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٢

  اهليئة الوطنية لالنتخابات
   ٢٠٢٠  لسنة٧٤قرار اهليئة الوطنية لالنتخابات رقم 

   المرحلة األولى-بتغيير بعض مقار اللجان العامة فى محافظة سوهاج 
  فى انتخابات مجلس النواب

  رئيس اهليئة
  بعد االطالع على الدستور ؛

  ٤٥نون رقـم    قانون تنظيم مباشـرة الحقـوق الـسياسية الـصادر بالقـا           ى  وعل
 تعديالته ؛ و٢٠١٤لسنة 

 تعديالته ؛ و٢٠١٤ لسنة ٤٦قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ى وعل

   فـى شـأن الهيئـة الوطنيـة لالنتخابـات          ٢٠١٧ لسنة   ١٩٨على القانون رقم    و
 ؛ ٢٠٢٠  لسنة١٤٠المعدل بالقانون رقم 

  بـات  فـى شـأن تقـسيم دوائـر انتخا         ٢٠٢٠ لـسنة    ١٧٤وعلى القانون رقـم     
 مجلس النواب ؛

 بـدعوة النـاخبين     ٢٠٢٠ لـسنة    ٥٢وعلى قرار الهيئة الوطنية  لالنتخابات رقم        
 النتخابات مجلس النواب ؛

 بـشأن الجـدول    ٢٠٢٠ لـسنة    ٥٣لالنتخابات رقـم      وعلى قرار الهيئة الوطنية   
  ؛ مجلس النواباإلجرائى والزمنى النتخابات

بنـدب رؤسـاء     ٢٠٢٠ لـسنة    ٧٠قـم   وعلى قرار الهيئة الوطنية  لالنتخابات ر      
  وأعضاء اللجان العامة وأمنائها وتحديد مقارهـا وأرقامهـا عـن المرحلـة األولـى              

  ؛فى انتخابات مجلس النواب

) ١٥٠٠(وعلى خطاب مدير اإلدارة العامة لالنتخابات بـوزارة الداخليـة رقـم             
  ؛٢١/١٠/٢٠٢٠المؤرخ 

  ابـات بجلـسته المعقـودة     وعلى موافقة مجلـس إدارة الهيئـة الوطنيـة لالنتخ         
  .٢٢/١٠/٢٠٢٠بتاريخ 
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   :ررـــــــــق
  )املادة األوىل ( 

  :تغيري مقار اللجان العامة التالية 
  :الدائرة األوىل ومقرها مركز سوهاج 

  .سوهاج  قسم أول -لرياضى بحى غرب سوهاج  نادى الغزل ا:إلى 
  .ستاد الرياضى بمدينة ناصر  اال:بدالً من 
  : اخلامسة ومقرها مركز جرجا الدائرة

  . شارع مصطفى كامل بمدينة جرجا - قاعة محكمة جرجا :إلى 
  . مركز شباب جرجا :بدالً من 

  :الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السالم 
   قاعة مجلس مدينة دار السالم شارع أحمـد رضـوان بجـوار المحكمـة              :إلى  

  .بمدينة دار السالم 
  .دادى الثانوى  المعهد اإلع:بدالً من 

  )املادة الثانية ( 
   .المدير التنفيذى للهيئة تنفيذه ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى 

  ٢٢/١٠/٢٠٢٠صدر فى 

  اتنتخابالهيئة الوطنية لال رئيس  
  الشني إبراهيم /ىالقاض

  نائب رئيس محكمة النقض
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  ٢٠٢٠ / ٦٥رقم اإليداع بدار الكتب 
  

  

  ئة العامة لشئون المطابع األميريةالهي

١٢٠٩ – ٢٢/١٠/٢٠٢٠ – ٢٠٢٠ / ٢٥٣٣٦  

  


