
النص ا�صلى

يش�ط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريني، 
وأن يكون متمتعا بحقوقه املدنية والسياسية، وأال تقل سنه عن أربعني سنة 

ميالدية. 

التعديل

أبوين مصريني  أن يكون مصريا من  ينتخب رئيسا للجمهورية  يش�ط فيمن 
،وأن يكون متمتعا بحقوقه املدنية والسياسية ، وأال يكون قد حصل أو أى من 
، وأال يقل  ، وأال يكون متزوجا من غ� مصرية  والديه على جنسية دولة أخرى 

سنه عن أربعني سنة ميالدية.

( مادة ٧٥ ) شروط وأسلوب ال�شح لرئاسة اجلمهورية

أصدر اجمللس ا�على للقوات املسلحة يوم ٢٠١١/٢/٢٦ بيان� 

مبواد الدستور املعدلة وفيما يلى نصها

 جمعيــــة رابعـــة العدويـــة
مشهـرة برقم : ٩٣/٣٩٩٠  



النص ا�صلى

 ينتخب رئيس اجلمهورية عن طريق االق�اع السرى العام املباشر. ويلزم لقبول 
عضوا  وخمسون  مائتان  لل�شيح  املتقدم  يؤيد  أن  اجلمهورية  لرئاسة  ال�شيح 
واجملالس  والشورى  الشعب  جمللسى  املنتخبني  ا�عضاء  من  ا�قل  على 
الشعبية احمللية للمحافظات، على أال يقل عدد املؤيدين عن خمسة وستني من 
وعشرة  الشورى،  ¬لس  أعضاء  من  وعشرين  وخمسة  الشعب  ¬لس  أعضاء 
على  ®افظة  عشرة  أربع  من  للمحافظة  ®لى  شعبى  ¬لس  كل  من  أعضاء 
الشعب  ¬لسى  من  كل  أعضاء  من  لل�شيح  املؤيدين  عدد  ويزداد  ا�قل. 
والشورى ومن أعضاء اجملالس الشعبية احمللية للمحافظات مبا يعادل نسبة ما 
يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه اجملالس. وفى جميع ا�حوال ال يجوز 
أن يكون التأييد �ك¿ من مرشح، وينظم القانون ا½جراءات اخلاصة بذلك كله ولكل 
متصلة  أعوام  خمسة  تأسيسها  على  مضى  التى  السياسية،  ا�حزاب  من  حزب 
فى  املدة  هذه  طوال  واستمرت  ال�شيح،  باب  فتح  إعالن  قبل  ا�قل  على 
انتخابات على نسبة (٣٪) على  ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر 
ا�قل من ¬موع مقاعد املنتخبني فى ¬لسى الشعب والشورى أو ما يساوى 
العليا  أعضاء هيئته  أحد  لرئاسة اجلمهورية  أن يرشح  أحد اجمللسني،  ذلك فى 
وفقا لنظامه ا�ساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة 
ا�حزاب  من  حزب  لكل  يجوز  السابقة،  الفقرة  حكم  من  ا�قل.واستثناء  على 
السياسية املشار إليها، التى حصل أعضاؤها باالنتخاب على مقعد على ا�قل فى 
أى من اجمللسني فى آخر انتخابات، أن يرشح فى أى انتخابات رئاسية جترى خالل 
لنظامه  وفقا  العليا  هيئته  أعضاء  أحد   ،٢٠٠٧ يوليو  أول  من  اعتبارا  سنوات  عشر 
ا�قل.  على  متصلة  سنة  الهيئة  هذه  فى  عضويته  على  مضت  متى  ا�ساسى 
تتمتع  الرئاسية»  االنتخابات  «جلنة  تسمى  جلنة   Ïإ ال�شيح  طلبات  وتقدم 
باالستقالل، وتشكل من رئيس احملكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من 
العليا،  رئيس ®كمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس احملكمة الدستورية 
وأقدم نواب رئيس ®كمة النقض، وأقدم نواب رئيس ¬لس الدولة، وخمسة من 
الشعب  ¬لس  منهم  ثالثة  يختار  باحلياد،  لها  املشهود  العامة  الشخصيات 
من  كل  مكتب  اق�اح  على  بناء  وذلك  الشورى،  ¬لس  اÕخرين  االثنني  ويختار 
رئيس  ®ل  يحل  من  القانون  ويحدد  سنوات،  خمس  ملدة  وذلك  اجمللسني، 

اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه.

التعديل

املباشر.ويلزم  العام  السرى  ا½ق�اع  طريق  عن  اجلمهورية  رئيس  ينتخب 
على  عضوا  ثالثون  لل�شح  املتقدم  يؤيد  أن  اجلمهورية  لرئاسة  لقبوالل�شيح 
ا�قل من ا�عضاءاملنتخبني جمللسى الشعب أو الشورى ، أو أن يحصل املرشح 
خمس  فى  االنتخاب  حق  لهم  ممن  مواطن  ألف  ثالثني  عن  يقل  ال  ما  تأييد  على 
تلك  من  أى  فى  املؤيدين  عدد  يقل  ال  بحيث   ، ا�قل  على  ®افظة  عشرة 
من  �ك¿  التأييد  يكون  أن  يجوز  ال  ا�حوال  جميع  مؤيد.وفى  ألف  عن  احملافظات 
ا�حزاب  من  حزب  ولكل  كله.  بذلك  ا½جراءاتاخلاصة  القانون  وينظم   ، مرشح 
السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على ا�قل بطريق ا½نتخاب فى أى من 
لرئاسة  أعضائه  أحد  يرشح  أن  إنتخابات  آخر  فى  والشورى  الشعب  ¬لسى 
اجلمهورية.وتتوÏ جلنة قضائية عليا تسمى "جلنة ا½نتخابات الرئاسية" ا½شراف 
على إنتخابات رئيساجلمهورية بدءا من ا½عالن عن فتح باب ال�شيح وحتى إعالن 
 ، رئيسا  العليا  الدستورية  احملكمة  رئيس  من  اللجنة  ا½نتخاب.وتشكل  نتيجة 
احملكمة  رئيس  نواب  وأقدم  القاهرة  ®كمةإستئناف  رئيس  من  كل  وعضوية 
الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس ®كمةالنقض ، وأقدم نواب رئيس ¬لس 
بأى  ، غØ قابلة للطعن عليها  اللجنة نهائية ونافذة بذاتها  الدولة.وتكون قرارات 
طريق وأمام أية جهة ، كما ال يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو ا½لغاء ، كما 
تفصل اللجنة فى إختصاصها ، ويحدد القانون ا½ختصاصات ا�خرى للجنة.وتشكل 
جلنة ا½نتخابات الرئاسية اللجان التى تتوÏ ا½شراف على ا½ق�اع والفرز على النحو 
. املبني فى ( املادة  ٨٨ (ويعرض مشروع القانون املنظم لالنتخابات الرئاسية 
مطابقته  مدى  لتقرير  قبÝصداره  العليا  الدستورية  احملكمة  على 
للدستور.وتصدر احملكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخعرض ا�مر عليها ، فإذا قررت احملكمة عدم دستورية نص أو 
يكون  ا�حوال  جميع  وفى   ، القانون  إصدار  عند  قرارها  مقتضى  إعمال  وجب  أك¿ 
اجلريدة  فى  وينشر   ، الدولة  سلطات  وجلميع  للكافة  ملزما  احملكمة  قرار 

الرسمية خالل ثالثة أيام من تاريخ صدوره.

( مادة ٧٦ ) شروط وأسلوب ال�شح لرئاسة اجلمهورية

 جمعيــــة رابعـــة العدويـــة
مشهـرة برقم : ٩٣/٣٩٩٠  



النص ا�صلى

ويجوز  االستفتاء،  نتيجة  إعالن  تاريخ  من  تبدأ  ميالدية  سنوات  ست  الرئاسة  مدة 
إعادة انتخاب رئيس اجلمهورية ملدد أخرى

التعديل

يجوز  وال  ا½نتخاب،  نتيجة  إعالن  تاريخ  من  تبدأ  ميالدية  سنوات  أربع  الرئاسة  مدة 
إعادة إنتخاب رئيس اجلمهورية إال ملدة واحدة تالية وال يجوز له ا½نتخاب مرة اخرى 

مدى احلياة.

( مادة ٧٧ ) ف�ة والية الرئيس والتجديد

النص ا�صلى

أحكام  الشعب، ويبني  توافرها فى أعضاء ¬لس  الواجب  الشروط  القانون  يحدد 
تتمتع  عليا  جلنة   Ïوتتو واحد،  يوم  فى  االق�اع  ويجرى  واالستفتاء،  االنتخاب 
باالستقالل واحليدة ا½شراف على االنتخابات على النحو الذى ينظمه القانون ويبني 
يكون  أن  على  أعضائها  وضمانات  تشكيلها  وطريقة  اللجنة  اختصاصات  القانون 
اللجنة  وتشكل  وسابقني،  حاليني  قضائية  هيئات  من  أعضاء  أعضائها  بني  من 
اللجان العامة، التى تشرف على االنتخابات على مستوى الدوائر االنتخابية واللجان، 
التى تباشر إجراءات االق�اع وجلان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء 
وفقا  كله  وذلك  العامة،  اللجان  إشراف  حتت  الفرز  يتم  وأن  قضائية،  هيئات  من 

للقواعد وا½جراءات التى يحددها القانون.

التعديل

ويتبني  الشعب  ¬لس  أعضاء  فى  توافرها  الواجب  الشروط  القانون  يحدد 
ا½شراف  كامل  قضائي  تشكيل  ذات  عليا  جلنة   ãوتتو وا½ستفتاء،  أحكاما½نتخاب 
النتيجة  إعالن  وحتي  االنتخاب  بجداول  القيد  من  بدءا  واالستفتاء،  االنتخاب  علي 
إشراف  حتت  والفرز  االق�اع  ويجري   ، القانون  ينظمه  الذي  النحو  علي  كله  وذلك 
أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم ¬السها العليا ويصدر باختيارهم قرار من 

اللجنة العليا..

 ( مادة ٨٨ ) ا½شراف على االنتخابات التشريعية

النص ا�صلى

وتختص  أعضائه  عضوية  صحة  فى  بالفصل  اجمللس  يختص  ا�صلى:  النص 
إحالتها  بعد  اجمللس   Ïإ املقدمة  الطعون  صحة  فى  بالتحقيق  النقض  ®كمة 
إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إÏ ®كمة النقض خالل خمسة عشر يوما من 
تاريخ  من  يوما  تسعني  خالل  التحقيق  من  االنتهاء  ويجب  به،  اجمللس  علم  تاريخ 
إحالته إÏ ®كمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه احملكمة 
على اجمللس للفصل فى صحة الطعن خالل ستني يوما من تاريخ عرض نتيجة 
ثلثى  بأغلبية  يصدر  بقرار  إال  باطلة  العضوية   åتعت وال  اجمللس.  على  التحقيق 

أعضاء اجمللس.

التعديل

¬لس  أعضاء  عضوية  صحة  فى  بالفصل  العليا  الدستورية  احملكمة  تختص 
الشعب.وتقدم الطعون إÏ احملكمة خالل مدة ال جتاوز ثالثني يوما من تاريخ إعالن 
نتيجة ا½نتخاب، وتفصل احملكمة فى الطعن خالل تسعني يوما من تاريخ وروده 

إليها.وتعتå العضوية باطلة من تاريخ إبالغ ¬لس الشعب بقرار احملكمة.

(مادة ٩٣ ) الفصل ç صحة عضوية نواب ¬لس الشعب

 جمعيــــة رابعـــة العدويـــة
مشهـرة برقم : ٩٣/٣٩٩٠  



النص ا�صلى

من  ويعفيهم  اختصاصاتهم،  ويحدد  أك¿،  أو  له  نائبا  يعني  أن  اجلمهورية  لرئيس 
مناصبهم. وتسرى القواعد املنظمة ملساءلة رئيس اجلمهورية على نواب رئيس 

اجلمهورية.

التعديل

يعني رئيس اجلمهورية ، خالل ستني يوما على ا�ك¿ من مباشرته مهاممنصبه ، 
نائبا له أو أك¿ ويحدد إختصاصاته، فإذا إقتضت احلال إعفاءه من منصبه وجب أن 
والقواعد  اجلمهورية  رئيس  فى  توفرها  الواجب  الشروط  غØه.وتسرى  يعني 

املنظمة ملساءلته على نواب رئيس اجلمهورية.

( مادة ١٣٩ ) تعني نائب للرئيس

النص ا�صلى

يعلن رئيس اجلمهورية حالة الطوارئ على الوجه املبني ç القانون، ويجب عرض 
يراه  ما  ليقرر  التالية  يوم�  عشر  اخلمسة  خالل  الشعب  ¬لس  على  ا½عالن  هذا 
بشأنه. وإذا كان ¬لس الشعب منحًال يعرض ا�مر على اجمللس اجلديد ç أول 
يجوز  وال  ®ددة،  ملدة  الطوارئ  حالة  إعالن  يكون  ا�حوال  جميع  وفى  له.  اجتماع 

مدها إال مبوافقة ¬لس الشعب. 

التعديل

ويجبعرض  القانون  فى  املبني  الوجه  على  الطوارئ  حالة  اجلمهورية  رئيس  يعلن 
يراه  ما  ليقرر  التالية  أيام  السبعة  خالل  الشعب  ¬لس  على  ا½عالن  هذا 
بشأنه.فإذا مت ا½عالن فى غØ دورة ا½نعقاد وجبت دعوة اجمللس لالنعقاد فورا 
للعرض عليه وذلك مبراعاة امليعاد املنصوص عليه فى الفقرة السابقة .وإذا كان 
¬لس الشعب منحال يعرض ا�مر على اجمللس اجلديد فى أول إجتماع له. ويجب 
جميع  .وفى  الطوارئ  حالة  إعالن  على  الشعب  ¬لس  أعضاء  أغلبية  موافقة 
ا�حوال يكون إعالن حالة الطوارئ ملدة ®ددة ال جتاوز ستة أشهر وال يجوز مدها 

إال بعد إستفتاء الشعب وموافقته على ذلك.

( مادة ١٤٨ ) إعالن حالة الطوارئ

النص ا�صلى

تعمل الدولة على حماية ا�من والنظام العام ç مواجهة أخطار ا½رهاب  وينظم 
ضرورة  تقتضيها  التي  والتحقيق  االستدالل  بإجراءات  خاصة  أحكام�  القانون 
مواجهة هذه ا�خطار، على النحو الذي يضمن تعزيز وحماية حقوق ا½نسان الواردة 
التي  ا½نسان  بحقوق  املعنية  الدولية  واملواثيق  الدستور  من  الرابع  الباب   ç

صدقت أو تصدق عليها جمهورية مصر العربية

التعديل

تلغى املادة

(مادة ١٧٩ ) مكافحة ا½رهاب

 جمعيــــة رابعـــة العدويـــة
مشهـرة برقم : ٩٣/٣٩٩٠  



النص ا�صلى

مواد  من  أك¿  أو  مادة  تعديل  طلب  الشعب  و¬لس  اجلمهورية  رئيس  من  لكل 
وا�سباب  تعديلها  املطلوب  املواد  التعديل  طلب   ç يذكر  أن  ويجب  الدستور، 
الداعية إÏ هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادرï من ¬لس الشعب وجب أن يكون 
موقع� من ثلث أعضاء اجمللس على ا�قل. وفى جميع ا�حوال يناقش اجمللس 
يجوز  ال  الطلب  بأغلبية أعضائه، فإذا رفض  التعديل ويصدر قراره ç شأنه  مبدأ 
وافق  وإذا  الرفض.  هذا  على  سنة  مضى  قبل  ذاتها  املواد  تعديل  طلب  إعادة 
¬لس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه املوافقة، 
املواد املطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء اجمللس عرض 
على الشعب الستفتائه ç شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتå نافذï من تاريخ 

إعالن نتيجة االستفتاء.

التعديل

فقرة أخØة مضافة :ولكل من رئيس اجلمهورية ، وبعد موافقة ¬لس الوزراء ، 
 Ïوتتو  ، جديد  دستور  إصدار  طلب  والشورى  الشعب  ¬لسى  أعضاء  ولنصف 
 Øغ من  اجمللسني  أعضاء  أغلبية  ينتخبهم   ، عضو  مائة  من  تأسيسية  جمعية 
ستة  غايته  موعد  فى  الدستور  مشروع  إعداد   ، مش�ك  إجتماع  فى  املعينني 
خمس  خالل   ، املشروع  اجلمهورية  رئيس  ويعرض   ، تشكيلها  تاريخ  من  أشهر 
عشرة يوما من إعداده ، على الشعب ½ستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من 

تاريخ إعالن موافقة الشعب عليه فى ا½ستفتاء.

( املادة ١٨٩ )  مكررا
نتيجة  ½عالن  تاليني  وشورى  شعب  ¬لسى  �ول  املعينني   Øغ ا�عضاء  يجتمع 
إعداد  بها  املنوط  التأسيسية  اجلمعية  ½ختيار  الدستور  تعديل  على  ا½ستفتاء 
مشروع الدستور اجلديد خالل ستة . أشهر من إنتخابهم، وذلك كله وفقا �حكام 

الفقرة ا�خØة من املادة ١٨٩

( املادة ١٨٩ )  مكررا ( ١ )
 ، الدستور  تعديل  على  ا½ستفتاء  نتيجة  إعالن  بعد   ، شورى  ¬لس  أول  ميارس 
بأعضائه املنتخبني إختصاصاته .ويتوÏ رئيس اجلمهورية ، فور إنتخابه ، إستكمال 
تشكيل اجمللس بتعيني ثلث أعضائه ،ويكون تعيني هؤالء ½ستكمال املدة الباقية 

للمجلس على النحو املبني بالقانون .

( مادة ١٨٩ ) احكام عامة وانتقالية
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