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 قضاة مصر العظام

 أعضاء الهيئات والجهات القضائية 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

،  27،  26النتخابات رئاسة الجمهورية املقرر لها أيام  االنتخابيبمناسبة قرب حلول االستحقاق 

 .2018من مارس  28

 على مستوى  املتابعة باملحافظات واللجان العامة والفرعيةأعلن لكم كشوف التوزيع على لجان 

ا اعتمده والتي االنتخابيباملحاكم االبتدائية التى يقع فى دائرتها االستحقاق و فى جهة عمله  الجمهورية كل  

 من يوم السبت املوافق 
 
مجلس إدارة الهيئة الوطنية لالنتخابات، لتكون تحت نظركم اعتبارا

17/3/2018.  

من  ن يرغب في االعتذار أو مل 20/3/2018   حتى تاريخ االعالن هذا وقد تقرر تحديد الفترة من    

،  27933144م ارقأفاكس عبر التبادل اللجان وذلك بطلب يرسل للهيئة الوطنية لالنتخابات طالبى 

 به صورة كارنية الوزارة أو الهي 27933159
 
 من طالبى التبادل مرفقا

 
ة ئة القضائيعلى أن يكون موقعا

كل منهما حتى يتسنى للهيئة اتخاذ الالزم قبل موعد االنتخابات قومى الخاص لوصورة بطاقة الرقم ال

  .ولن يلتفت ألى طلب تبادل يقدم بعد هذا التاريخ بوقت كاف

 العظام قضاة مصر 

 من الهيئة ومجلس إدارتها على استمرار قيام أعضاء الجهات والهيئات القضائية بواجبهم 
 
حرصا

 فإننا نناشدكم مراعاة االتى: الدستورى املقدس على أفضل وجه

واعيد األماكن املحددة باملحاكم االبتدائية باملحافظات خالل املباستالم أوراق العملية االنتخابية ـ  1

وم على أن يكون نهايتها فى تمام الساعة الخامسة مساء ي ى وقت مبكر قدر اإلمكاناملقررة لذلك وف

25/3/2018 . 

مات في لتعليـ التعاون التام مع الجهات املعنية بتأمين لجان االقتراع )العامة والفرعية( وااللتزام بكافة ا2

 على أمنكم وسالمتكم.
 
 هذا الشأن حرصا

.واللجان الفرعية الخاصة بهم قبل املواعيد املقررة بوقت كاف يوم ـ التواجد بمقار اللجان العامة3
 
 يا

 ـ عدم مغادرة املقار االنتخابية املقررة لهم خالل فترة االستراحة تحت أى ظرف.4
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ية ـ تطبيق كافة القوانين املنظمة )مباشرة الحقوق السياسية ـ االنتخابات الرئاسية ـ الهيئة الوطن5

 على أكمل وجهلالنتخابات( واستالم 
 
 كافة نماذج املحاضر واألوراق واإلجراءات املقررة قانونا

لالنتخابات الرئاسية الصادر من الهيئة الوطنية  اإلرشاديبما ورد بالدليل  االلتزامومراعاة 

 لالنتخابات.

ية نتخابـ إخطار اللجان العامة ولجان املتابعة باملحافظات لسد العجز في األدوات املتعلقة بالعملية اال 6

ي رغبة ففي أسرع وقت، ولتذليل وحل املشاكل والعقبات التىى تواجه العملية االنتخابية، أو فى حالة ال

 االعتذار أو التبديل لظروف صحية.

 واتخاذـ عدم مغادرة مقار اللجان االنت7
 
 كافة خابية قبل تمام انتهاء مواعيد االقتراع املقررة قانونا

 االجراءات القانونية املقررة وإثبات ذلك باملحاضر املعدة لهذا الغرض.

ـ الحرص على تسليم محاضر  االنتخاب ونماذج الفرز وأوراق االنتخاب باللجان العامة ولجان الحفظ 8

 ، وعدم االنصراف قبل التأك
 
 اإلجراءات.كافة د من صحة شخصيا

ليل نأمل االلتزام بما سبق وسيكون تحت نظر ومتابعة رئاسة الهيئة ومجلسها والجهاز التنفيذى لتذ     

 كافة العقبات في هذا الصدد.   

      2018مارس 

 

 الهيئة الوطنية لالنتخابات رئيس
 الشين إبراهيم القاضي /         
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