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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 العظيم    مصر   شعب  

 األبي  الوفي    مصر   شعب  

  عليكم   السالم  
 
  هللا   ورحمة

 
 ه وبركات

 

األيام    في مثل     من اآلن   سنوات    خمس    قبل   هذه 
 
فتح    علن  أ   مجلس    النتخابات    الترشح    باب    عن 

 .بعد ثورتْين عظيمتْين نواب   مجلس   أول   أسفرت عن تشكيل  وقد ، وأعقب  ذلك إجراؤها، النواب  

ال   أيام  ومضت    وتعاقبت 
 
 املجلس  وباشر    سنوات

 
نشاط اجتماعات    بين  ما  انعقاد  و   لجان    ه 

بمسئوليات    اضطلع    جلسات   الدستورية  خاللها  أعباء  تحمل    تشريعية    كسلطة    ه  خاللها   جسام   
 
 ا

  واضطلع  
 
ا وأعضاء  على ما أدوه من دور   الحالي   املجلس   شكر   فوجب   ،عظام   ها بمهام  خالل  . رئيس 

   واليوم  
 
مدة منتهاها  النواب    مجلس    قاربت     على 

 
   وآن

 
جديد  انتخاب    أوان  ه فصل  في    مجلس 

   الثانيتشريعي  ال 
 
سمة هي     انتخابات  ،  الديمقراطية    وتلك 

 
من   دورية إطار  في  لها  املحدد  املوعد  في 

   ما يجعل من الديمقراطية  ،  التنافسية والتعددية
 
 ذات    وفي الوقت    وانتقاء    اختيار    أداة

 
   للتقييم    ه أداة

 
 
املجد  في  ،  للمحاسبة    ووسيلة    كافأ 

 
الناخبين  هانتخاب    بإعادة    البرملان  قبة    تحت قبل  املقيدين   من 

 . بقاعدة بيانات الناخبين بدائرته

 السيدات والسادة 
( املادة  حددت  الدستور  106لقد  من   )   

 
   سنوات    بخمس    النواب    مجلس    عضوية    مدة

 
 ميالدية

 
 
تاريخ    تبدأ إجراء    اجتماع    أول    من  وأوجبت  ا   خالل    الجديد    املجلس    انتخابات    له،  يوم  الستين 

من    في العاشر  له    انعقاد    في أول    قد اجتمع  الحالي    النواب    مجلس  ه، وملا كان  مدت    على انتهاء    السابقة  

  ومن ثم  م،  2016شهر يناير عام 
 
 . م2021عام  هذات   الشهر  من  التاسعه في تنتهي مدت

ا التي حددها الدستور    الفترة    خالل    الجديد    املجلس    انتخاب    إجراء    وبناء  على ذلك، يكون واجب 

 .والقانون 

جدول    فقد  هــــــــ وعلي بوضع  نية  زمني  قمنا  الزم   
 
الفترة يشمل  واضح  من   محدد  إجراء   لكل 

إجراءات فتح باب  الترشح  وإعالن القائمة  املبدئية  ألسماء  املرشحين ورموز هم والطعن  عليها وإعالن   

بدء   وتحديد  النهائية  الدعائي الدعاي    فترة    القائمة  الصمت   فترة  وبدء  ونشره  التنازل  وموعد  ة 

ي الخارج  والداخل  وإعالن  ف  اإلعادة  انتخابات    وكذا  النتائج    وإعالن    والداخل  الخارج  واالنتخابات في

 .على مرحلتينسيما وأن االنتخابات ستجري  ،النتائج
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 وعليـــــه 
 الدستور   على أحكام   االطالع   بعد  و 

 2014لسنة  45رقم   بالقانون   الصادر   السياسية   الحقوق   مباشرة   تنظيم   قانون   وأحكام  

 2014لسنة  46رقم   بالقانون   الصادر   النواب   مجلس   قانون   وأحكام  

 لالنتخابات   الوطنية   بشأن الهيئة   2017لسنة  198رقم  القانون   وأحكام  

  ه املنعقدة  بجلست    لالنتخابات   الوطنية   الهيئة   إدارة   ه مجلس  وبناء  على ما قرر  

 10/9/2020 اليوم بتاريخ  

 على النحو اآلتي:   2020( لسنة 52القرار رقم ) أصدر 

 

بقاعدة   أسماؤهم   
 
يدة

 
ق
 
امل  

 
ن بو  اخ 

 
الناخبينالن  النواب    مجلس    النتخابات  مدعوون    بيانات 

بالنظام  ( مقعد  284)  عدد    لشغل   و الفردي    ا  بنظام  ( مقعد  284)عدد  ،  ،  املطلقة    املغلقة    القوائم    ا 

 :الذي سيتم نشره بالجريدة الرسمية الزمني   الجدول   فق  ذلك و و 

تسليمكم   رفقة   أسطوانةوسيجرى  االنتخابية  للعملية  املنظمة  القرارات  كافة  عليها  مدمجة 

 من   2020النتخابات مجلس النواب لعام  تقدم طلبات الترشح  على أن    .دعوة الناخبين  قرار 
 
اعتبارا

افق    الخميسيوم   يوم    2020/  17/9املو افق    السبتحتى  التاسعة   9/2020/ 26املو الساعة  من 

 
 
لى عوهنا أنوه  .  الثانية مساء    حتى الساعةما عدا اليوم األخير    وحتى الساعة الخامسة مساء    صباحا

من الترشح    كل    يرغب 
 
طبقا اليوم  من  الطبي  الكشف  إجراءات  يبدأ  وضعتها أن  التي  للضوابط 

 من الهيئة على أن يستوفى كل املترشحين أوراق ترشحهم   بالتنسيق مع وزارة الصحة  الهيئة
 
وحرصا

  بلجان املتابعة املشكلة بموجب قرار من املستندات    يقبل انتهاء امليعاد املحدد وذلك بتقديمها وباق

 . في جميع املحافظات بمقار املحاكم االبتدائيةالوطنية لالنتخابات  الهيئة

 
   ارجــ ن يف ال ـــ املصريي وبالنسبة النتخابات  

 في ضوء ما يجتاح العالم من تفش ي فيروس كورونا   تم التنسيق بشأنها مع وزارة الخارجيةالتي  

 قررت الهيئة أن يتولى املصريون بالخارج تسجيل بياناتهم على املوقع الرسمي للهيئة  فقد  املستجد

يوم   من  الفترة  افق    األحدخالل  يوم    2020/ 27/9املو افق    السبتإلى  وكذلك    10/2020  / 10املو

أوراق االقتراع و يومي    طباعة  افقيناالثنين  املو ويومي   األولى  للمرحلة  2020  /10/  20،  91  الثالثاء 

افقين  . للمرحلة الثانية 3/11/2020، 2 االثنين والثالثاء املو
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 على أن جترى االنتخابات
 بالنسبة للمرحلة األول 

   للمصريني بالارج
افقين  2020 /10/ 23،  22، 21،  أيام األربعاء والخميس والجمعه املو

 بالداخـل
ُ
   ـ وجتـرى االنتخابـات

  9من الساعة 
 
 مساء  بالتوقيت املحلى 9 حتى الساعةصباحا

افقين  األحدو  السبتيومي   2020/ 10/ 25، 24املو

 ــ 
ُ
   وتعلن النتيجة

 بالنسبة للمرحلة األول 
افق  األحديوم في موعد أقصاه  ونشرها بالجريدة الرسمية   2020/ 1/11املو

 ادةـــ كما جترى انتخابات اإلعــ 
   بالنسبة للمرحلة األول

 للمصريني بالـــارج 

افقين ثنينالسبت واألحد واإل أيام    2020/ 11/ 23، 22، 21 املو

 جترى انتخابات اإلعادة بالداخــل ـ و 
 وحتى الساعة  9من الساعة  

 
 مساء  بالتوقيت املحلى   9صباحا

افقين الثالثاء، ثنيناإليومي    2020/ 11/ 24، 23 املو

 في موعد أقصاه ونشرها بالجريدة الرسمية  النتائج النهائيةوتعلن الهيئة الوطنية لالنتخابات 

افق   االثنينيوم    30/11/2020املو

 وجترى االنتخابات  
 ة ــــــبالنسبة للمرحلة الثاني

 للمصريني يف الارج 
افقين األربعاء والخميس والجمعة أيام    2020/ 11/ 6، 5، 4 املو

 وجترى االنتخابات يف الداخـــل 
افقين األحـد، السبتيومي    11/2020/ 8، 7 املو

  في موعد أقصاه ونشرها في الجريدة الرسمية بالنسبة للمرحلة الثانيةوتعلن النتيجة 

افق  األحديوم     11/2020/ 15املو
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 كما جترى انتخابات اإلعادة يف الارج 
افقينالسبت واألحد واألثنين  أيام   12/2020/ 7، 6،  5 املو

 وجترى االنتخابات يف الداخـــل 
افقين االثنين والثالثاءيومي    12/2020/ 8، 7 املو

 ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه  النتائج النهائيةوتعلن الهيئة الوطنية لالنتخابات 

افق   االثنينيوم    14/12/2020املو

 

 السيدات والسادة 
   الذي يجتاح  العالم    كورونا  في ظل وباء    الهيئة الوطنية لالنتخابات ستجرى هذه االنتخاباتإن  

سابقتها الشيوخ   مثل  مجلس  دةب  انتخابات  ع  احترازية   وإجراءات   تدابير    
 
خاذ ا    ات 

 
ن س 

 
أنف لوقاية  

 
 
نا مع 

 
 على أطراف العملية   ومجت

 
في مع الوزارات والجهات املختصة  وبعد تواصلنا. االنتخابية  وحفاظا

بينناالدولة   فيما      والتنسيق 
 
منظمة  

 
صارمة قواعد   االنتخابية  وضعنا  اللجان     للدعاية   ولدخول  

 . ووفرنا كل  ما يلْزم من وسائل للوقاية  وللتعامل  مع املشرفين عليها وأمنائها االنتخابية  

 تلك القواعــد ومن
االنتخابية    • املقرات   كافة  التصويتتعقيم   في  البدْء  وفي خاللوبعده    قبل  اليومين   في خالل 

 . اإلعادة 

االقتراع. • مراكْز  م 
 
أما آمنه   بمسافات   الهيئو   التقيد  قبل  من  مختص  موظف  ة ــــــــــــــــــــــتكليف 

اقبة تلك املسافات اآلمنة وتنظيمها باستمرار   .الوطنية لالنتخابات يتولى تنظيم ومر

اقية على كافة أطراف العملية االنتخابية • مع قيام الهيئة بتوفير    فرض ارتداء الكمامات الو

 . كمامات مجانية ملن يحضر إلى مقر لجنة االقتراع بدون ارتداء الكمامة

  الصوت    مكبرات    دعاية على وسائل التواصل االجتماعي واستخدام  إلزام كافة املرشحين بال •

الحدود      املقررة    في 
 
األماك    وتعليق    قانونا في  تحدد  الفتات  التي   ن 

 
السلطات    ها 

 
في    املحلية

 املحافظات. 

ب • الفرعية  اللجنة  رئيس  شخصية    للتعرف    مختص    موظف    تكليف  قيام    الناخب    على 

 تكليف   حالة قيام اللبس في شخصيته بسبب ارتدائه الكمامة، وكذلك في لجان السيدات    في

 للقيام بهذا العمل موظفة من قبل الهيئة
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االنتخابات ْجرى 

 
ت املوعد    حتى  لها  في  إجر ائها  املقرر  من  الوباء   يمنعنا  أن  عن   دون  نا 

 
ف يوق  أو 

ا وأداء  واجبنا الترشح واالن  مباشرة  حقن  آمنة  و   تخابفي  نزيهة   بانتخابات  حرة     هي  تلك و .  الخروج 

 
 
 مجلس    انتخابات    مصر فى تنظيم    التي شهد بها العالم وأثنى عليها بعد أن ثبت نجاح  اإلجراءات

 . في ظل تفش ي وباء فيروس كورونا الشيوخ  

 السيدات والسادة 
 دور  النيابية   إن للمجالس  

 
 بارز  ا

 
  وهي إحدى صور   الشعوب   في حياة   ا

 
 املباشرة   غير   الديمقراطية

أفضل       و
 
  املصري   النواب    مجلس    خصوصية    شأن  وفي  حتى اآلن   الديمقراطي  الفكر  إليه    ص  ما خل

   فقد
 
الدستور    ناط  ،  عظام    اختصاصات    به 

 
بيد    هوجعل ا 

علىقابض  إقرار    التشريع    سلطة    زمام    ه    و

املجلس    يجعل  ما  ،  الحكومة    على عمل    رقابة  ال و   للبالد    العامة    السياسية      لهذا 
 
اقع    التأثير    بالغ و  في 

 أعضائ   انتقاء   من حسن   يجعل  و  هاومستقبل   مصر  
 
 . منها ال مناص   ه ضرورة

 السيدات والسادة 
 ة التعددية  السياسي    في الحياة    للمواطن  الحرة    املشاركة    عبر    تمر    إن الديمقراطية التى نعيشها

األنشطة    من في  مساهمته  و   الحزبية    خالل  التعبير  لحرية  إلوممارسته  االقتراع    ىاحتكامه  صندوق 

 ناخب كان سواء
 
 أو مترشح ا

 
 .ا

 

 
 
   فأقبلوا شعب

 
   مصر

انتخابات   وناخبين  النواب    مجلس    على  يد    أشد  و   مترشحين      على 
 ستوا  من  كل 

 
الشروط    في 

 
 
ا  املقررة

 
 في نفس    جد  وو   من األحزاب السياسية أو املستقلين  سواء  قانون

 
 بمهام    على االضطالع    ه القدرة

أو    الفردية    سواء على املقاعد    هترشح    بأوراق    االنتخابات    سير    متابعة    إلى لجان    أن يتقدم    العضوية  

املخصصة   يعلن    للقوائم    تلك  برنامج    وأن  ناخبيه  إقناع    ويعمل    ،معهم  ويتواصل  ،  هعلى    ، هم على 

   السياسية    مهبحقوق    ينتمتعامل  وأدعو كل    همثقت    عس ى أن ينال  
 
 على    والعأن يط

 
  املترشحين  بيانات  قبال

  ان  لجال إلى    االقتراع    أن يتوجهوا في أيام  و   همهم وسياسات  هم وآرائ  على توجهات    واهم ويقفبرامج    واويدرس

 م هوطن  ل و  مهم وأسر  هنفس  أل  اخير  فيه   ملن يروا مهت  اصو أويدلوا ب الفرعية  

 

 السيدات والسادة

و  و قارنوا  األصلح    فاضلوا وازنوا   ف  واألفضل    واختاروا 
 
   كمصوت

 
يستحق    ؛أمانة إال ملن  تعطوه    ال 

   وطني    وواجب    أخالقي    التزام    بالصوت    واإلدالء  
 
ا  قبل أن يكون ا قانوني  ه   التزام 

 
  والقانون الدستور    فرض
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أداء    نكول    بالصوت    عن اإلدالء    والقعود   ناالذي قطعناه وأبا  للعهد    ونقض    نة  ااألم  عن  نا وأجداد   ء 

 نا وطن  ع م

 السيدات والسادة

   حتى ال يجلس    النواب    مجلس    في انتخابات    بفعالية    أدعوكم للمشاركة  
 
   العتيق  البرملان    قبة    تحت

 رؤاكم إلى املعنيين بها  كم ونقل  آمال   على تحقيق   قادر    بها إال جدير  

  املصرية   وللمرأة  
ُ
 :نقول

   النواب    مجلس    من أعضاء    دائمة    ثابتة    بنسبة    الدستور    ك  لقد خص  
 
املائة  يوعشر   خمسة في  ن 

األقل    على  ه  مقاعد  عدد      من 
 
النسبة تاريخ    األكبر    وهي  مصر  في  ملسيرة      ا  الحياة    املرأة    تقدير   في 

ا بطاقات   السياسية  
 
 .هاها وقدرات  وإيمان

ي  نساء  مصر    ومن هنا؛ ندعو  افد    حرصن  أن  التو  في طليعة    أن يقفن  و   االقتراع    على لجان    على 

نعصفوف  الناخبين ك ن الختيار من يمثلهو  ادته   واملترشحين   من املترشحات   ن  أن يدلين بأصواته 

  بناء  وأل
 
؛الاصة   االحتياجات   من ذوي   مصر

ُ
  نقول

كم القلب  من الحب  واالهتمام      موضع 
 
 ونحن    النواب    مجلس    في انتخابات    كم على املشاركة  نحث

ا في استقبال      كمجميع 
 
ها بدفع   اللجان    لرؤساء    ة دائمتوجيهات  و   كمعلى مشاركت    نا حريصون وكل  وأمنائ 

ة عنكم  
 
 .املشق

 
 
  أبناء

 
 الارج   يف  املقيمنيمصر

ت على    إن مصر  من بين دول  قليلة  على مستوى العالم   مواطنيها املقيمين في  بحق     اإلقرار  حر ص 

هم هم  الخارج  من اإلدالء  بأصوات  هم في دول  إقامت  كم  حال  تواجد  ا بدور كم في بناء  وطن 
 
كم   إيمان وسعي 

   توقد بذل   الدائم  لرفعة  مصر كم
 
 الهيئة

 
بالتنسيق والتعاون مع   كل  جهد  ممكن    لالنتخابات     الوطنية

كمأجل  من  وزارة  الخارجية    كم من اإلدالء  بأصوات  يسر  عليكم ويراعي  تمكين  بها    املعمول    النظم    بما ي 

ها كمإقامت   في دول   ها ونزاهت   إلجراءات االقتراع  سريت 
 
  واختيار   املشاركة  فأقبلوا على  ويحفظ

 
 كم من يمثل

 . النواب   في مجلس  

 الشبــــاب 
للشباب   أقول  وطنه    و على  يغتنم    الغيور     أن 

 
ليثبت النيابي  االستحقاق  فيهحضور    هذا   ه 

 و 
 
 بذلك انخراطه في عملية بناء حاضر وطنه ومستقبله. مترشحا

 
 معززا

 
 ناخبا

 السيدات والسادة 
 ننا إف

 
 ستقلين امل أو  املنتمين ألحزاب  من  في االنتخابات   الترشح   من عزم   كل   نحث



7 
 

 بشرف   املنافسة   غمار   أن يخوضوا

 من ال 
 
 نريد االنتخابات التشريعية املقبلة مجرد منافسة من أجل الفوز باملقاعد بل تسابقا

  أجل ترجيح أفضل البرامج وخيرة النخب الجديرة بالنيابة عن الشعب بأمانة وكفاءة بقصد

 .بالدنا مصرإلى مجلس نيابي جدير بالنجاحات التي تليق بمقام  الوصول 

 وإ
 
  ن الهيئة

 
ا وأعضاء   بات  لالنتخا الوطنية ا  -تنفيذي  وجهاز  إدارة   مجلس   رئيس    على –جميع 

 املترشحين   من جميع   واحدة   على مسافة   قوف  و يقين من ال 

ا بمعايير   والقانون   الدستور   نا باحترام  وفاء  بقسم  
 والنزاهة   الشفافية   والتزام 

ه هوتجرد   القاض ي   من ضمير   وبوازع    وحياد 

  لتخرج  
 
 بلدنا وآمال وطموحات شعبنا مصر   بحجم   يليق   بشكل   االنتخابات

 ومن جانبنا نلتزم كهيئة وطنية لالنتخابات بالفصل في التظلمات التي تقدم إلينا بعدالة

 أحكام القضاء دون إبطاء. وحيادة وأن نعمل على تنفيذ   يالقاض 

 
 
ها - وستجرى هذه االنتخابات   - شأن سابقات 

 
، بمعنى أن يكون هناك  تحت إشراف  قضائي  كامل 

، في إطار  من املتابعة  من جانب     صندوق 
، مندوبي املترشحين ووكالئهم و  قاض  لكل  وسائل  اإلعالم 

، وغير ها، وفق  الضوابط     ومنظمات  املجتمع  املدني  املصرية  واألجنبية 

 .
 
 التي وضعتها الهيئة

 ة  ــ ويف النهاي 
على لجان حاشد القبال إلاالستحقاق وذلك باأن يكونوا على قدر هذا   الناخبينأطالب جميع 

 قادر على إنجاح مسيرة بلدنا مصر الحديثة من أجل الوصول إلى مجلس نيابي االقتراع 

م
 
، ووفق  مسعاك م هللا 

 
ك
 
موسد   بارك

 
  خطاك

 د  على طريق  الحق 

 هللا  
 
ه والسالم  عليكم ورحمة

 
 وبركات

 

 رئيس                  
 اهليئة الوطنية لالنتخابات 

 القاضي /                                                                    
 الشني إبراهيم   

 نائب رئيس حمكمة النقض       

 


