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 الرحيمِ ِالرحمنِ ِللاِ ِبسمِ 
 صر  العظيم  م   شعب  

ه 
ُ
 هللا  وبركات

ُ
  السالُم عليكم ورحمة

بكم اليوم لدعوة الناخبين إلى انتخابات تكميلية في دائرة  يأن تلتقيسعد الهيئة الوطنية لالنتخابات     

التكميلية في كل من أشمون بمحافظة املنوفية، وفى الوقت ذاته إعالن النتائج النهائية لالنتخابات 

 الدوائر التالية:

 ــ الدائرة الثامنة ومقرها مركز زفتى ـ محافظة الغربية.

 .مركز طامية ـ محافظة الفيوم ــ الدائرة الرابعة ومقرها

 ــ الدائرة األولى ومقرها قسم أول العريش ـمحافظة شمال سيناء.

        
ُ
  ويسر الهيئة

ُ
الرئيس عبد الفتاح  لفخامة   يالتهان بأصدق   أن تتقدم   بادئ ذى بدء   لالنتخابات الوطنية

  امليالدي بالعام   يالسيس 
 
  الجديد سائلة

 
  هاملولى تعالى أن يجعل

 
 تحت قيادته   على مصر   وازدهار   خير   معا

 مة وأن يوفقه في كل خطواته نحو تقدمها ورفعتها.الحكي  

 كما يُس      
ُ
 سد امليالد املجيد لألخوة املسيحيين في مصر بعي أن تتقدم   ر الهيئة

 
  ائلة

 
ه املولى تعالى أن يعيد

 عليهم بالخير والبركات.

  الخامسة   وفيما يتعلق بالدائرة        
ُ
 مركز أشمون بمحافظة املنوفية:  ومقرها دائرة

/ على عبدالعال رئيس  مجلس  النو  ا من السيد  األستاذ  الدكتور   فلقد تلقينا كتاب 
 
في  اب  مؤرخ

 قرار   14/1/2019
 
  ياملجلس بخلو املقعد الذ متضمنا

 
محمود محمد محمد الخشن  /النائُب  هُ يشغل

 بمحافظة   أشمون  مركز   هاومقر    الخامسة  دائرة  بال  الفردي  قعد  امل وشهرته )محمود الخشن( عن

 .من الدستور  108املنوفية وذلك لوفاته إلى رحمة هللا وطلب إعمال املادة 

قد نصت  2014لسنة  46قم ( من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون ر 25وملا كانت املادة )

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

جري انتخاب  األقل  
ُ
 استين يوم   خالل   الشاغر   املقعد   غُل ش أن يتم   يجُب  األحوال   وفي جميع   ..تكميلي   ، أ

   النواب   مجلس   تقرير   من تاريخ   على األكثر  
 املكان   خلو 

ُ
  ، وتكون

ُ
  الجديد   العضو   مدة

 
 عضوية   ملدة   استكمال

 «.هسلف  



2 

 

قرر مجلس وبناء على كتاب السيد الستاذ الدكتور/ على عبدالعال ـ رئيس مجلس النواب فقد   

 لالنتخابات  القرار  اآلتي: إدارة
ُ
 الوطنية

ُ
 الهيئة

 مركز  إجراُء انتخابات  تكميلية  لختيار  عضو جديد بمجلس  النواب  بالنظام  الفردي  عن دائرة  

املنوفية وذلك بدعوة الناخبين إلى القتراع لنتخاب نائب لستكمال مدة العضوية  بمحافظة   أشمون 

 لالنتخابات على أن يجرى القتراع يومالخاصة باملقعد املذكور ووضعن
 
 زمنيا

 
الجمعة   يا جدول

في  11/3/2019 الثنين، و  10/3/2019  األحدفي الخــــــــــــــــارج ، ويومى   2/3/2019، والسبـــــــــت  1/3/2019

 .الداخـــــــل

  وفي حالة اإلعادة  
ُ
 ج  ت

ُ
، 6/4/2019، والسبت 5/4/2019الجمعة  ايومفي الخارج  رى النتخابات

 .15/4/2019 الثنين، و 14/4/2019 األحد ايوموفي الداخــــــــل 

 فيما يتعلق بالنتائج النهائية لالنتخابات التكميلية 
 
 في كل من الدوائر التالية:وأخيرا

 ــ الدائرة الثامنة ومقرها مركز زفتى ـ محافظة الغربية.

 .طامية ـ محافظة الفيوم مركز  ــ الدائرة الرابعة ومقرها

 ــ الدائرة األولى ومقرها قسم أول العريش ـمحافظة شمال سيناء.

 20/12/2018، 19 يبالخارج، ويوم 14/12/2018، 13 يوميفقد سبق أن جرت انتخابات الجولة األولى 

 بالداخل.

 في كل دائرة من الدوائر الثالث. رشحينأعلى منتخابات عن اإلعادة بين نتائج ال  وأسفرت

 بناء الدوائر الثالث املقيمينأل  2019عشر من شهر يناير  يوالثان عشر، يالحاد ييوموجرت اإلعادة 

 بالخارج.

  بناءالسادس عشر والسابع عشر من ذات الشهر أل  يويوم
 
الدوائر الثالث املقيمين بالداخل تطبيقا

 اليوم اعتمد فيه ابات التكميلية، وقد عقد مجلس إدارة الهيئة للجدول الزمنى لهذه النتخا
 
جتماعا

 :يتنتيجة النتخابات على النحو اآل

 :محافظة الغربيةالدائرة الثامنة ـ ومقرها مركز شرطة زفتى ــ 

  346892 عدد الناخبين املقيدين
 
 ناخبا

  54351عدد الناخبين الحاضرين 
 
 % 15,66بنسبة  ناخبا

 بنسبة  53214عدد األصوات الصحيحة 
 
 % 97,9صوتا
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 بنسبة  1137عدد األصوات الباطلة 
 
 % 2,1صوتا

 

 :ومــة محافظة الفيـــالدائرة الرابعـة ـ ومقرها مركز شرطة طامي ــ

. 240780 عدد الناخبين املقيدين
 
 ناخبا

  60915عدد الناخبين الحاضرين 
 
 % 25,29بنسبة  ناخبا

 بنسبة  59151عدد األصوات الصحيحة 
 
 % 97,1صوتا

 بنسبة  1764عدد األصوات الباطلة 
 
 % 2,9صوتا

 

  :ـ ومقرها قسم أول العريش محافظة شمال سيناء الدائرة األولى ــ

. 115383عدد الناخبين املقيدين  
 
 ناخبا

  18818عدد الناخبين الحاضرين 
 
 % 16,30بنسبة  ناخبا

 بنسبة  18376عدد األصوات الصحيحة 
 
 % 97,65صوتا

 بنسبة  442ة ـعدد األصوات الباطل
 
 % 2,35صوتا

 :رشحين على عدد األصوات التاليةعلى حصول امل بجولة اإلعادة وقد أسفرت عملية فرز الصوات

 : الدائرة الثامنة ـ ومقرها مركز شرطة زفتى  محافظة الغربيةاول :ــــ  

  (26126)وحصل على  (ــرـــــــــوده نصيـــــد فـــــــأحم) هــوشهرت أحمــــــد فــــوده أحمد نصيـــر ـ 1
 
 صوتا

  (27088)وحصل على  (أحمد يحيى الجحشته )وشهر  أحمد يحيى عبد السالم يحيى ـ2
 
  صوتا

)أحمد يحيى وشهرته  السالم يحيى عبدأحمد يحيى /قرر مجلس إدارة الهيئة فوز املرشح وبناء على ذلك

 الجحش(

 : الفيــومالدائرة الرابعة ـ ومقرها مركز شرطة طامية محافظة ثانيا: ــــ 

  (37277)وحصل على  التواب()محمد عبد وشهرته الجليلالتواب محمد عبدمحمد عبدـ 1
 
 صوتا

  (21874)وحصل على  (بســــام الصوافوشهرته ) محمــــــود فخـــــر الديـــــــــــــــــــــن صبــــــحى محمد ـ2
 
 صوتا

وشهرته  محمد عبدالتواب محمد عبد الجليل /املرشح قرر مجلس إدارة الهيئة فوز  وبناء على ذلك

 )محمد عبدالتواب(
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 :محافظة شمال سيناء ومقرها قسم أول العريشلدائرة األولى ـ ثالثا: ا ــــ

  ( 9425) وحصل على   (أميـن جـودهه )وشهرت أميـن الديـن جـوده أحمـد جـودهـ 1
 
 صوتا

  8951وحصل على  (محمد السيد الجغنه وشهرته ) محمد السيد سليمان على ـ2
 
 صوتا

، )أمين جوده(وشهرته  أمين الدين جوده أحمد جودهقرر مجلس إدارة الهيئة فوزاملرشح/  وبناء على ذلك

اقع أو  /ورفض التظلم املقدم من محمد السيد سليمان على ــ لعدم قيامه على سبب صحيح من الو

 القانون.

 
 
 للفائزين بثقة شعب مصر في دوائرهمفهنيئا

وطامية والعريش حرصكم على مباشرة حقوقكم السياسية كمترشحين  ونشكر لكم أبناء دوائر زفتى     

 وناخبين، وقد كنتم ـ وبحق ـ على قدر املسئولية.

       
ُ
  العرفان  و  الشكر  نتقدم  ب أن في هذا املقام   ناول يفوت

 
 األولى من النتخابات   على الجولة   ملن أشرف

  وأعضاء   ها ــ من قضاة  وخارج   صر  م   ة ــ داخل  التكميلي  
 
لك  بالس 

ُ
 نُصلى.ين الدبلوماس ى والق

مناء اللجان  و  والشكُر موصوُل       
ُ
ه للسادة  أ

 
قدر ما بذل

ُ
رجاُل القوات  ها وسدنتُ  مصر   أبطاُل ُمعاونيهم، ون

 األيام  املاضية  في سبيل  تأمين  لجان  
 ـ من جهود  مضنية  خالل 

 
 وجنودا

 
القتراع  املسلحة  والشرطة  ـ ضباطا

.  والفرز 

م هللُا، 
ُ
ك
 
 وعاشت مصربارك

 وفق قادتها ملا فيه خيرهاو 

 موسدد  على طريق  الحق  خطاه

  والسالمُ 
ُ
  هللا   عليكم ورحمة

ُ
 هوبركات

 

 الهيئةِالوطنيةِلالنتخاباتِرئيس 
 ((ِالشينِإبراهيمِ)) القاضيِ/ِِِ

 نائبِرئيسِمحكمةِالنقضِِِِِ
 


