
 

  2014شروط الرتشح لرئاسة اجلمهورية 

 أن يكون مصرًيا من أبوين مصريين. - 1
 أال يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى. - 2
 أن يكون حاًصال على مؤهل عاٍل. - 3
 والسياسية.أن يكون متمتًعا بحقوقه المدنية  - 4
 أال يكون قد ُحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره. - 5
 أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوًنا. - 6
 أال تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميالدية. - 7
  ه لمهام رئيس الجمهورية.يؤثر على أدائ أال يكون مصاًبا بمرض بدني أو ذهني - 8

  املستندات املطلوبة من طالب الرتشح لرئاسة اجلمهورية

  : 2014لسنة  22) من القانون رقم 12المادة (

  يجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه، المستندات التي تحددھا اللجنة ، وعلى ا�خص :

 تأييد ).خمسة وعشرين ألف النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح. (  -1

 شھادة ميAد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منھا. -2

 صورة رسمية من المؤھل الحاصل عليه. -3

إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل ھو أو أي من والديه أو زوجه  -4
 جنسية دولة أخرى.

 صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. -5

 ة أو أعفى منھا طبقًا للقانون.العسكري شھادة بأنه أدى الخدمة -6

 إقرار الذمة المالية. -7

المتخصصة بوزارة الصحة بنتيجة الكشف التقرير الطبي الصادر من اRدارة العامة للمجالس الطبية  -8
 الطبي على المترشح.

إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو ا�مانة وإن كان قد رد عليه  -9
 اعتباره.

إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة لجنة اUنتخابات الرئاسية بصفة تأمين، يرد إليه بعد  -10
 إعAن نتيجة اUنتخاب مخصوًما منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات اUنتخابية بحسب ا�حوال.

 ال اللجنة.بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعم  -11

اتعترب مجيع األوراق واإلقرارات واملستندا
ً
رمسية يف تطبيق أحكام  ت التي يقدمها طالب الرتشح أوراق

  قانون العقوبات.


