
 ()مصرية 5102جلس التنواب متنتاابا  ل  طلب متابعة 

 
 

 أمين عباس /السيد القاضي
 رئيس اللجنة العليا لالنتخابات

 
 تحية طيبة وبعد، 
 ________________________/__________ةمنظم نأمل الموافقة على طلب 
 العلياا لننتخاباات جااتت بقارار اللجناة وفقاا  للواوابط التا  ،1025 متابعة االنتخابات البرلمانيةل 

عااادد  ، علماااا  باااأ لننتخابااات المصاااريةمجتمااال المااادن  لمتابعاااة منظمااات ال 1020لسااانة  12 رقاا 
 .المتابعي  المطلوب هو _______ متابعا  

 :المستندات اآلتيةومرفق بالطلب  
 .أو الجمعية صورة طبق األصل م  قرار إشهار المنظمة -2
 اسااتمرارها فاا  مباشاارة نشاااطها، وعااد  الااورارة المختصااة، ت يااد رة ماا حديثااة صاااد شااهادة -1

مخال تهاااا للقاااواني  واللاااواشا، وأ  نشااااطها وفقاااا  للتااارخي  الصاااادر لهاااا يتعلاااق بمجااااالت 
 .متابعة االنتخابات، وحقوق االنسا ، ودع  الديموقراطية

مجااال متابعااة   فاا هاااسااابق خبرات، و ، وترخيصااها، وأنشااطتهاملخاا  واع عاا  المنظمااة -3
 االنتخابات.

 بيا  بعدد المتابعي  ع  كل محافظة. -0
 اللجنة العليا لننتخابات.أما   م وض المنظمة لتمثيلهااس   -5
 مستندات أخرى _____________________________________ -2

 ،وتفضلوا بقبول خالص التحية

 _____________________________________________ ه:ـمقدم
 _____________________________________________ الوظيفة:
 _____________________________________________ املنظمة :
 _____________________________________________ : التوقيع

 
 

 ااتم المتنظمة



 (مصريةاللجتنة العليا لالتنتاابا  ) امتفويض تمثيل المتنظمة أم 

 
 السيد القاضي/ أمين عباس

 رئيس اللجنة العليا لالنتخابات
 
 تحية طيبة وبعد، 
 _____________________________بت ويض منظمة/_____نرجو اإلحاطة  

  ________  قوم  ________________ حامل بطاقة رق______________/ لشخ 
 ____________________ __ بريد إلكترون ____________محمول ______ ي و لت
استن  بيانات حساب المستخد  و  1025  تقدي  طلب متابعة المنظمة النتخابات مجلس النواب ف

وتعديل بيانات  ،متابعي  جددالخا  بالمنظمة، وأكواد التسجيل والذى يمك  م  خنلهما تسجيل 
 واساتن  بطاقاات االعتمااد الخاصاة بالمتاابعي ، المتابعي  المسجلي ، وحذع المتابعي  المسجلي ،

 املاة ، واللجناة ليسات مساشولة عا  أ ك تحمل المنظمة مسشولية الح اظ على سرية هاذ  البيانااتتو 
تخااااذ  عبااار حسااااب المساااتخد  الخاااا  بالمنظماااة مااا  إواااافة، أو تعاااديل، أو حاااذع إجااارات يااات  ا
 للبيانات.
 لم وض.با ةالخاص صورة ووشية م  بطاقة الرق  القوم طلب ط  هذا ال ومرفق

 وتفضلوا بقبول خالص التحية
 _____________________________________________ ه:ـمقدم

 _____________________________________________ الوظيفة:
 _____________________________________________ املنظمة :
 _____________________________________________ : التوقيع

 
 ملحوظة:
 .الجمعية/هذا الت ويض بمعرفة الممثلي  القانونيي  للمنظمة يمأل .2
لعليااااااا لننتخابااااااات بمااااااا قاااااااد يطاااااارأ علااااااى م اااااااوض واااااارورة اإلخطااااااار المساااااابق للجناااااااة ا .1

 م  تغيير. /الجمعيةالمنظمة
 

 ااتم المتنظمة


