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 رئيس اللجنة العليا للنتخابات
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 قـــرر
 الباب االول

 اللجنة العليا للنتخابات
 

   :(١)مادة 
 

 ،و من في درجتوأحد نواب رئيس محكمة النقض أمانة عامة دائمة برئاسة رئيس المجنة العميا لالنتخابات أ يشكل
ة المجالس العميا ليذه عضاء الييئات القضائية بعد موافقأو من في درجتيم من أمن القضاة  وعضوية عدد كاف  
يختارىم  ،التنمية المحميةوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات و وزارة الداخمية و  ةمن وزار  الييئات، وممثل لكل  
 .الوزراء المختصون
مانة العامة من بين العاممين ن من شئون األأأي شستعانة بو في أن يطمب ندب من يرى اإلولرئيس المجنة 

 .راء المتخصصينبالدولة والخب
مانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبو كما لو ى األلل الجية المنتدب منيا إحوال تتحموفي جميع األ

 .بالعمل لدييا، وذلك طوال مدة الندب كان قائماً 
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 :  (١)مادة 
 

اردة بالقانون، وعمى االخص ختصاصاتيا الو مانة العامة بمعاونة المجنة العميا لالنتخابات في ممارسة اتختص األ
 :فيما يأتي

دراسة واقتراح قواعد تشكيل المجان العامة لالنتخابات ولجان االقتراع والفرز المنصوص عمييا بقانون   :والا أ
 .وتعديالتو ٣٥٩١لسنة  (٣١)تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 

 .ت الناخبينعمال لجان تحديث البيانات والقيد بقاعدة بيانادعم أ  :ثانياا 
 .ة لممرشحينبدراسة واقتراح قواعد تحديد وتوزيع الرموز االنتخابية بالنس  :ثالثاا 
 .المتعمقة بالعممية االنتخابية نظيم تمقي وفحص البالغات والشكاوىصة بتاتقديم المقترحات الخ  :رابعاا 

الخاصة بالعممية  بالغات والشكاوىقي الن تمأتنفيذ القواعد التي تقررىا المجنة العميا لالنتخابات في ش  :خامساا 
 .سبابياأزالة خابية والتحقق من صحتيا وا  االنت

عة العمميات بدراسة القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية في متا  :سادساا 
 .نياأاالنتخابية وتقديم المقترحات بش

من االعالن  (٤)حكام المادة نتخابية وفقًا ألحكام القانون وبمراعاة أنظمة لمدعاية االاقتراح القواعد الم  :سابعاا 
ن مجمس في شأ ٣٥٣٢لسنة  (١٣)ن القانون رقم م (٣٣)والمادة  ٢١٣٣ /١ /١١الدستوري الصادر في 

 .الشعب
زة االعالم جيأذاعي بغرض الدعاية االنتخابية في وقت المتاح لمبث التميفزيوني واإلدراسة قواعد توزيع ال  :ثامناا 

   .المجنة العميا لالنتخابات عمى الرسمية والخاصة، وعرض المقترحات
حكام إلييا بو من ميام وفقًا ألتنفيذ القرارات الصادرة عن المجنة العميا لالنتخابات، والقيام بما تعيد   :تاسعاا 
 .القانون

 
 :  (٣)مادة 

 

افظة برئاسة رئيس بمحاكم االستئناف وعضوية مستشار تشكل المجنة العميا لالنتخابات لجنة انتخابية بكل مح
حد نواب رئيس ىيئة النيابة أحد نواب رئيس ىيئة قضايا الدولة، و أبمجمس الدولة ورئيس بالمحكمة االبتدائية، و 

ضوًا احتياطيًا يحل محل وتختار كل من تمك المجالس ع .االدارية، تختارىم المجالس العميا لمجيات المشار الييا
 .صمي عند قيام مانع لديوضو األالع
 

 :نصوص القانون بما يميبوتختص ىذه المجان فضاًل عما ىو مقرر 
حكام المادة ناخبين في نطاق اختصاصيا وفقًا ألعممية عرض قاعدة بيانات ال التنظيم واإلشراف عمى  :والا أ
 .من ىذه الالئحة (٢١)

 (٢١)الصادرة بتعديل قاعدة بيانات الناخبين وفقًا لحكم المادة حكام ار المجنة العميا لالنتخابات باألخطإ  :ثانياا 
 .من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديالتو
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حكام لمجنة العميا لالنتخابات وفقًا ألمعاينة مقار المجان الفرعية والعامة والتي يصدر بتحديدىا قرار من ا :ثالثاا 
 .نياأحظاتيا بشمن ىذه الالئحة، وتقديم مال (٢٩)المادة 

مام المجان ن النتخابات مجمسي الشعب والشورى لوكالئيم أالتوكيالت الصادرة من المرشحي التصديق عمى :رابعاا 
 .االنتخابية العامة والفرعية

 .حكام القانونميام في نطاق المحافظة، وفقًا أل لييا بو المجنة العميا لالنتخابات منتنفيذ ما تعيد إ :خامساً 
 

 :  (٤)مادة 
 

 .ن المجنة العميا لالنتخابات بالتنسيق مع الجيات المختصة مقر المجنة االنتخابية بكل محافظةتعي
 
 

 الباب الثاني
 في قاعدة بيانات الناخبين

 
 : (٥)مادة 

 

 حوال المدنية، وتشملالثابتة بقاعدة بيانات مصمحة األ تنشأ قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي
و المعفاة من مباشرة أو الموقوفة سنة ولم يكن من الفئات المحرومة أكل مصري ومصرية بمغ ثماني عشرة 

 .وتعديالتو ٣٥٩١لسنة  (٣١)حكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم وفقًا ألالحقوق السياسية 
 
 :(٦)مادة  
 

قاعدة بيانات الناخبين من اكتسب الجنسية المصرية بطريق ال يقيد في  ،ردة بالمادة السابقةاحكام الو مع مراعاة األ
 .ياىاإاكتسابو  إال اذا كانت قد مضت خمس سنوات عمى األقل عمىالتجنس 

 
 :(٧)مادة 

 

 .قامة الثابت ببطاقة الرقم القوميالموطن االنتخابي ىو محل اإل
 

 :(٨)مادة 
 

أحد أعضائيا وعضوية عدد من ت الناخبين برئاسة عداد قاعدة بياناالمجنة العميا لالنتخابات لجنة إلتشكل 
ن تضم في عضويتيا عدداً  من الخبراء والعاممين بالدولة ويجوز أ. مانة العامة لمجنة العميا لالنتخاباتأعضاء األ

الرقم  ول قاعدة لبيانات الناخبين من واقع بياناتإعداد أ ىذه المجنة ، وتتولىمةامانة العالمنتدبين لشئون األ
بمراجعتيا وتحديثيا وتنقيتيا من الفئات المحرومة والموقوفة  ليياإويعيد  ،حوال المدنيةقومي بقاعدة مصمحة األال

 .والمعفاة من مباشرة الحقوق السياسية
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 : (٩)مادة 
 

ت وفقًا قسام والمحافظاعدة بيانات الناخبين لكل من القرى والمراكز واأللييا بالمادة السابقة قاإتعد المجنة المشار 
، وترتب ٢١٣٣تاريخ العشرين من يوليو  يانات الرقم القومي والمقيدين حتىدة بعقامة الناخب الثابت بقاإلمحل 

 .كل قاعدة ترتيبًا ىجائياً 
 .شياخات ىلإقسام حصص وباأل ىلإ سيم قاعدة بيانات الناخبين بالقرىويجوز لمجنة العميا لالنتخابات تق

 الناخبين المقيدين بكل قاعدة عمى مستوى نات الناخبين محضرًا يوضح بو عددعداد قاعدة بياإوتحرر لجنة 
ر المجنة العميا عضاء المجنة ويحفظ بمقوالمركز والقرية، ويوقع عميو من أالجميورية والمحافظة والقسم 

 .عتماده منيالالنتخابات بعد إ
، من ىذه الالئحة( ٢١)كيفية الموضحة بالمادة ماكن وبالدة الول مرة في األع  وتعرض قاعدة بيانات الناخبين الم  
 .الحادي والثالثين من ذات الشير ىوحت ٢١٣٣غسطسوذلك في الفترة من العشرين من أ

 
 :(١١)مادة 

 

وتحفظ النسخة االصمية بالمجنة العميا  ،قراص مدمجةأ نات الناخبين بجميع مستوياتيا عمىتنسخ قاعدة بيا
وترسل نسخة منيا  ،لجنة االنتخابات بالمحافظة فظة لدىيانات الخاصة بكل محالالنتخابات كما تحفظ قاعدة الب

 .من المختصى مدير األلإ
 

 :(١١)مادة 
 

، وفقًا لمثابت قامتو، ورقمو القوميإقل، ونوعو، ومحل الناخبين اسم الناخب ثالثيًا عمى األ دة بياناتعتشمل قا
 .حوال المدنيةبيانات مصمحة األ

 
 :(١١)مادة 

 

 .كثر من قاعدة بيانات واحدةأن يقيد الناخب في أيجوز  ال
 

 :(١٣)مادة 
 

من مانة العامة أعضاء األحد أتشكل المجنة العميا لالنتخابات لجنة دائمة لتحديث قاعدة بيانات الناخبين برئاسة 
مانة اء األأو ما يعادليا وعضوية اثنين من أعضعضاء الييئات القضائية من درجة رئيس بمحاكم االستئناف أ

 .العامة
 .عضويتيا من يراه من الخبراء والمختصين من العاممين بالدولة ىلإن يضم لرئيس المجنة العميا لالنتخابات أو 
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وعمى  ،جيزة المعنية بالدولةوتتولى تمقي البيانات من األوتباشر ىذه المجنة عمميا بمقر المجنة العميا لالنتخابات، 
ختصة، دارية، والمحاكم الميابة اإللمدنية بوزارة الداخمية، والنيابة العامة، والنحوال ااألخص كل من مصمحة األ

عداد بيان بمن توافرت فييم شروط مباشرة الحقوق إكل شير ب ول منسبوع األوتقوم في األ. ووزارة الصحة
عفاء، أو اإلالوقف و أسباب الحرمان أالسياسية ممن لم يدرجوا بقاعدة بيانات الناخبين، وبيان بمن زالت عنيم 

 .و تحققت وفاتوأو تغيرت بياناتو، أسباب، ان مقيدًا ولحق بو سبب من ىذه األوبيان بمن ك
 .المجنة العميا لالنتخابات العتماده بذلك يوقع من أعضائيا ويعرض عمى وتحرر محضراً 

 
 :(١٤)مادة 

 

عضاء أمانة العامة من أعضاء األحد أ لجنة القيد برئاسة لعميا لالنتخابات لجنة دائمة تسمىتشكل المجنة ا
 .مانة العامةأو ما يعادليا، وعضوية اثنين من أعضاء األئناف تالييئات القضائية من درجة رئيس بمحاكم االس

 .عضويتيا من يراه من الخبراء والمختصين من العاممين بالدولة ىلإن يضم أولرئيس المجنة العميا لالنتخابات 
في النصف الثاني من كل شير تعديل قاعدة  عميا لالنتخابات، وتتولىميا بمقر المجنة الوتباشر ىذه المجنة عم

بيانات الناخبين من واقع المحضر والبيانات المعدة من قبل لجنة تحديث البيانات بعد اعتماده من المجنة العميا 
 .لالنتخابات

دة بيانات الناخبين بعد التعديل وفقًا لمتقسيم عداد المقيدين بقاعأعماليا يوضح بو أوتحرر لجنة القيد محضرًا ب
 .المجنة العميا لالنتخابات العتماده ىويعرض عم( ٥)الموضح بالمادة 

 
 :(١٥)المادة 

 

اعتبارًا من العشرين من يوليو  ٢١٣٣حكام المادة السابقة يوقف القيد في قاعدة بيانات الناخبين لعام من أ استثناءً 
ر عمل لجنة القيد من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يقتص (٣١)حكام المادة أ من ذات العام، ومع مراعاة

، ٣٥، ٣٣، ٣٣، ٣١، ٣٩)اًل بنصوص المواد مرة عحكام النيائية الصادعمى تنفيذ القرارات واأل ٢١٣٣في عام 
عالن النتيجة العامة إل مميا اعتبارًا من اليوم التالينف عأق السياسية، وتستو من قانون تنظيم مباشرة الحق (٢١

 .لالنتخاب
 

 :(١٦)مادة 
 

االنتخابات بالمحافظات ومديري األمن المختصين بكل تعديل يطرأ خطار كل من لجان تقوم لجنة القيد شيريًا بإ
بين خخطار نسخة من قاعدة بيانات الناافظات التي يختصون بيا ويرفق باإلقاعدة بيانات الناخبين بالمح عمى

 .قراص مدمجةأ منسوخة عمىبعد تعديميا 
 

 :(١٧)دة ما
 

 .ال يجوز الجمع بين عضوية كل من لجنة تحديث قاعدة بيانات الناخبين ولجنة القيد
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 :(١٨)مادة 

 

 .تباع القواعد المقررة بيذه الالئحةإاليجوز التعديل في البيانات الواردة بقاعدة بيانات الناخبين دون 
 

 :(١٩)مادة 
 

لالنتخابات دون غيرىا بإصدار البيانات الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين وفقًا ألحكام قانون تختص المجنة العميا 
 .وتعديالتو ٣٥٩١لسنة  (٣١)تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 

 
 :(١١)مادة 

 

 :تعرض قاعدة بيانات الناخبين عمى مدار العام، في األماكن وبالكيفية اآلتية
 :من خالل الكشوف المطبوعة في - أ

 .مقر العمدة بالنسبة لمقرى -
 .نقاط الشرطة وأقساميا ومراكزىا -
 .مقار المحاكم الجزئية -

 .ل إقامة الناخبينوذلك تبعًا لمحا
وليا أن تقرر إضافة أماكن أخرى  ،عممية العرض واإلشراف عمييا وتتولى لجنة االنتخابات بالمحافظة تنظيم

 .لمعرض في نطاق المحافظة
 :كترونية فيلمن خالل النسخ اإل  - ب

 .كتروني لمجنة العميا لالنتخاباتلالموقع اإل -
 .أجيزة الحاسب اآللي بمقار لجان االنتخابات بالمحافظات -
 .كترونية الرسمية لمحكومة المصريةلالمواقع اإل -
لعميا كترونية لمجيات العامة والخاصة التي يوافق عمى العرض بيا رئيس المجنة الالمواقع اإل -

 .لالنتخابات
كتروني نظامًا اليسمح بالتعديل في قاعدة بيانات الناخبين، أو لويتعين أن يتضمن البرنامج الخاص بالعرض اإل

 .كتروني واإلشراف عمييالوتتولى لجنة القيد تنظيم عممية العرض اإل. بالحذف منيا، أو باإلضافة إلييا
 

 :(١١)مادة 
 

فيو شروط دة بيانات الناخبين بغير حق أو وقع خطأ في بيانات قيده، أو توافرت لكل من أىمل قيد اسمو في قاع
 .الناخب أو زالت عنو الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات، أن يطمب قيد اسمو أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد

ذف اسم من قيد ولكل ناخب مقيد اسمو بقاعدة بيانات الناخبين أن يطمب قيد اسم من أىمل بغير حق، أو ح
 .بغير حق، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد
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وتقدم ىذه الطمبات كتابًة عمى مدار العام وخالل مواعيد العمل الرسمية إلى المجنة المنصوص عمييا بالمادة 
وتقيد الطمبات في سجل خاص، ويسمم مقدم الطمب إيصااًل  .ون تنظيم مباشرة الحقوق السياسيةمن قان (٣١)

 .مو الطمب وتاريخوبتسمي
وتفصل المجنة في الطمبات المشار إلييا خالل أسبوع من تاريخ تقديميا، وتبمغ قراراتيا إلى ذوي الشأن خالل 
ثالثة أيام من تاريخ صدورىا، وتخطر المجنة العميا لالنتخابات بقرارات الفصل في الطمبات إذا كان من شأنيا 

 .التعديل في قاعدة بيانات الناخبين
 

 :(١١)دة ما
 

من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، تقوم لجنة القيد بتعديل قاعدة بيانات  (٣١)مع مراعاة أحكام المادة 
الناخبين وفقًا لما تنتيي إليو قرارات الفصل في الطمبات المشار إلييا بالمادة السابقة، وتعد محضرًا بذلك يوقع من 

كما تتبع ذات القواعد في شأن ما تتمقاه لجنة القيد من قمم  .نتخاباتأعضاءىا ويعرض عمى المجنة العميا لال
والتي من شأنيا التعديل في قاعدة بيانات  ،كتاب محكمة القضاء اإلداري من إخطارات باألحكام الصادرة منيا

 .الناخبين
 
 

 الباب الثالث
 في تنظيم عمليتي االستفتاء واالنتخاب

 
 :(١٣)مادة 

 

، ينشر القرار ٣٥٩١سنة  (٣١)من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم  (٢١)لمادة مع مراعاة أحكام ا
 ،الصادر بدعوة الناخبين إلى االنتخاب أو االستفتاء بتعميق صورة منو في دائرة كل قسم ومركز ومحكمة جزئية

 .أي مدير األمن بالمحافظةعد أخذ ر وذلك في األماكن التي تعينيا لجنة االنتخابات في المحافظة بقرار منيا ب
ويجوز ليا إضافة أماكن أخرى في الشياخات بالمدن وفي الحصص بالقرى، ويرفق بكل صورة بيان كامل 

 .بالموضوع المطروح لالستفتاء أو االنتخاب
 

 :(١٤)مادة 
 

ين مقارىا، كما تحدد المجنة العميا لالنتخابات عدد المجان الفرعية التي يجري فييا االستفتاء او االنتخاب وتع
ويراعى في ىذه المقار أن يكون ميسرًا الوصول  .تعين مقار المجان العامة وذلك كمو بعد أخذ رأي وزير الداخمية

 .إلييا، وأن تتوفر بيا الوسائل األساسية إلجراء عممية االنتخاب أو االستفتاء
 



 

   نتخاباتاللجنة القضائية العليا لال

 :(١٥)مادة 
 

ن الفرعية والعامة بالتنسيق مع مدير األمن المختص، وليا تتولى لجان االنتخابات بالمحافظات معاينة مقار المجا
 .أن تستعين في ذلك بمن تراه من أعضاء الييئات القضائية والعاممين بيا بموافقة رئيس المجنة العميا لالنتخابات

 .تخاباتوتقدم قبل موعد إجراء االنتخاب أو االستفتاء بوقت كاف تقريرًا بنتيجة أعماليا إلى المجنة العميا لالن
 

 : (١٦)مادة 
 

تتولى المجنة العميا لالنتخابات تشكيل المجان العامة عمى مستوى الدوائر االنتخابية من أحد أعضاء الييئات 
و إحتياطي مع تعيين أمين لكل لجنة وعض ،القضائية رئيسًا وعضوية عدد كاف من أعضاء الييئات القضائية

مجان العامة من يحل محل رئيس المجنة عند غيابو أو وجود عذر ويحدد القرار الصادر بتشكيل ال .لكل منيا
 .يمنعو من العمل، عمى أن يكون من أعضاء الييئات القضائية

فييا االستفتاء أو االنتخاب، عمى أن تشكل  تشكيل المجان الفرعية التي يجرى كما تتولى المجنة العميا لالنتخابات
ئية مع تعين أمين أو عضو، وآخر احتياطي لكل منيما، لكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الييئات القضا

 ات مجمسي الشعب والشورى التي يجرىعمى أنو بالنسبة النتخاب .لجنة وذلك من بين العاممين المدنيين بالدولة
فييا االنتخاب بطريقي االنتخاب الفردي والقوائم الحزبية المغمقة تشكل المجنة الفرعية من رئيس من أعضاء 

ئات القضائية وعدد من األعضاء اليقل عن اثنين، مع تعيين أمينين لكل لجنة وعضو وأمين إحتياطي ليم، اليي
 .جراءات لمقوائم الحزبية المغمقةيختص أحد األمينين بإجراءات االقتراع بالنظام الفردي، ويختص الثاني بيذه االو 

ن لجنة فرعية، وبما اليجوز ثالث لجان عمى أكثر م وفي جميع األحوال يجوز أن يرأس عضو الييئة القضائية
 .أن يضميا جميعًا، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسيا االشراف الفعمي عمييا جميعاً 

ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجان الفرعية أسماء أعضاء الييئات القضائية االحتياطيين لرؤساء ىذه المجان 
 .في نطاق كل محافظة

 
 :(١٧)مادة 

 

حالة االنتخاب لعضوية مجمسي الشعب والشورى يكون لكل مرشح ولكل ممثل لقائمة حزبية، أن يندب عضوًا في 
من بين الناخبين في نطاق المجنة العامة لتمثيمو في ذات المجنة العامة، وعضوًا من الناخبين المقيدة أسماؤىم في 

نة الفرعية، أو في المقر، وأن يبمغ رئيس المجنة ذلك قاعدة بيانات الناخبين بالمجنة الفرعية لتمثيمو في ذات المج
 .كتابًة قبل بدء االنتخابات

وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنو أحد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة االنتخابية ليمثمو أمام كل لجنة 
 .انتخابية عامة أو فرعية

 



 

   نتخاباتاللجنة القضائية العليا لال

 :(١٨)مادة 
 

س المجنة العامة أو الفرعية سند وكالتو مصدقًا عميو من إحدى جيات عمى وكيل المرشح أو مندوبو أن يقدم لرئي
 .اإلدارة أو من المجنة االنتخابية لممحافظة

ويكفي بالنسبة لمندوب المرشح بالمجان العامة والفرعية أو مقار االقتراع أن يقوم المرشح بإبالغ رئيس المجنة 
 .في قاعدة بيانات الناخبين بالمجنةبإسمو كتابًة قبل بدء االنتخابات وأن يكون مقيدًا 

 .وفي كل األحوال يقدم الوكيل أو المندوب بطاقة تحقيق شخصيتو لرئيس المجنة عند طمبيا
 

 :) ١٩ (مادة 
 

يكفل رئيس المجنة الفرعية إدالء الناخب بصوتو في سرية، ولو أن ينظم عممية االقتراع بما يضمن قيام الناخب 
نون والقواعد التي تصدرىا المجنة العميا امئنان، وذلك كمو وفقًا ألحكام القباإلدالء بصوتو في يسر واط

 .لالنتخابات
 

 :(٣١)مادة 
 

بداء الرأي في االستفتاء بالتأشير عمى البطاقة التي تتولى المجنة العميا  يكون اإلدالء بالصوت في االنتخاب، وا 
مى نحو يسيل معو تعرف الناخب عمى المرشحين في لالنتخابات طباعتيا، ويراعى أن تعد بطاقات إبداء الرأي ع

االنتخاب وعمى الموضوع المطروح في االستفتاء، ويجب أن تتضمن عمى وجو الخصوص األرقام المسمسمة 
سم الشيرة إن وجد، والرمز المعتمد لممرشح وصفتو  .لممرشحين، وأسمائيم الثالثية عمى األقل، وا 

لقوائم الحزبية الرقم المسمسل واسم الحزب أو االئتالف الحزبي والرمز وتشمل بطاقات إبداء الرأي الخاصة با
 .المعتمد ليا

وفي كل األحوال تخصص بالبطاقة خانة واضحة إلبداء الرأي مالصقة لبيانات كل مرشح أو قائمة، وعبارة 
 .واضحة مختصرة تبين عدد المرشحين المطموب اختيارىم والقائمة المطموب اختيارىا

تضمن بطاقة إبداء الرأي في االستفتاء بيان الموضوع المطروح وخانتين إلبداء الرأي تخصص ويجب أن ت
إحداىما لمموافقة واألخرى لعدم الموافقة، وتقترن كل خانة بمون ورمز يراعى في تحديدىما اتساميما بالحيادية 

 .توخموىما من اإليحاء عمى النحو الذي يحدد بقرار من المجنة العميا لالنتخابا
 

 :(٣١)مادة 
 

من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يكون اإلدالء بالصوت في االنتخاب  (١١)مع مراعاة أحكام المادة 
بداء الرأي في االستفتاء بأن يؤشر الناخب باستخدام القمم في خانة إبداء الرأي بعالمة تعبر عن إرادتو في  وا 

ائم ببطاقة االنتخاب، أو بالموافقة أو عدم الموافقة ببطاقة إبداء الرأي أو القو اختيار العدد المطموب من المرشحين 
 .في االستفتاء، واليجوز استعمال القمم الرصاص



 

   نتخاباتاللجنة القضائية العليا لال

يراعى أن  ،فييا االنتخاب بطريقي االنتخاب الفردي والقوائم ات مجمسي الشعب والشورى التي يجرىوفي انتخاب
 .ردي بمون مختمف عن البطاقة الخاصة بمرشحي القوائمتكون بطاقة االنتخاب الخاصة بمرشحي النظام الف

 
 :(٣١)مادة 

 

بطاقة الرقم القومي ىي السند الوحيد إلثبات شخصية الناخب، وعمى رئيس المجنة الفرعية أو من يحدده من 
 .لمجنةبقاعدة بيانات الناخبين با أعضائيا أن يتحقق من شخصية الناخب باالطالع عمييا ومطابقة بياناتيا الثابتة

واليسمح باإلدالء بالصوت في انتخابات مجمسي الشعب والشورى إال لمن قيد اسمو بقاعدة بيانات الناخبين 
 .بالمجنة الفرعية، وعمى أمين المجنة أن يوقع في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي أدلى بصوتو بما يفيد ذلك

لجنة االستفتاء المختصة بالجية التي يوجد فييا، وفي  وفي حاالت االستفتاء يجوز لمناخب أن يبدي رأيو أمام
ىذه الحالة يثبت أمين المجنة البيانات الواردة ببطاقة الرقم القومي وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين 

 .ويوقع عمييما رئيس المجنة وأمينيا وأعضاؤىا
 

 :(٣٣)مادة 
 

 .وبمراعاة أن يتم الفرز في عالنيةمة وتحت إشرافيا، فرز أوراق االنتخاب واالستفتاء بمقر المجنة العا يجرى
من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ( ١٤)يتولى رئيس المجنة العامة تنظيم عممية الفرز وفقًا ألحكام المادة 

 .وتعديالتو
 

 :(٣٤)مادة 
 

خاب الفردي، ويوقع ىو وأمين يعمن رئيس المجنة العامة نتيجة االستفتاء أو االنتخاب في الدوائر المخصصة لالنت
المجنة العامة في الجمسة عمى ثالث نسخ من محضرىا، وترسل األولى مرفقًا بيا أوراق االنتخاب أو االستفتاء 

 .ترسل الثانية إلى وزير الداخمية، وتحفظ الثالثة بمجنة االنتخابات بالمحافظةو إلى المجنة العميا لالنتخابات، 
تخاب بنظام القوائم يعمن رئيس المجنة العامة عدد األصوات الصحيحة التي حصمت لالنوفي الدوائر المخصصة 

عمييا كل قائمة ويرسل أوراق االنتخاب ومحاضرىا الثالث إلى المجنة العميا لالنتخابات مباشرة، التي تتولى بعد 
زارة الداخمية وأخرى إلى إعالن رئيسيا النتيجة العامة لالنتخابات أو االستفتاء إرسال نسخة من المحاضر إلى و 

 .لجنة االنتخابات بالمحافظة
 

 :) ٣٥ (مادة 
 

 .يصدر رئيس المجنة العميا لالنتخابات قرارًا بتنظيم حفظ أوراق االنتخابات واالستفتاء ومحاضرىا
 

 :) ٣٦ (مادة 
 

 .خالف األحكام الواردة بيذه الالئحةيمغى كل نص ي  



 

   نتخاباتاللجنة القضائية العليا لال

 
 :) ٣٧ (مادة 

 
 .عمل بو من اليوم التالي لتاريخ النشرريدة الرسمية وي  نشر ىذا القرار بالجي  

 
 
 

 ٢١٣٣أغسطس سنة  ٣٣صدر في 
 


