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            2012) لسنة ) لسنة ) لسنة ) لسنة         9رقم (  رقم (  رقم (  رقم (  
        ــــــــــــــــــــــــــــــــ

        

          جلنة االنتخابات الرئاسيةجلنة االنتخابات الرئاسيةجلنة االنتخابات الرئاسيةجلنة االنتخابات الرئاسية
ــــالص اإلعـــالن الدســـتوريعلـــى بعـــد االطـــالع  مـــن مـــارس  30بتـــاريخ ادر ــــ

        ؛ 2011سنة
  بتنظيم االنتخابات الرئاسية، 2005لسنة  174وعلى القانون رقم   

المعــدل بــالقرار  ؛2005لســنة  1ات الرئاســية رقــم لجنــة االنتخابــوعلــى قــرار 

  ؛2012لسنة  1رقم 

  وعلى موافقة لجنة االنتخابات الرئاسية 
  

  

            تتتتقـــررقـــررقـــررقـــرر
  

        ( املادة األوىل )( املادة األوىل )( املادة األوىل )( املادة األوىل )    
  تشكل لجنة برئاسة أمين عام لجنة االنتخابات الرئاسية وعضوية كل من :   

  المصري ممثل للبنك المركزي  ـــ 1

  ممثل للجهاز المركزي للمحاسبات  ـــ 2

  ممثل لوزارة األوقاف  ـــ 3

  ممثل لوزارة اإلعالم  ـــ 4

  ممثل لوزارة التنمية المحلية  ـــ 5
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  ممثل لهيئة األمن القومي  ـــ 6

  

  اإلدارية ممثل لهيئة الرقابة  ـــ 7

  األموال العامة بوزارة الداخليةممثل لمباحث   ـــ 8

  ممثل لوحدة غسيل األموال  ـــ 9

  باتحاد اإلذاعة والتليفزيون يادممثل للقطاع االقتص  ـــ10

  .اللجنة يح كل جهة ممثلها فوترش  
  

  

        ))))    الثانيةالثانيةالثانيةالثانية( املادة ( املادة ( املادة ( املادة     
ابيــــة تخــــتص اللجنــــة بمراقبــــة وتقيــــيم حجــــم اإلنفــــاق علــــى الدعايــــة االنتخ  

التأكـــد مـــن مصـــادر تمويـــل علـــى اللجنـــة للمرشـــحين لرئاســـة الجمهوريـــة، وتعمـــل 

ومراقبة مدى التــزام ومدى مطابقتها للضوابط الواردة بالقانون، الحمالت االنتخابية، 

  .ررة قانوًنا للدعاية واإلنفــاقالمرشحين بالضوابط المق
  
  

        ( املادة الثالثة )( املادة الثالثة )( املادة الثالثة )( املادة الثالثة )    
ســـــبيل أدائهـــــا لعملهـــــا طلـــــب المســـــتندات واألوراق والبيانـــــات  يللجنـــــة فـــــ

تحددها لذلك، ولهــا  يالمواعيد الت يى لزومها من ذوى الشأن فتر  يوالمعلومات الت

مســتندات أو أوراق أو معلومــات مــن أيــة جهــة رســمية أو عامــة، وأن  يأن تطلب أ

        .تستعين بمن تراه من الجهات الرسمية أو الخبراء
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        ))))    رابعةرابعةرابعةرابعةالالالال( املادة ( املادة ( املادة ( املادة 
للجهــات  يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى األمين العام تنفيذه ويبلــغ  

  .المعنية بصورة منه

  

  

  هـ 1433سنة  جمادى أولمن األحد التاسع يوم  يصدر بالقاهرة ف
  

  م 2012سنة  إبريل من األول الموافق
  

        

        س س س س ــــرئيرئيرئيرئي
  جلـنة االنتخـابـات الرئاسيـةجلـنة االنتخـابـات الرئاسيـةجلـنة االنتخـابـات الرئاسيـةجلـنة االنتخـابـات الرئاسيـة

        املستـشار/املستـشار/املستـشار/املستـشار/                                  
 ــطانــطانــطانــطانــــسلـسلـسلـسلـــد ــد ــد ــد ــــــــــــأمحأمحأمحأمح    فـــاروق فـــاروق فـــاروق فـــاروق                                                         


