
 

  قـــــــرار
  2012) لسنة  7جلنة االنتخابات الرئاسية رقم ( 

  قواعد متويل احلمالت االنتخابيةبشأن 
        ــــــــــــــــــــــــــــــــ

        

        ::::    رئيس جلنة االنتخابات الرئاسية
        

  ؛2011من مارس سنة  30 الصادر في الدستورياإلعالن بعد االطالع على 

  ؛2005لسنة  174 صادر بالقانون رقماالنتخابات الرئاسية التنظيم وعلى قانون 
ـــم ( ـــة االنتخابـــات الرئاســـية رق واعـــد مباشـــرة اللجنـــة بق 2005) لســـنة 1وعلـــى قـــرار لجن

  الختصاصاتها.

  
  تقـــــرر

  

  املادة األوىل 
ويكــون  ،عشرة ماليين جنيــه االنتخابية حملته د األقصى لما ينفقه كل مرشح فييكون الح

  جنيه. يليونحالة انتخابات اإلعادة م الحد األقصى لإلنفاق في
  

  املادة الثانية 
ومــا  ،يخصصــها لــذلك ييكــون تمويــل الحملــة االنتخابيــة للمرشــح مــن أموالــه الخاصــة التــ

  يتلقاها. ة التبرعات النقدية والعينية التيومن حصيل ،يقدمه إليه الحزب الذى رشحه

حظــر وي ،أن يتلقــى أيــة تبرعــات إال مــن األشــخاص الطبيعيــين المصــريينللمرشــح ال يجوز 
 بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أي شخص اعتباريًرا مطلًقا تلقى أية تبرعات أو مساهمات ظح

 جهــة يســاهم فــي أو أي ،دولــة أو جهــة أجنبيــة أو منظمــة دوليــة يومــن أ ،مصــرًيا كــان أم أجنبًيــا
  .أجنبي شخص طبيعي يسرى الحظر على أ، كما ييرأسمالها شخص أجنب

   

  الثالثةاملادة  



التــي  ملة التبرعات والمساهمات النقدية أو العينية، أًيا كانــت صــورتها،وز أن تزيد جال يج

ــة  نيــه، ويكــون الحــد األقصــى للتبــرع فــيألــف ج يعــن مــائت يمصــر  ييتلقاهــا المرشــح مــن أ حال
  .انتخابات اإلعادة أربعين ألف جنيه

  
   املادة الرابعة

مــن  يأ ياًبا بالعملــة المحليــة فــعلــى المرشــح النتخابــات رئاســة الجمهوريــة أن يفــتح حســ
يـــودع فيـــه األمـــوال المخصصـــة لحملتـــه  ؛أو بنـــك مصـــر أو بنـــك القـــاهرة يالمصـــر  يالبنـــك األهلـــ

االنتخابية أًيــا كانــت مصــدرها، وعلــى المرشــح إخطــار لجنــة االنتخابــات الرئاســية باســم البنــك ورقــم 

  الحساب على األكثر. فتحل ياليوم التال يالحساب ف
لمرشــح إخطــار لجنــة االنتخابــات الرئاســية خــالل ثمانيــة وأربعــين ســاعة علــى ويجب على ا

اإلنفــاق خــالل أوجــه ، كمــا يجــب أن يبلــغ اللجنــة بهذا الحساب ومصــدره  ياألكثر بما يتم إيداعه ف

  .ذات المدة
الفقرة السابقة مدعمة بالمستندات الدالــة  يعلى المرشح أن يقدم البيانات المبينة فويجب 

عليها إلى األمانة العامة للجنة االنتخابات الرئاسية خــالل فتــرة مــن التاســعة صــباًحا وحتــى الثالثــة 

  .ظهًرا
  

  اخلامسةاملادة 
ــ ة االنتخابــات رشــحت أحــد أعضــائها لرئاســة الجمهوريــة إخطــار لجنــ يتلتــزم األحــزاب الت

عتبــاًرا مــن يــوم الرابــع والعشــرين مــن االرئاسية بما تلقته من تبرعــات جــاوزت كــل منهــا ألــف جنيــه 
  .سة أيام من تاريخ نشر هذا القراروذلك خالل خم ،وحتى تاريخ نشر القرار 2012فبراير سنة 

نشر هــذا ويجب إخطار اللجنة بما تتلقاه من تبرعات تجاوز كل منها ألف جنيه بعد تاريخ 
  خمسة أيام التالية لتلقى التبرع.القرار وحتى الموعد المحدد لالقتراع، وذلك خالل ال

  

  املادة السادسة
على المرشح أن يقدم إلى لجنــة االنتخابــات الرئاســية خــالل خمســة عشــر يوًمــا مــن تــاريخ 

طبيعتهــا، ومــا حصــل عليهــا مصــدرها و  يإعالن نتيجة االنتخاب، بياًنا يتضمن مجموع اإليرادات الت
  .لة االنتخابية وأوجه هذا اإلنفاقأنفقه منها على الحم

  

  املادة السابعة



يتطلبها تنفيذ أحكام هذا  يلكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه باألعمال واإلجراءات الت

  .والتوثيق ي، وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقار رارالق
صــورة  اللجنــة ما لم يقدم المرشح إلىلجنة االنتخابات الرئاسية  أمام يعتد بهذا التوكيلوال 
  .رسمية منه

  

  ةثامنالاملادة 
كــل مخالفــة ألحكــام المــواد المتعلقــة بتمويــل الحملــة االنتخابيــة يعاقــب مرتكبهــا بالعقوبــات 

  بتنظيم االنتخابات الرئاسية. 2005لسنة  174الواردة بالقانون رقم 
  

  تاسعةاملادة ال
  عمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وي

  هـ 1433سنة  يمن ربيع الثان14األربعاء يوم  يبالقاهرة  فصدر 

  م 2012سنة  مارسمن السابع الموافق       
  

  رئيس 

  يةرئاسالنتخابات االجلنــة 
  املستشار /            

     انـــد سلطــاروق أمحـف


