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رارــق
اللجــنة العلــيا لالنتخـــابات 

٢٠١٥لسـنة) ٦٥(  رقـــم 
٢٠١٥جملس النواب أعضاءنتخاب إلالناخبنيبدعوة

:اللجنة العليا لالنتخابات 
؛بعد االطالع على الدستور
 المعـدل ٢٠١٤لسـنه ) ٤٥( بقـانون رقـم الصـادر بـالقرار تنظيم مباشرة الحقوق السياسيةوعلى قانون

؛٢٠١٥لسنه ) ٩٢( بالقرار بقانون رقم 
 المعدل بالقرار بقانون رقم  ٢٠١٤لسنه ) ٤٦( رقم بقانونالصادر بالقرارمجلس النوابقانون وعلى

؛٢٠١٥لسنه ) ٩٢( 
٢٠١٤لسـنه ) ٢٠٢(رقـم الصـادر بـالقرار بقـانونوعلى قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

؛٢٠١٥لسنه )٨٨(قرار بقانون رقمالبالمعدل
 ؛لالنتخاباتبتشكيل اللجنة العليا ٢٠١٥نه لس) ٣٣٢(وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم
 بـدعوة النـاخبين النتخـاب أعضـاء مجلـس ٢٠١٥لسـنه ) ١( وعلى قرار اللجنة العليا لالنتخابات رقم

؛٢٠١٥النواب 
 نتخاباتاللموافقة اللجنة العليا على و.

قــــررت
))املادة األوىل (( 

ـــالتطبيق ألحكـــام  قـــانون تنظـــيم مباشـــرة النـــاخبون المُقيـــدة أســـماؤهم فـــي قاعـــدة بيانـــات النـــاخبين ب
ـــراعمـــدعوون ، المعـــدل٢٠١٤لســـنه ٤٥رقـــم الحقـــوق السياســـية ، نتخـــاب الفرعيـــةااللجـــان بمقـــار لالقت

.أعضاء مجلس النواب نتخابال



٢

))الثانيةدة املا(( 
قـانون تنظـيم مباشـرة الحقـوق السياسـية رقـم فـيبالكيفيـة المنصـوص عليهـا نتخـابعمليـة اإلتُجرى 

، وقــانون تقســيم المعــدل٢٠١٤لســنه )٤٦( ب رقــم وقــانون مجلــس النــواالمعــدل ٢٠١٤لســنه )٤٥(
لــك علــى النحــو وذمــرحلتين ، علــى ،المعــدل ٢٠١٤لســنه ) ٢٠٢(دوائـر انتخابــات مجلــس النــواب رقــم 

ـ: التالي

اجليزة ، الفيـوم ، بنـي سـويف ، املنيـا ، (حمافظاتحمافظة هي) ١٤(يف األوىلاملرحلة 
أسيوط ، الوادي اجلديد، سوهاج ، قنا ، األقصر ، أسوان ، البحر األمحر ، اإلسكندرية ، البحـرية ، 

) .مطروح مرسى 
نياملـوافقاألحـد،  السـبتمجهورية مصر العربية يوميخارجدوائرها يفرى عملية االنتخابوجت

١٠/٢٠١٥/ ١٨،  ١٧
املـوافقنياالثنـني،األحـديـومي رى عملية االنتخاب يف دوائرها داخل مجهورية مصـر العربيـة وجت

٢٠١٥/  ١٠/ ١٩،  ١٨
:تي تقتضى إعادة االنتخاباتوفى احلاالت ال

املـوافقني                    الثالثـاء،االثنـنييومي ة ــــر العربيــــــة مصـــــارج مجهوريـــــادة خــــري اإلعــجت
٢٠١٥/  ١٠/ ٢٧،  ٢٦

املـوافقني                 األربعـاء،ثـاءالثاليـومي ة ـــــــــر العربيـــــــــــــة مصــــــــــل مجهوريـــــــوداخـ
٢٠١٥/  ١٠/ ٢٨،  ٢٧

القاهرة ، القليوبية ، الدقهلية ، املنوفية ، (حمافظات حمافظة هي) ١٣(يف املرحلة الثانية
كفر الشيخ ، الشرقية ، دمياط ، بور سعيد ـ اإلمساعيلية ، السويس ، مشال سـيناء ، الغربية ، 

) .ب سيناء جنو

املـوافقنياألحـد،  السـبترى عملية االنتخاب يف دوائرها خارج مجهورية مصر العربية يـومي وجت
٢٠١٥/  ١١/ ٢٢،  ٢١

املـوافقني          االثنـني،األحـدرى عملية االنتخاب يف دوائرها داخل مجهورية مصـر العربيـة يـومي وجت
٢٠١٥/  ١١/ ٢٣،  ٢٢



٣

:وفى احلاالت التي تقتضى إعادة االنتخابات
املـوافقنيالثالثـاء،  االثنـنيـري اإلعــــادة خـــــارج مجهوريـــــة مصــــــر العربيــــة يـومي جت

٢٠١٥/ ١/١٢،  ٣٠/١١
املـوافقنياألربعـاء،  الثالثاءــــــــــر العربيـــــــــــة يومي وداخـــــــــل مجهوريــــــــــة مص

٢٠١٥/  ١٢/ ٢،  ١

))الثالثةاملادة (( 
بـإجراءاتو إجراءات سـير العمليـة االنتخابيـةبتحديد مواعيد قرارهانتخابات تصدر اللجنة العليا لإل

.الترشح
))الرابعةاملادة 

.٢٠١٥لسنه ) ١( اللجنة العليا لالنتخابات رقم ارقر يلغى
))اخلامسةاملادة (( 
.اليوم التالي لتاريخ نشرهويعمل به من ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 

٨/٢٠١٥:       /   صدر يف 
أمحد

رئيس
اللجــنة العلــيا لالنتــخابـات

ــرةرئيس حمكمـة استئناف القاهـ
/   القاضي

))أميــــــــن عبــــــــــــاس ((  
عضو جملس القضاء األعلى


