
 

 (01)بيان إعالمى رقم 
 10/1/4102بتاريخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
م اللجنا  والمتحادا الرسامى أمين عااالمستشار الدكتور حمدان فهمى صرح 

أو أى أوراق  ترشاا  ملاات تيااديم الاايل لااديه لجناا  اتنتبابااار الرةاسااي  باا نباساامها 
المسااتندار وأن ، المسااتندار قبااا اسااتكماا  اا   لماان ير اا  فااى الترشاا إلعطاةهااا 

 : ى  المطلوب  من طال  الترش  لرةاس  الجمهوري 
 (.بمس  وعشرين ألت ت ييد. )النما ج الباص  بتزكي  أو ت ييد طال  الترش  -1

 .شهادة ميالد طال  الترش  أو مستبرج رسمي منها -2

 .صورة رسمي  من المؤ ا الحاصا عليه -3

مصريين، وب نه لم يحما  و أو  إقرار طال  الترش  ب نه مصري من أبوين -4
 .أي من والديه أو زوجه جنسي  دول  أبرى

 .صحيف  الحال  الجناةي  لطال  الترش  -5

 .شهادة ب نه أدى البدم  العسكري  أو أعفى منها طبًيا لليانون -6

 .إقرار ال م  المالي  -7

التيرير الطبي الصادر من اإلدارة العاما  للمجاالل الطبيا  المتبصصا  باوزارة  -8
 .ح  بنتيج  الكشت الطبي على المرش الص

إقرار ب نه لم يسبق الحكم عليه في جناي  أو جريم  مبل  بالشرت أو األمانا   -9
ن كان قد رد عليه اعتبار   .وا 



إيصاا يفياد ساداد مبلاش عشارين ألات جنياه ببزانا  لجنا  اتنتباباار  -11
ا منااه الرةاسااي  بصااف  تاا مين، ياارد إليااه بعااد إعااالن نتيجاا  اتنتبااا  مبصااومً 

زال  الملصيار اتنتبابي  بحس  األحواا  .مصاريت النشر وا 

بيان المحا المبتار ال ي يبطر فيه طال  الترش  بكا ما يتصا به  -11
 .من أعماا اللجن 

تعتبااار جمياااا األوراق واإلقااارارار والمساااتندار التاااي ييااادمها طالااا  الترشااا  أوراًقاااا و 
 . رسمي  في تطبيق أحكام قانون العيوبار

ر إلااى مياار اللجناا  اليااوم وكيااا المااواطن عباادالفتاح السيسااى وقاادم وقااد ح اا 
، وتيادم بطلا  لساداد  29/3/2114بتااري  2114ع لسن   15توكياًل باصًا رقم 

مبلااش التاا مين واسااتالم نمااا ج طلاا  الترشاا  واإلقاارارار اليانونياا ، وتاام إحاطتااه باا ن 
طلا  الترشا   األمر سوت يعرض علاى اللجنا ، وأن جمياا أورق الترشا  تيادم ماا

مرة واحدة ما سداد مبلش الت مين، وأنه ليل  ناك أى أوراق تيرر تساليمها لطاالبى 
الترشااا ، وأن األمااار فاااى  ااا ا الشااا ن يبتلااات عماااا كاااان يجااارى علياااه العماااا فاااى 

 .اتنتبابار الرةاسي  السابي  
  

 


