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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 شعَب مصَر العظيَم 

 شعَب مصَر الوفَي األبَي 

ه
ُ
 هللِا وبركات

ُ
 السالُم عليكم ورحمة

 
مؤرخ في  النواِب  مجلِس  رئيِس  على عبد العال /الدكتورِ  األستاِذ  السيِد من  اكتاب  لقد تلقينا 

 قرار املجلس بخلو املقاعد الذى يشغلها  3/10/2018
 
 :  وهم، النواِب متضمنا

 الفرديِ  قعِد امل عنالتواب(  وشهرته )أحمد عبد محمد عبد الجليل أحمد عبد التواب /النائب ـــ1

 .الفيوم بمحافظِة  طاميِة  مركزِ  دائرةِ ب

 مركزِ  دائرةِ ب الفرديِ  عن املقعِد  وشهرته )رفعت داغر( داغر  محمد جودة يوسف رفعت /النائب ـــ2

 .زفتى بمحافظة الغربية

 دائرةِ الفردي ب املقعِد  عن وشهرته )الدكتور حسام الرفاعي( رفاعي توفيق محمد حسام/النائب ـــ3

 .سيناِء  شماِل  بمحافظِة  العريِش 

 .من الدستور  108وذلك لوفاتهم إلى رحمة هللا وطلب إعمال املادة        

قد نصت  2014لسنة  46قم القانون ر قانون مجلس النواب الصادر بمن  (25)ملا كانت املادة و 

  إذا» هعلى أن
ُ
 أشهر   ه بستِة عضويتِ  مدةِ  قبل انتهاِء  الفردي املنتخبين بالنظاِم  ألعضاِء ا أحِد  خال مكان

جري انتخاب  على األقِل 
ُ
ستين  خالَل  الشاغرِ  املقعِد  شغُل  أن يتم   يجُب  األحواِل  وفي جميِع  .. تكميلي   ، أ

 املكاِن  خلو ِ  النواِب  مجلِس  تقريرِ  من تاريِخ  على األكثرِ  ايوم  
ُ
  ، وتكون

ُ
  الجديِد  العضوِ  مدة

 
 ملدةِ  استكمال

 «.هسلفِ  عضويِة 

العال ـ رئيس مجلس النواب فقد اتخذت الدكتور/ على عبد وبناء على كتاب السيد الستاذ  

 
ُ
  الهيئة

ُ
 ؛اآلتي القرارَ  لالنتخاباِت  الوطنية

هم أحُد  الفرديِ  بالنظاِم  النواِب  مجلِس ب جدد أعضاِء  ثالثِة  لختيارِ  تكميلية   انتخابات   إجراءُ 

 الغربيِة  زفتى بمحافظِة  مركزِ  دائرةِ عن  واآلخرُ ، الفيوِم  بمحافظِة  طاميِة  مركزِ  عن دائرةِ 
ُ
عن  ، والثالث

وذلك بدعوة الناخبين إلى القتراع لنتخاب نائب واحد لكل  سيناِء  شماِل  بمحافظِة  العريِش  دائرةِ 
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 لالنتخابات على أن  نادائرة لستكمال مدة العضوية الخاصة باملقاعد املذكورة ووضع
 
 زمنيا

 
جدول

األربعاء يومى و ، ارج ــــــــــــــــفي الخ 15/12/2018ت ـــــــــوالسب،  14/12/2018ة ــــــــــــــالجمع ييجرى القتراع يوم

تجرى النتخابات في الخارج  وفي حالة اإلعادة ل ـــــــفي الداخ 20/12/2018والخميس ،  19/12/2018

والخميس ،  16/1/2019األربعاء ل أيام ــــــــوفي الداخ،  12/1/2019والسبت ،  11/1/2019الجمعة أيام 

17/1/2019 . 

 العظيَم  مصرَ  شعَب 

  العريش ومركزْي طامية وزفتىدوائرِ  أبناءَ 

ِ  على مباشرةِ  نوصيكم الحرَص 
 
 والنتخاِب  كم في الترشِح حق

افرُ   من تتو
ُّ
  ونحث

ُ
افيه الشروط

 
 قانون

ُ
 في نفِس  ويجُد   املقررة

َ
ِ  ه القدرة

 
 مسئوليِة  ي زماِم على تول

  من تلك الدوائِر بمجلِس النواِب 
وأن  لالنتخاباِت  الوطنيِة  إلى الهيئِة  للترشِح  بطلب   أن يتقدم   تمثيِل أي 

 .ه النتخابيالناخبين ببرنامِج  يسعى لتعريِف 

أم  مصرَ  منهم داخَل  ، سواء من أقامَ النتخاِب  ، ممن لهم حقُّ الثالِث  تلك الدوائرِ  وندعو أبناءَ 

هم في النتخاِب  ها، أنخارَج 
 
ها في ؤ ِر إجرا التكميليِة املقر يشاركوا في النتخاباِت وأن  يباشروا حق

  دواِئرهم
 
  مشاركة

 
 النواِب  بمجلِس حسُن من ي اختيارِ تجاه وطِنهم ودائرِتهم ب هم، وأن يؤدوا واجبَ فاعلة

 قبِة البرملاِن بلساِن حاِلهم
َ
 تحت

ُ
هم، ويتحدث

َ
 .تمثيل

 شعَب مصَر العظيَم 

م
ُ
م هللُا، ووفَق مسعاك

ُ
ك
َ
 بارك

 

م
ُ
ِ خطاك

 وسدَد على طريِق الحق 

هوالسالُم 
ُ
 هللِا وبركات

ُ
 عليكم ورحمة

 

 لهيئة الوطنية لالنتخاباتاس رئي
 ( الشين إبراهيم)  القاضي /   

 نائب رئيس محكمة النقض                    


