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 بسِم هللِا الرحمِن الرحيمِ 

 شعُب مصَر العظيم  

ه 
ُ
 هللا  وبركات

ُ
 السالُم عليكم ورحمة

 تسعة مهمة اإلشراف وإدارة باشرت وعلى مدى ثالث سنوات من بدء عملها  الوطنية لالنتخابات الهيئة  إن

واالستفتاء على التعديالت الدستورية في  2018استحقاقات دستورية كان في مقدمتها االنتخابات الرئاسية لعام 

 عن  2019أبريل 
ً
دوائر خلت بوفاة شاغليها إلى رحمة هللا  سبعي فانتخابات تكميلية ملجلس النواب  ة سبعفضال

 تعالى. 

/ علــــــــى عبدالعـــــــــال  10/12/2019 بتاريخإذ تلقت الهيئة و  ـ رئيــــــــس  مجلــــــــس   ـــ كتاب السيد  األستاذ  الدكتــــــــور 

ي يشغله النائب/
َ
أحمد فرغلي محمد منير يوسف شرموخ  النـــــــــواب  املتضمن قرار املجلس بخلو املقعد الذ

 السابعة ـ دائرة دائرة  )حزب الشعب الجمهوري( عن ال عضو مجلس النواب وشهرته )العمدة أحمد شرموخ(

، وطلب سيادته اتخاذ ما يلزم في موالهوذلك لوفاته إلى رحمة ، املنيامحافظة  ي ومقرها مركز شرطة ملو  ي ملو 

 لحكم املادة 
ً
 .من الدستور  108هذا الشأن إعماال

 
ً
وبناء على هذا الكتاب فقد  .2014لسنة  46( من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 25املادة )ب وعمال

 قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية لالنتخابات القرار األتي :

مركز الدائرة السابعة ـ  إجراء انتخابات تكميلية الختيار عضو جديد بمجلس النواب بالنظام الفردي عن

مال مدة العضوية الستك  جديدائب النتخاب ن وذلك بدعوة الناخبين إلى االقتراع ،شرطة ملوي محافظة املنيا

 لالنتخابات الخاصة باملقعد املذكور 
ً
 جدوال زمنيا

ً
 ووضعنا

وأسفرت نتائج  بالداخل. 12/2/2020، 11ويومى  بالخارج 8/2/2020،  7يومي  وجرت انتخابات الجولة األولى

 وهما:االنتخابات عن اإلعادة بين أعلى مرشحين 

 وشهرته )عبدهللا خليفة(  ــ ـــ عبداللـــــــــــــــــــــــه محمد عبداللـــــــــــــه خليفــــــــــــــــة 1

 كيم(وشهرته )صابر عبدالح محمد عبدالحكيم أبو زيــــــــــــــد رشــــــــــــــــــدان ـــ  ـ2

 للجدول الزمنى لهذه  بالداخل 11/3/2020، 10 يويوم بالخارج 7/3/2020،  6 وجرت اإلعادة يومي
ً
تطبيقا

 اإلعالم ومنظمات املجتمع املدني ووكالء املترشحين.وسائل بمتابعٍة من  االنتخابات

  وأعد العددي الحصر لذلك قام الجهاز التنفيذي للهيئة بمراجعة محاضـــر
ً
 عنه النتيجة  أسفرت بما محضرا

خالل املدة  وحيث لم يتقدم أحد املترشحين بتظلم .وداخلها البالد خارج ادلوا من أصوات جمع بعد وذلك

  ر  أصد الهيئة  إدارة مجلس الخاص بنتيجة االنتخاب على   املحضر وبعرض املحددة بالجدول الزمني
ً
 قرارا

 :التالي النحو لىونتيجة االنتخاب ع التنفيذي ز الجها محضر باعتماد

قيدين عدد 
ُ
  444,867الناخبين امل

ً
 ناخبا

  54,129 الناخبين الحاضرين  عددُ 
ً
 ناخبا

 
ُ
 % 12,17 بنسبة

  52,723 الصحيحة األصوات  عدد 
ً
 اصوت
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 % 97,40بنسبة  

ا  1406األصوات الباطلة  عدد
ً
 صوت

 %  2,60بنسبة 

 عدد األصوات التالية: وقد أسفرت عملية فرز األصوات على حصول املرشحين على 

 وشهرته )عبدهللا خليفة(  ـ عبداللـــــــــــــــــــــــه محمد عبداللــــــــــــــــــــــــه خليفــــــــــــــــة ـــ ــــ1

  17,125وحصل على 
ً
  صوتا

 وشهرته )صابر عبدالحكيم( محمد عبدالحكيم أبو زيد رشدان ـــ  ـــــــ2

 صو  35,598وحصل على  
ً
 تا

 بناء على ذلك قرر جملس إدارة اهليئة
عن الدائرة السابعة ومقرها مركز  وشهرته صابر عبدالحكيم محمد عبدالحكيم أبو زيد رشدان ـــ  /فوز املرشح 

 لحكم املادة لحصوله على األغلبية املطلقة لألصوات الصحيحة  محافظة املنياـ  شرطة ملوي 
ً
(من 23) إعماال

 . 2014لسنة  46قانون مجلس النواب رقم 

 شعب مصر العظيم 

 هنيئًا للفائز  بدائرة مركز شرطة ملوى بثقة الناخبني بدائرته
 وشكرًا لكم أبناء دائرة ملوى حرصكم على مباشرة حقوقكم السياسية كمرتشحني وناخبني وقد كنتم وحبق على قدر املسئولية 

  -وإننا كهيئٍة وطنيٍة لالنتخابات  
ُ
 رئيًسا وأعضاًء ن
َ
ه في ق  َح  على ممارسة   رَصهُ ح   االقتراعن شارَك في عملية  ممُن ث

 من لم  االنتخاب  
ُ
ُحث

َ
  .تجاَه وطنه  يشارك أن يؤدى واجبه ون

 على تلك االنتخابات  
َ
نا في هذا املقام  أن نتقدَم بالشكر  والعرفان  ملن أشرف

ُ
ة وال يفوت صرَ التكميلي   ــ داخَل م 

ين 
َ
لك  .والقنصلي الدبلوماس يوخارَجها ــ من قضاٍة وأعضاٍء بالس 

مناء اللجان  وُمعاونيهم،  
ُ
  والشكُر موصوُل للسادة  أ

ً
ه رجاُل القوات  املسلحة  والشرطة  ـ ضباطا

َ
قدر ما بذل

ُ
ون

.  ـ من جهوٍد مضنيٍة خالَل األيام  املاضية  في سبيل  تأمين  لجان  االقتراع  والفرز 
ً
 وجنودا

 والشكر موصول لوزارة التربية والتعليم التي أتاحت لنا املقرات االنتخابية.

م هللُا، 
ُ
ك
َ
 وعاشت مصر بارك

 م وسدَد على طريق  الحق  خطاه ملا فيه خيرها وفق قادتهاو 

  والسالمُ 
ُ
  هللا   عليكم ورحمة

ُ
 .،........ه وبركات

 

 الهيئة الوطنية لالنتخابات رئيس          
 ((الشين إبراهيم )) القاضي/                                                   

 نائب رئيس محكمة النقض


