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 الرحيمِ ِالرحمنِ ِللا ِِبسمِ 

 شعُب مصَر العظيم  

ه
ُ
 هللا  وبركات

ُ
 السالُم عليكم ورحمة

إن الدستور والقانون ناطا بالهيئة الوطنية لالنتخابات حال كونها هيئة مستقلة إدارة االنتخابات      

 الرئاسية والنيابية واملحلية واإلشراف عليها.

/ــــــــالسيد  األستاذ  الدكتتلقينا كتابي  10/12/2019،  9 يبتاريخو       س  ــــــــس  مجلــــــــرئيـ ال ـــــــــى عبدالعــــــــعل ور 

ين يشغلهما النائبان، وهما : ـــــــــالن
َ
لذ

َّ
 واب  املتضمنين قرار املجلس بخلو املقعدين ال

 عضو مجلس النواب )مستقل(عنـــ النائب/ محمد بدوى سيد دسوقي ـ وشهرته )محمد بدوي دسوقي( 1

 الدائرة األولى ـ دائرة الجيزة ـ ومقرها قسم شرطة الجيزة ـ محافظة الجيزة.

عضو مجلس النواب  أحمد فرغلي محمد منير يوسف شرموخ وشهرته )العمدة أحمد شرموخ( /النائبـــ 2

 املنيا.محافظة  ملوى ـ ومقرها مركز شرطة  السابعة ـ دائرة ملوى دائرة  )حزب الشعب الجمهوري( عن ال

 لحكم املادة  ،وذلك لوفاتهما إلى رحمة هللا تعالى       
ً
 108وطلب سيادته اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن إعماال

 .من الدستور 

 قد نصت على أنه 2014لسنة  46( من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 25وملا كانت املادة )     

  إذا»
ُ
، على األقل   أشهر   ه بستة  عضويت   مدة   الفردي قبل انتهاء   املنتخبين بالنظام   األعضاء   أحد   خال مكان

جري انتخاب  
ُ
 على األكثر   استين يومً  خالَل  الشاغر   املقعد   شغُل  أن يتمَّ  يجُب  األحوال   وفي جميع    ..تكميلي   أ

   النواب   مجلس   تقرير   من تاريخ  
 املكان   خلو 

ُ
  ، وتكون

ُ
  الجديد   العضو   مدة

ً
 «.هسلف   عضوية   ملدة   استكماال

 القرار األتي :قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية لالنتخابات فقد  هذين الكتابينوبناء على 

 عضوين جديدين بمجلس النواب بالنظام الفردي عن دائرتي الختيار إجراء انتخابات تكميلية 

 قسم شرطة الجيزة ـ محافظة الجيزة  

 ومركز شرطة ملوي ـ محافظة املنيا 

وذلك بدعوة الناخبين إلى االقتراع النتخاب نائب لكل دائرة الستكمال مدة العضوية الخاصة باملقعدين 

 املذكورين 

 
ً
 جدوال زمنيا

ً
 لالنتخاباتووضعنا

 الجمعة والسبت  يومي االقتراعُ على أن يجري  

افقين  .الخارجب 2020من شهر فبراير  السابع والثامن املو

افقين  يويوم  .الداخلبمن الشهر ذاته عشر  والثانيعشر  الحاديالثالثاء واألربعاء املو

ِاتــريِاالنتخابـــادةِتجــــةِاالعــــوفيِحال
افقين السادس والسابع في الخارج  .2020من شهر مارس  يومي الجمعة والسبت املو
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افقين العاشر والحادي عشر من الشهر ذاته  يوميو   .في الداخلالثالثاء واألربعاء املو

 من املترشحين على النحو التالي: عدد ينالشاغر  ينوتنافس على املقعد       

 .ينرشحتُم  (4)مقعد دائرة قسم شرطة الجيزة عدد  ـــ

 .ينرشحُمت (7)عدد  ي ـــ مقعد دائرة مركز شرطة ملو 

 :وانتظم العمُل بجميع اللجان  الفرعية  البالغ عدُدها

 

 لجنة بدائرة قسم شرطة الجيزة (87ـ  )ــ

 ي لجنة بدائرة مركز شرطة ملو  (153ـــ )

ث من اإلعالم ومنظمات املجتمع املدني
َ
 .ووكالء املترشحين بمتابعة  من املهتمين بالَحد

  وأعد العددي الحصر رـــمحاض بمراجعة للهيئة التنفيذي زاالجه قام لذلك
ً
 عنه أسفرت بما محضرا

 .وداخلها البالد خارج ادلوا من أصوات جمع بعد وذلك النتيجة

بدائرة  اإلدارة التظلم املقدم من أحد املترشحين بالهيئة على مجلس يرض الجهاز التنفيذعوإذ 

  التظلم قبول قرر مجلس إدارة الهيئة  وبفحص التظلم ،قسم شرطة الجيزة
ً
 ورفضه موضوعا

ً
 شكال

 وإخطار املتظلم.

  ر أصد الهيئة إدارة مجلس علىالخاص بالنتائج في الدائرتين  املحضر وبعرض   
ً
  قرارا

 النحو على التصويت نتيجة وجاءت بالدائرتين االنتخابات ونتيجة التنفيذي زالجها محضر باعتماد

 :التالي

ِ:الجيزةاوال:ِالدائرةِاألولىِومقرهاِقسمِشرطةِ

 عدد 
ُ
  266,396قيدين الناخبين امل

ً
 ناخبا

  44,896  الناخبين الحاضرين عددُ 
ً
  ناخبا

ُ
 % 16,85 بنسبة

  43,669 الصحيحة األصوات  عدد 
ً
 %97,27بنسبة  اصوت

ا  1227 األصوات الباطلة عدد
ً
 % 2,73بنسبة صوت

ِملوي:شرطةِِمركزومقرهاِِالسابعةالدائرةِثانياً:

قيدين عدد 
ُ
  444,867الناخبين امل

ً
 ناخبا

  79,733 الناخبين الحاضرين عددُ 
ً
  ناخبا

ُ
 % 17,92 بنسبة

  77,028 الصحيحةاألصوات  عدد 
ً
 % 96,61بنسبة  اصوت

ا  2705 األصوات الباطلة عدد
ً
 % 3,39بنسبة صوت
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 وقد أسفرت عملية فرز األصوات على حصول املرشحين على عدد األصوات التالية:

ِ:ِالدائرةِاألولىِومقرهاِقسمِشرطةِالجيزةوالأ

  6911وحصل على                         (هشام بدوي وشهرته )ـــ   د ـــــــــــهشام محمد بدوي سيـ 1
ً
 صوتا

  272حصل على و              دى محمـــد علـي أحمـــــر موســــاألمي ـ2
ً
 صوتا

  273وحصل على    (مجدى ياسينوشهرته )ــ مجدي السيد السيد ياسين محمود أحمد  ـ3
ً
 صوتا

  36,213( وحصل على نينمحمد محمد أبوالع)وشهرتهــ نين محمد محمد محمد أبو الع ـ4
ً
 صوتا

ِبناءِعلىِذلكِقررِمجلسِإدارةِالهيئة

 نينمحمد محمد أبو العوشهرته ـــ  نينمحمد محمد محمد أبو الع /فوزِالمرشحِ

 لألصوات الصحيحة لحصوله على األغلبية املطلقة بدائرة قسم شرطة الجيزة األولىعن الدائرة 

 لحكم
ً
  .2014لسنة  46رقم  مجلس النواب من قانون (23ملادة )ا إعماال

ِيثانياً:ِالدائرةِالسابعةِومقرهاِمركزِشرطةِملو

  10,424وحصل على     (عبدهللا خليفةوشهرته )ـــ  ةــــــــــــــــه خليفــــــــــــــــــــــــه محمد عبداللـــــــــــــــــــــــعبدالل ـــ1
ً
 صوتا

  9998وحصل على         ىد موسـال أحمـــــد جمـأحم ــــ2
ً
 صوتا

  5813وحصل على     (زهجر دياب زاهروشهرته ) ـــ نىــر قليــح زاهـــر ناجـــزاه ـــــ3
ً
 صوتا

  8916وحصل على        أسامـــــــــــــــــــــــــــة عبدالشكـــــــــــــــور حمـــــــــــــــزة درديـــــــــــــــر  ـــ4
ً
 صوتا

  7537وحصل على      (صالح مطروشهرته ) ــــرـمطلي ل عــالح اسماعيـص ــــ5
ً
 صوتا

  26,642وحصل على        (صابر عبدالحكيموشهرته )ـــ  محمد عبدالحكيم أبو زيد رشدان ـ6
ً
 صوتا

  7698وحصل على ( السيد مينا جميل جادوشهرته ) بباوى ـــده بولس جاد السيد و ـشن ـ7
ً
 صوتا

 

 لحكم املادة رقم  وبناًء على ما سبق
ً
 (23)وإعماال

لم يحصْل أي   وإذ بشأن مجلس النواب. 2014لسنة  46من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم  

ة لألصوات الصحيحة بدائرة مركز شرطة ملوى  من فقد  .ـ محافظة املنيا املترشحين على األغلبية  املطلق 

ر 
َ
 : وهماالحاصلْين على أعلى األصوات  املترشحين  بين في االنتخابات إلعادة  ا إجراَء جولة  ب الهيئة  قرار  َصد

  10,424ل على حصو        (عبدهللا خليفة)وشهرتهـــ  عبدهللا خليفةعبدهللا محمد ـ 1
ً
 صوتا

 26,642وحصل على   (مــــصابر عبدالحكيوشهرته ) دان ـــــــد رشـم أبو زيـــــد عبدالحكيـــمحم ـ2
ً
 صوتا



4 

 

افقين جولة  اإلعادة  يومْي االقتراع في ري على أن يُج  من شهر   والسابع السادس   الجمعة والسبت املو

 .. ألبناء  الدائرة  املقيمين بالخارج   2020عام ل مارس

افقين  يوميو  ه العاشر والحادي عشر الثالثاء واألربعاء املو  داخلألبناء الدائرة املقيمين بالمن الشهر  ذات 

 للجدول الزمني لهذه االنتخابات التكميلية.
ً
 تطبيقا

 شعب مصر العظيم

ِبدائرةِقسمِشرطةِالجيزةِِهنيئاًِللفائز

ِالناخبينِبدائرتهبثقةِ

وشكراًِلكمِأبناءِدائرتيِالجيزةِوملوىِحرصكمِعلىِمباشرةِحقوقكمِالسياسيةِ

ِكمترشحينِوناخبينِوقدِكنتمِوبحقِعلىِقدرِالمسئوليةِ

  –رئيًسا وأعضاًء  -لالنتخابات   وطنية   نا كهيئة  إنو 

 
ُ
 ن
َ
  االنتخاب  ه في ق  َح  على ممارسة   رَصهُ ح   قتراع  اال في عملية   ن شارَك ممُن ث

َ
 ُح ون

ُ
من لم يشارك أن يؤدى  ث

  وطنه واجبه تجاهَ 

 
ُ
  لعرفان  او  الشكر  نتقدَم ب أن في هذا املقام   ناوال يفوت

َ
 األولى من االنتخابات   على الجولة   ملن أشرف

  وأعضاء   ها ــ من قضاة  وخارَج  صرَ م   ة ــ داخَل التكميلي  
َ
لك   يين الدبلوماس بالس 

ُ
 .ينُصلوالق

مناء اللجان  و والشكُر  
ُ
ه رجاُل القوات  املسلحة  والشرطة  ـ موصوُل للسادة  أ

َ
قدر ما بذل

ُ
ُمعاونيهم، ون

.  ـ من جهود  مضنية  خالَل األيام  املاضية  في سبيل  تأمين  لجان  االقتراع  والفرز 
ً
 وجنودا

ً
 ضباطا

 نتخابية.والشكر موصول لوزارة التربية والتعليم التي أتاحت لنا املقرات اال      

 

م
ُ
م هللُا، ووفَق مسعاك

ُ
ك
َ
 بارك

م
ُ
 وسدَد على طريق  الحق  خطاك

  والسالمُ 
ُ
  هللا   عليكم ورحمة

ُ
 ..هوبركات

 

ِالهيئةِالوطنيةِلالنتخاباتسِرئي
ِ((الشينِإبراهيمِ))ِِ/القاضيِِِ

 نائبِرئيسِمحكمةِالنقضِِِِ 
 


