات ملدة تسعة أيام اعتبارا من اليوم التالى إلعالن
نتيجة اًلقتراع في الجولة األولى وحتى الساعة الثانية عشرظهريوم اإلثنين املوافق . 2018 /4/23
السادس والعشرين:ـ توقف الحملة اًلنتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى األولى من الساعة  12ظهر
ا
اليوم السابق على اًلقتراع وفقا للتوقيت املحلى لكل دولة.
ا
ا
السابعًوالعشرين:ـ انتخابات اإلعادة للمصريين بالخارج (من الساعة  9صباحا وحتى الساعة  9مساءا
بالتوقيت املحلى لكل دولة أيام الخميس ،والجمعة ،والسبت املوافقين . 2018/4/21 ،20 ،19
ا
الثامنًوالعشرين:ـ توقف الحملة اًلنتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الثانية اعتبارا من الساعة 12
ظهراليوم السابق على اًلقتراع.
ا
ا
التاسعًوالعشرين:ـ انتخابات اإلعادة بالداخل (من الساعة  9صباحا وحتى الساعة  9مساءا بالتوقيت
املحلى أيام الثالثاء واألربعاء والخميس املوافقين . 2018/4/26 ،25 ،24
الثالثين ً:ـ انتهاء عمليات الفرز وارسال املحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن جميع
املسائل املتعلقة بعملية اًلقتراع يوم الجمعة املوافق .2018/4/27
الحادى ًوالثالثين:ـ تلقى الهيئة للطعون فى قرارات اللجان العامة إن وجدت يوم السبت املوافق
.2018/4/28
الثانى ًوالثالثين:ـ البت في الطعون املقدمة أمام قرارات اللجان العامة ولجان اًلنتخاب بالخارج يومي
األحد واإلثنين املوافقين .2018/4/30 ،29
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الثالث ًوالثالثين:ـ إعالن نتيجة اًلنتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية يوم الثالثاء املوافق
.2018/5/1
َ
َ
مصرالعظيم
شعب
ا
ندعوكم ا
ا
وشيبا ،ا
نساء ورجاًل  -ممن لهم حق التصويت  -أن تشاركوا في اًلنتخابات الرئاسية ،ليس
شبابا
ا
قبال على برامج املترشحين وتقييم كل برنامج منهم ،ومن َّ
ثم اختيار من
باًلقتراع فحسب ،بل باًلطالع
يمثلكم عبرصناديق اًلقتراع.
مارس حقك في الترشح واًلنتخاب
وأد واجبك في اختيارمن يتولى رئاسة بالدك
ِ
فإن بقى رأيك حبيس نفسك ،لن تجد له فيما حولك صدى
أما إذا شاركت ،وأدليت بصوتك
أثرا ،ويختارر ا
فإن صوتك ح ا
تما سيحدث ا
ئيسا
انزل ،شارك ،صوتك هيوصل
َ
ُ
بارك ُكم ُ
َ
ووفق مسعاكم
هللا،
ُ
َ
الحق خطاكم
طريق ِ
وسدد على ِ
ُ
ُ
ُ
هللا وبركاته
والسالم عليكم ورحمة ِ

رئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات
القاضي  /الشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض
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