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  حمتويات العدد
  رقم الصفحة      

  

   والـصناعة  وزارة التجارة 

  

  ...........٢٠١٩ لسنة ٣٥٠قـرار رقم   

   ...........٢٠١٩ لسنة ٣٥١قـرار رقم 

٣  

٥  
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٣

  قـــرارات
  وزارة التجارة والصناعة

  ٢٠١٩ لسنة ٣٥٠قـرار رقم 
  بشأن ضوابط مباشرة الشخص االعتبارى لحقه االنتخابى

  ٢٠٢٣-٢٠١٩  الغرف التجارية للدورةإداراتعضاء مجالس النتخاب أ

  وزير التجارة والصناعة
   بـشأن الغـرف التجاريـة      ١٩٥١ لـسنة    ١٨٩بعد االطالع على القانون رقـم       

   ؛والئحته التنفيذية
   ؛ بتنظيم وزارة التجارة والصناعة ٢٠٠٥ لسنة ٤٢٠الجمهورية رقم رئيس وعلى قرار 

 بتحديـد الـوزير     ٢٠١٥ لـسنة    ١٠٠٩ء رقـم    وعلى قرار رئيس مجلس الوزرا    
  ١٩٥١ لـسنة    ١٨٩المختص والوزارة المختصة في تطبيـق أحكـام القـانون رقـم             

  ؛بشأن الغرف التجارية

   بقـانون  وعلى مذكرة رئيس القطـاع المفـوض فـى بعـض االختـصاصات            
 الغرف التجارية ؛

  :قـــرر 
   )املادة األوىل( 

لحقـه   ىمباشـرة الـشخص االعتبـار    يعمل بالضوابط المرفقة في شأن تنظـيم        
 ٢٠٢٣-٢٠١٩ النتخاب أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية للدورة ىاالنتخاب

  )املادة الثانية ( 
   .ه من تاريخ نشره الوقائع المصرية، ويعمل بىينشر هذا القرار ف

 ١٤/٤/٢٠١٩ صدر في

  التجارة والصناعة وزير
  عمرو نصار/ م
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٤

 ىضوابط مباشرة الشخص االعتبار

  أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية لحقه االنتخابى النتخاب
  ٢٠٢٣- ٢٠١٩للدورة 

  يكون إدالء الـشخص االعتبـارى بـصوته يـوم إجـراء العمليـة االنتخابيـة               
   : للضوابط التاليةاوفقً

  .ارى  للبيانات الواردة بالسجل التجاوفقًى من خالل ممثله القانون -١
ى للـشخص االعتبـار  ى ل الممثـل القـانون   بِق من خالل من يتم تفويضه من        -٢

     محافظتهـا يقع بـدائرة    ى   إلى الغرفة التجارية الت    اويتعين أن يقدم هذا التفويض مكتوب 
أو فروعه المقيدة بجدول الغرفة التجارية المختصة ويـتم اعتمـاد           ى  الشخص االعتبار 
لمخـتص بعـد    اى  أمين عام الغرفة ورئيس مكتب السجل التجار      ل  بِقهذا التفويض من    

للشركة من خالل السجل التجـاري، ويحفـظ أصـل          ى  التأكد من صفة الممثل القانون    
رسل صورة منه إلى اإلدارة العامـة لـشئون الغـرف           تالتفويض بملف لدى الغرفة و    

 .جارية بوزارة التجارة والصناعة الت

ن تخـتم بخـاتم     أ علـى     ، التجارية تتم إجراءات التفويض بالغرف      نيتعين أ  -٣
 لنص المـادة الخامـسة   ا وفقًا يوم١٥ ـ باتتب السجل التجارى قبل موعد االنتخاب مكا

  ١٩٥١ لسنة ١٨٩غرف التجارية رقم من قانون ال
يتعين على الغرف التجارية المختصة موافـاة اإلدارة العامـة لـشئون الغـرف               - ٤

لمفـوض  أو االتجارية بوزارة التجارة والصناعة باسم الممثل القانونى للشخص االعتبـارى     
 ٢٠١٩ مايو ٣٠دالء بالصوت عن الشخص االعتبارى فى موعد أقصاه يومباإل

  . تخمسة تفويضامن الواحد أكثر ى ال يجوز أن يحمل الشخص الطبيع -٥
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٥

  وزارة التجارة والصناعة
  ٢٠١٩ لسنة ٣٥١قـرار رقم 

  بدعوة الناخبين النتخاب أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية
  ٢٠٢٣- ٢٠١٩لدورة بالمحافظات ل

  وزير التجارة والصناعة
   بـشأن الغـرف التجاريـة      ١٩٥١ لـسنة    ١٨٩ القانون رقـم     على االطالعبعد  

 والئحته التنفيذية ؛

 بتحديـد الـوزير     ٢٠١٥ لـسنه    ١٠٠٩وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم        
  ١٩٥١ ة لـسن  ١٨٩المختص والوزارة المختصة فى تطبيـق أحكـام القـانون رقـم             

 ف التجارية ؛بشأن الغر

  وعلى مذكرة رئيس القطـاع المفـوض فـى بعـض االختـصاصات بقـانون              
 ؛الغرف التجارية 

   :ررــــق
   )املادة األوىل( 

   أسماؤهم بجـداول انتخـاب الغـرف التجاريـة بالمحافظـات         ةالناخبون المدرج 
 الغرف التجارية يـوم الـسبت       إدارات أعضاء مجالس    النتخاب مدعوون   ٢٠١٨لعام  

  الساعة الخامسة مـساء حتى ا ابتداء من الساعة الثامنة صباح٢٠١٩ يونية   ١٥الموافق  
ـ                ألحكـام  ابمقار لجان االنتخاب الموضحة بالكشف المرافق لهذا القـرار وذلـك وفقً

  .يذية لقانون الغرف التجارية الالئحة التنف
  )املادة الثانية ( 

ـ               رف التجاريـة  يفتح باب تقديم طلبات الترشـح لعـضوية مجـالس إدارات الغ
 ويبدأ تقديم الطلبـات  ٢٠١٩ إبريل ٢١لمدة خمسة أيام عمل تبدأ من يوم األحد الموافق    

ايوميوحتى انتهاء مواعيد العمل الرسميةا من الساعة الثامنة صباح .   
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   )الثالثةاملادة ( 
  ،  ، دواويـن المحافظـات     تعلق صورة من هذا القرار بمقار الغـرف التجاريـة         

  .ئر االنتخاب الرئيسية والفرعية ، ومقار دواى التجارمكاتب السجل 
   )الرابعةاملادة ( 

ـ        ي   عمـل بـه   ويى الوقـائع المـصرية ،       نشر هذا القرار والكشف المرافق لـه ف
   .تاريخ نشرهمن 

 ١٤/٤/٢٠١٩ ىصدر ف

  التجارة والصناعة وزير
  عمرو نصار/ م



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٩ سنة  أبریل١٥فى ) أ(تابع  ٨٨ العدد – الوقائع المصریة

  

٧

  انــ بيفـشك
  تجارية المصريةبأعداد ومقار اللجان االنتخابية للغرف ال

  ٢٠٢٣ / ٢٠١٩للدورة 
عـدد النـاخبين    & ) ٢٣(عدد اللجـان    ،   الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة      -ً الأو

)١٠٨٥٥٨ (اناخب :  

عدد   المقر  رقم اللجنة
  الناخبين

نوعية 
  مالحظات  الناخبين

  رئيسية١
الهيئة المصرية العامة 
للمعارض والمؤتمرات 

  الدولية بمدينة نصر
 ادأفر  ٥٠٠٠

  ١٣٤٦حتى ١من مسلسل 
  ٤٩٦٤ حتى ١٣٤٧من مسلسل
  ٥٠٠٠ حتى٤٩٦٥من مسلسل

  فرعية٢
الهيئة المصرية العامة 
للمعارض والمؤتمرات 

  الدولية بمدينة نصر
 أفراد  ٥٠٠٠

 ٩٦٣٧ حتى ٥٠٠١من مسلسل 
  ٩٦٣٨من مسلسل 

  ١٠٠٠٠حتى 

  فرعية٣
الهيئة المصرية العامة 
للمعارض والمؤتمرات 

   نصرالدولية بمدينة
 أفراد  ٥٠٠٠

  ١٠٠٠١من مسلسل 
  ١٥٠٠٠حتى 

  فرعية٤
الهيئة المصرية العامة 
للمعارض والمؤتمرات 

  الدولية بمدينة نصر
 أفراد  ٥٠٠٠

  ١٥٠٠١من مسلسل 
  ٢٠٠٠٠حتى 

  

  فرعية٥
الهيئة المصرية العامة 
للمعارض والمؤتمرات 

  الدولية بمدينة نصر
 أفراد  ٥٠٠٠

  ٢٠٠٠١من مسلسل 
  ٢٥٠٠٠حتى 

 رعية ف٦
الهيئة المصرية العامة 
للمعارض والمؤتمرات 

  الدولية بمدينة نصر
 أفراد  ٤٩٩٩

  ٢٥٠٠١من مسلسل 
  ٢٧٠٤٧حتى 

  ٢٧٠٤٨من مسلسل 
  ٣٠٠٠٠حتى 

 ناخب واحدتم حذف عدد 
  ٢٨٥٩١للتكرار برقم 
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٨

عدد   المقر  رقم اللجنة
  الناخبين

نوعية 
  مالحظات  الناخبين

  فرعية٧
الهيئة المصرية العامة 
للمعارض والمؤتمرات 

  الدولية بمدينة نصر
 أفراد  ٤٩٩٩

  ٣٠٠٠١من مسلسل 
  ٣٥٠٠٠حتى 

 ناخب واحدتم حذف عدد 
  ٣٠٠٤٦للتكرار برقم 

  فرعية٨
الهيئة المصرية العامة 
للمعارض والمؤتمرات 

  الدولية بمدينة نصر
 أفراد  ٥٠٠٠

  ٣٥٠٠١من مسلسل 
  ٣٥٥٧٣حتى 

  ٣٥٥٧٤من مسلسل 
  ٤٠٠٠٠حتى 

  فرعية٩
الهيئة المصرية العامة 
للمعارض والمؤتمرات 

  الدولية بمدينة نصر
 أفراد  ٥٠٠٠

  ٤٠٠٠١من مسلسل 
  ٤٥٠٠٠حتى 

  فرعية١٠
الهيئة المصرية العامة 
للمعارض والمؤتمرات 

  الدولية بمدينة نصر
 أفراد  ٥٠٠٠

  ٤٥٠٠١من مسلسل 
  ٥٠٠٠٠حتى 

  فرعية١١
الهيئة المصرية العامة 
للمعارض والمؤتمرات 

  الدولية بمدينة نصر
 أفراد  ٥٠٠٠

  ٥٠٠٠١من مسلسل 
  ٥٤٩٦٧حتى 

  ٥٤٩٦٨من مسلسل 
  ٥٥٠٠٠حتى 

  فرعية١٢
الهيئة المصرية العامة 
للمعارض والمؤتمرات 

  الدولية بمدينة نصر
 أفراد  ٣٢٠٠

  ٥٥٠٠١من مسلسل 
  ٥٨٢٠٠حتى 

  فرعية١٣
الهيئة المصرية العامة 
للمعارض والمؤتمرات 

  الدولية بمدينة نصر
 أفراد  ٣١٩٩

  ٥٨٢٠١من مسلسل 
  ٥٨٩٩٥حتى 

  ٥٨٩٩٦من مسلسل 
  ٦١٣٩٩حتى 

 فرعية ١٤
الهيئة المصرية العامة 
للمعارض والمؤتمرات 

  الدولية بمدينة نصر
 شركات ٥٠٠٠

  ٦١٤٠٠من مسلسل 
  ٦٤٠٢٨حتى 

  ٦٤٠٢٩من مسلسل 
  ٦٥١٤٣حتى 

  ٦٥١٤٤من مسلسل 
  ٦٦٣٩٩حتى 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٩ سنة  أبریل١٥فى ) أ(تابع  ٨٨ العدد – الوقائع المصریة

  

٩

عدد   المقر  رقم اللجنة
  الناخبين

نوعية 
  مالحظات  الناخبين

  فرعية١٥
الهيئة المصرية العامة 
للمعارض والمؤتمرات 

  الدولية بمدينة نصر
 شركات ٥٠٠٠

  ٦٦٤٠٠من مسلسل 
  ٦٦٥٨٦حتى 

  ٦٦٥٨٧من مسلسل 
  ٧٠٤٣٣حتى 

  ٧٠٤٣٤من مسلسل 
  ٧١٣٩٩حتى 

  فرعية١٦
الهيئة المصرية العامة 
للمعارض والمؤتمرات 

  الدولية بمدينة نصر
 شركات ٥٠٠٠

  ٧١٤٠٠من مسلسل 
  ٧٥٥١٩حتى 

  ٧٥٥٢٠من مسلسل 
  ٧٦٣٩٩حتى 

  فرعية١٧
الهيئة المصرية العامة 
للمعارض والمؤتمرات 

  الدولية بمدينة نصر
 شركات ٥٠٠٠

  ٧٦٤٠٠من مسلسل 
  ٨١٣٩٩حتى 

  فرعية١٨
الهيئة المصرية العامة 
للمعارض والمؤتمرات 

  الدولية بمدينة نصر
 شركات ٥٠٠٠

  ٨١٤٠٠من مسلسل 
  ٨٦٣٩٩حتى 

  فرعية١٩
الهيئة المصرية العامة 
للمعارض والمؤتمرات 

  الدولية بمدينة نصر
 شركات ٥٠٠٠

  ٨٦٤٠٠من مسلسل 
  ٩٠٦٠٥حتى 

  ٩٠٦٠٦من مسلسل 
  ٩١٣٩٩حتى 

  فرعية٢٠
الهيئة المصرية العامة 
للمعارض والمؤتمرات 

  الدولية بمدينة نصر
 شركات  ٥٠٠٠

  ٩١٤٠٠من مسلسل 
 ٩٦٣٩٩حتى 

  فرعية٢١
الهيئة المصرية العامة 
للمعارض والمؤتمرات 

  الدولية بمدينة نصر
  شركات  ٥٠٠٠

  ٩٦٤٠٠من مسلسل 
 ١٠١٣٩٩حتى 
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١٠

عدد   المقر  رقم اللجنة
  الناخبين

نوعية 
  مالحظات  الناخبين

   فرعية٢٢
مة الهيئة المصرية العا

للمعارض والمؤتمرات 
  الدولية بمدينة نصر

  ١٠١٤٠٠من مسلسل   شركات  ٣٥٨٠
  ١٠٤٩٧٩ى تح

  فرعية٢٣
الهيئة المصرية العامة 
للمعارض والمؤتمرات 

  الدولية بمدينة نصر
  شركات  ٣٥٨١

  ١٠٤٩٨٠من مسلسل 
  ١٠٦٠٥٧ى تح

  ١٠٦٠٥٨من مسلسل  
  ١٠٨٠٠٧حتى 

  ١٠٨٠٠٨من مسلسل  
  ١٠٨٦٥٠حتى 

      ١٠٨٥٥٨  االجمالى  

ثانيـ
ً

عدد الناخبين   & )١٠(عدد اللجان   :   الغرفة التجارية لمحافظة اإلسكندرية    - ا
)٤٧٣٨٩ (اناخب:   

  مالحظات  نوعية الناخبين  عدد الناخبين  المقر  رقم اللجنة

  رئيسية١
  مقر الغرفة

  شركات / أفراد  ٥٠٩٧  التجارية باإلسكندرية
تشمل ناخبى حرف أ، 
ب، ت، ث، ج، ح 

  فةسجل الغر

  فرعية٢
  مقر الغرفة

 التجارية باإلسكندرية
 شركات / أفراد  ٤٩٣١

تشمل ناخبى حرف خ، 
ش،  ز، س، ر، د ذ،

 غ، ط، ع، ص، ض،
  ف، ق، ك، ل
  سجل الغرفة

  فرعية٣
  مقر الغرفة

 التجارية باإلسكندرية
 شركات / أفراد  ٥٧٦٦

تشمل ناخبى حرف م، 
  ، و، ىـ ن، ه

  سجل غرفة

  فرعية٤
  مقر الغرفة

 لتجارية باإلسكندريةا
 شركات / أفراد  ٤٤٣٧

تشمل ناخبى سجل 
موال أاستثمار وسجل 

  وسجل برج العرب
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١١

  مالحظات  نوعية الناخبين  عدد الناخبين  المقر  رقم اللجنة

  فرعية٥
  مقر الغرفة

 التجارية باإلسكندرية
 شركات / أفراد  ٣٩٩٨

تشمل ناخبى حرف ا ، 
  ب ، ت ، ث ، ج ،

  ح ، خ ، د ، ذ
  سجل شرق

  فرعية٦
  مقر الغرفة

 التجارية باإلسكندرية
 شركات / أفراد  ٣٩٨١

 تشمل ناخبى حرف ر ،
ز ، س، ش ، ص ، 
ض ، ط ، ع ، غ ، 
ف ، ق ، ك ، ل 

  سجل شرق

  فرعية٧
  مقر الغرفة

 التجارية باإلسكندرية
 شركات / أفراد  ٤٥٠٥

  تشمل ناخبى حرف
 ، و ، ى  ـم ، ن ، ه

  سجل شرق

  فرعية٨
  مقر الغرفة

 التجارية باإلسكندرية
 شركات / أفراد  ٤٧٤٢

رف أ ، تشمل ناخبى ح
 ب ، ت ، ث ، ج ، ح ،
  خ ، د ، ذ سجل عام

  فرعية٩
  مقر الغرفة

 التجارية باإلسكندرية
 شركات / أفراد  ٤٩٥٠

  تشمل ناخبى حرف
ر ، ز ، س ، ش ، 

ص ، ض ، ط ، ع ، 
غ ، ف ، ق ، ك ، ل 

  سجل عام

   فرعية١٠
  مقر الغرفة

  التجارية باإلسكندرية
 شركات / أفراد  ٤٩٨٢

  تشمل ناخبى حرف
 ، و ، ى ـ، ن ، هم 

  سجل عام

      ٤٧٣٨٩  جمالىاإل 
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١٢

ثالث
ً
عدد الناخبين  & ) ١٠(عدد اللجان     : الغرفة التجارية لمحافظة بور سعيد - ا

)٤٢٨٩١ (اناخب:   

عدد   المقر  رقم اللجنة
  الناخبين

نوعية 
  مالحظات  الناخبين

  رئيسية١

 أكتوبر ٦صالة 
بمديرية الشباب 
والرياضة استاد 

  بورسعيد

  أفراد  ٤٥٠٢

  ٢٧٢ حتى ٢٦٠من رقم 
  ٨٩٠٠ حتى ٤٣٨٠من رقم 

 ا ناخب٣٢تم حذف عدد 
  للتكرار

   فرعية٢

 أكتوبر ٦صالة 
بمديرية الشباب 
والرياضة استاد 

  بورسعيد

 أفراد  ٤٥٣٢

  ١٣٤٥٠ حتى ٨٩٠١من رقم 
 ا ناخب١٨تم حذف عدد 

  للتكرار

   فرعية٣

 أكتوبر ٦صالة 
بمديرية الشباب 
والرياضة استاد 

  عيدبورس

 أفراد  ٤٥٢٧

  ١٣٤٥١من رقم 
  ١٧٦٩٤حتى 

  ١٩٨٣٤من رقم 
  ٢٠١٣٢حتى 

 ا ناخب١٦تم حذف عدد 
  للتكرار

  فرعية٤

 أكتوبر ٦صالة 
بمديرية الشباب 
والرياضة استاد 

  بورسعيد

 أفراد  ٤٥٣٢

  ٢٠١٣٣من رقم 
  ٢٤٦٨٠حتى 

 ا ناخب١٦تم حذف عدد 
  للتكرار

  فرعية٥

 أكتوبر ٦صالة 
بمديرية الشباب 

ياضة استاد والر
  بورسعيد

 أفراد  ٤٥٢٤

  ٢٤٦٨١من رقم 
  ٢٩٢٢٠حتى 

 ا ناخب١٦تم حذف عدد 
  للتكرار
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١٣

عدد   المقر  رقم اللجنة
  الناخبين

نوعية 
  مالحظات  الناخبين

  فرعية٦

 أكتوبر ٦صالة 
بمديرية الشباب 
والرياضة استاد 

  بورسعيد

 أفراد  ٤٥١٧

  ٢٩٢٢١من رقم 

  ٣٣٧٥٠حتى 

 ا ناخب١٣تم حذف عدد 
  للتكرار

  فرعية٧

 أكتوبر ٦صالة 
بمديرية الشباب 

اد والرياضة است
  بورسعيد

 أفراد  ٤٥٣٣

  ٣٣٧٥١من رقم 

  ٣٨٣٠٠حتى 

 ا ناخب١٧تم حذف عدد 
  للتكرار

  فرعية٨

 أكتوبر ٦صالة 
بمديرية الشباب 
والرياضة استاد 

  بورسعيد

 أفراد  ٤٧١٩

  ٣٨٣٠١من رقم 

  ٤٣٠٢٥حتى 

 ا ناخب١٣تم حذف عدد 
  للتكرار

  فرعية٩

 أكتوبر ٦صالة 
بمديرية الشباب 
والرياضة استاد 

  يدبورسع

 شركات  ٣١٨٧
  ٢٥٩ حتى ١من رقم 

  ٣٢٠٠ حتى ٢٧٣من رقم 

  فرعية١٠

 أكتوبر ٦صالة 
بمديرية الشباب 
والرياضة استاد 

  بورسعيد

 شركات  ٣٣١٨
  ٤٣٧٩ حتى ٣٢٠١من رقم 

  ١٩٨٣٣ حتى ١٧٦٩من رقم 

      ٤٢٨٩١  جمالىاإل 
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١٤

رابعـ
ً

  نـاخبين عدد ال & ) ١(عدد اللجان   :  الغرفة التجارية لمحافظة اإلسماعيلية    - ا
)٨٦٣٤ (ا ناخب:  

  مالحظات  نوعية الناخبين  عدد الناخبين  المقر  رقم اللجنة

  رئيسية١
مقر الغرفة التجارية 

  شركات / أفراد  ٨٦٣٤  باإلسماعيلية

تشمل ناخبى جميع 
أقسام المحافظة وتم 

 ا ناخب٧٠عدد إضافة 
 ٢عدد  وفرادلأل

 للشركات مسلسالت
  تظلمات 

 ٧٦٤٧ فراداأل
  ٩٨٧الشركات 

    ٨٦٣٤    االجمالى 

خامـس
ً
  عدد النـاخبين  & ) ٤(عدد اللجان    : الغرفة التجارية لمحافظة السويس      - ا

)٧٦٣٩ (اناخب:   

  مالحظات  نوعية الناخبين  عدد الناخبين  المقر  رقم اللجنة

  رئيسية١
نادى اتحاد السويس 

  باألربعين
  شركات / أفراد  ١٩٠٨

 ٣تم حذف عدد 
  للتكرار ناخبين

ادى اتحاد السويس ن   فرعية٢
 باألربعين

               شركات / أفراد  ١٩١١

  
   فرعية٣

نادى اتحاد السويس 
 باألربعين

  شركات / أفراد  ١٩١٠
 )١(تم حذف عدد 

  ناخبا للتكرار

   فرعية٤
نادى اتحاد السويس 

 باألربعين
  شركات / أفراد  ١٩١٠

 )٢(تم حذف عدد 
  ناخبين للتكرار

      ٧٥٩١  االجمالى 
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١٥

سادسـ
ً

  عـدد النـاخبين   & ) ١٢(عدد اللجان    : الغرفة التجارية لمحافظة دمياط    - ا
)١٤٥٧٤(ا ناخب:   

  مالحظات  نوعية الناخبين  عدد الناخبين  المقر  رقم اللجنة

  رئيسية١
الساحة الشعبية 
  تشمل ناخبى قسم أول  شركات / أفراد  ١٠٩٤  بمدينة دمياط

الساحة الشعبية    فرعية٢
  تشمل ناخبى قسم ثانى  شركات / دأفرا  ٣٥٨  بمدينة دمياط

الساحة الشعبية    فرعية٣
  تشمل ناخبى  شركات / أفراد  ٨٢٨  بمدينة دمياط

  قسم ثالث

الساحة الشعبية    فرعية٤
  تشمل ناخبى  شركات / أفراد  ١٣٢١  بمدينة دمياط

  قسم رابع

  فرعية٥
الساحة الشعبية 
  تشمل ناخبى  شركات / أفراد  ١٣٣٢  بمدينة دمياط

  اطمركز دمي

  فرعية٦
الساحة الشعبية 
  تشمل ناخبى  شركات / أفراد  ١٣٣٥  بمدينة دمياط

  مركز دمياط

  فرعية٧
الساحة الشعبية 
  تشمل ناخبى  شركات / أفراد  ١٣٣٤  بمدينة دمياط

  مركز دمياط

  فرعية٨
الساحة الشعبية 
  تشمل ناخبى  شركات / أفراد  ١٠٩٦  بمدينة دمياط

  مركز كفر البطيخ

  فرعية٩
ة الشعبية الساح

  تشمل ناخبى  شركات / أفراد  ١٥٣٦  بمدينة دمياط
  مركز كفر سعد

  فرعية١٠
الساحة الشعبية 
  تشمل ناخبى  شركات / أفراد  ١٥٢٦  بمدينة دمياط

  مركز كفر سعد

  فرعية١١
الساحة الشعبية 
  تشمل ناخبى  شركات / أفراد  ١٢٠١  بمدينة دمياط

  مركز الزرقاء

  فرعية١٢
الساحة الشعبية 

تشمل ناخبى مركز   شركات / أفراد  ١٦١٣  ينة دمياطبمد
  فارسكور

      ١٤٥٧٤  جمالىاإل 
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١٦

سـابع
ً
  عـدد النـاخبين   & ) ٦(عدد اللجان   :  الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة      - ا

)٣١٣١٦ (اناخب:   

  مالحظات  نوعية الناخبين  عدد الناخبين  المقر  رقم اللجنة

   شركات /أفراد  ٥٥٧٨  دمنهور مقر الغرفة  رئيسية١
  تشمل ناخبى بندر

  ومركز دمنهور

   فرعية٢
  ادكو

  )الوحدة المحلية ( 
 شركات / أفراد  ٥٠٦٨

 –تشمل ناخبى رشيد 
 – المحمودية –ادكو 

  الرحمانية

   فرعية٣
  شبراخيت

  )الوحدة المحلية ( 
 شركات / أفراد  ٤٨٦٣

تشمل ناخبى مركز 
 يتاىإشبراخيت 

  رودابال

  فرعية٤
  الدلنجات

 )لمحلية الوحدة ا( 
  شركات / أفراد  ٤١٦٣

تشمل ناخبى 
 الدلنجات  كوم حمادة

  فرعية٥
  كفر الدوار

 )الوحدة المحلية ( 
 شركات / أفراد  ٨٥٢٣

  تشمل ناخبى

  –كفر الدوار 

  – المطامير أبو

  حمصأبو

  فرعية٦
  حوش عيسى

 )الوحدة المحلية ( 
 شركات / أفراد  ٣١٢١

  تشمل ناخبى

 –حوش عيسى 
 –وادى النطرون 
 مركز بدر

      ٣١٣١٦  االجمالى
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١٧

ثامن
ً
  عـدد النـاخبين    &) ١١(عدد اللجان    : الغرفة التجارية لمحافظة الغربية      - ا

)٣٩٥٧٤ (اناخب:   
  مالحظات  نوعية الناخبين  عدد الناخبين  المقر  رقم اللجنة

  رئيسية١
مقر الغرفة بطنطا 

  شركات / أفراد  ٧٥٦٧  رضىالدور األ
  تشمل ناخبى بندر طنطا

 ناخبين )٧( عددحذف تم 
  للتكرار

مقر الغرفة الدور    فرعية٢
  شركات / أفراد  ٤١٠٤  األول علوى

   مركز طنطاناخبيتشمل 
  )٥( عدد حذفتم 

   للتكرارناخبين

نادى المعلمين    فرعية٣
  شركات / أفراد  ٣١٣٠  سمنود شارع البحر

 سمنود بندرناخبيتشمل 
٧٨١سمنود  ومركزا ناخب 

٢٣٤٩ اناخب  

مركز شباب مدينة   ة فرعي٤
  شركات / أفراد  ٥٠٤٨  المحلة الكبرى

تشمل ناخبى بندر المحلة 
 )١( عددحذف تم  الكبرى

للتكراراناخب   

مركز شباب مدينة    فرعية٥
 شركات / أفراد  ٥٦٧٧  المحلة الكبرى

تشمل ناخبى مركز المحلة 
  الكبرى

نادى كفر الزيات    فرعية٦
 شركات / أفراد  ٢٧٢٦  الرياضى

  ناخبى بندرتشمل 
 ا ناخب٨١٩كفر الزيات 
 ١٩١٠الزيات ومركز كفر 

اناخب  
  )٣( عددحذف تم 

   للتكرارناخبين

نادى كفر الزيات    فرعية٧
 شركات / أفراد  ٢١٥٤  الرياضى

 بسيون تشمل ناخبى بندر
٦٧٩بسيون ومركزا ناخب   

١٤٧٥ا ناخب  

   فرعية٨
نادى زفتى 

الرياضى شارع 
  البحر

  تشركا / أفراد  ١٤٧٧
  تشمل ناخبى بندر زفتى

  )١( عددحذف تم 
للتكراراناخب   
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١٨

  مالحظات  نوعية الناخبين  عدد الناخبين  المقر  رقم اللجنة

نادى زفتى    فرعية٩
  شركات / أفراد  ٢١٦٨  الرياضى

  تشمل ناخبى مركز زفتى
  

نادى زفتى    فرعية١٠
  شركات / أفراد  ٢٩١٨  الرياضى

   السنطةتشمل ناخبى بندر
٤٧٣ا  ناخب  

  ا  ناخب٢٤٤٦مركز السنطة  
 اناخب )١( عددحذف تم 

  رارللتك

  شركات / أفراد  ٢٦٠٥  مركز شباب قطور   فرعية١١
 قطور تشمل ناخبى بندر

٥٦٦قطور ومركز  ا ناخب
٢٠٣٩ا ناخب  

      ٣٩٥٧٤  جمالىاإل

تاسع
ً
عـدد النـاخبين   & )  ٦(عدد اللجان :  الغرفة التجارية لمحافظة المنوفية    - ا

)٢٢٩١٤ (اناخب:   

  مالحظات  يننوعية الناخب  عدد الناخبين  المقر  رقم اللجنة

  رئيسية١
مقر الغرفة التجارية 

  شركات / أفراد  ٥٠٠٣  بالمنوفية

تشمل ناخبى بندر 
ومركز شبين الكوم 

) ١(عدد إضافة تم 
بالجداولاناخب   

تشمل ناخبى بندر   شركات / أفراد  ٢٠٧٤  مركز شباب الباجور   فرعية٢
  ومركز الباجور

  شركات / أفراد  ٤٦١٧  مركز شباب منوف   فرعية٣

شمل ناخبى بندر ت
ومركز منوف 
ومركز السادات 

  وسرس الليان

تشمل ناخبى بندر   شركات / أفراد  ٣٤٨٦  شمونأمركز شباب    فرعية٤
  شمونأومركز 
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١٩

  مالحظات  يننوعية الناخب  عدد الناخبين  المقر  رقم اللجنة

  شركات / أفراد  ٣٢٨٧  مركز شباب الشهداء   فرعية٥

تشمل ناخبى بندر 
  ومركز الشهداء وتال

) ٢(عدد إضافة تم 
  ناخبين

  
   فرعية٦

  
  مركز شباب قويسنا

  شركات / أفراد  ٤٤٤٧

تشمل ناخبى بندر 
ومركز بركة السبع 

  وقويسنا
) ١(عدد إضافة تم 

اناخب  
      ٢٢٩١٤  جمالىاإل 

عاشـر
ً
  عـدد النـاخبين   & ) ٦(عدد اللجان   :  الغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية      - ا

)٤٠٩١٩ (اناخب:   

  المقر  رقم اللجنة
عدد 

  الناخبين
نوعية 
  الناخبين

  مالحظات

 ية رئيس١

النادي االجتماعي 
ستاد المنصورة اب

  الرياضى
  أفراد  ٤١٦١

تشمل ناخبى بندر ومركز المنصورة 
 تم ٤١٦٤ حتى رقم ١ من رقم أفراد

  ناخبين للتكرار) ٣(حذف عدد 

   فرعية٢
النادي االجتماعي 

ستاد المنصورة اب
  الرياضى

٤١٨٦  
١٥٧٩  

 / أفراد
  شركات

تشمل باقى ناخبى بندر ومركز 
  رادأفالمنصورة 

  ٤١٦١من رقم 
  ٨٣٣٦حتى 

  أفراد ناخبين ١٠عدد إضافة تم 
  ١٥١٩ حتى ١والشركات من 

   شركاتا ناخب٦٠عدد إضافة تم 
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٢٠

  المقر  رقم اللجنة
عدد 

  الناخبين
نوعية 
  الناخبين

  مالحظات

مجلس مدينة    فرعية٣
  طلخا

٧٨٠٩  
٥٩٩  

 / أفراد
  شركات

تشمل ناخبى بندر ومركز طلخا وبلقاس 
  وشربين ونبروه

  ) وشركات أفراد( 
  أفرادا ناخب) ١٨(عدد إضافة تم 

  ا شركاتناخب) ٢٦(وعدد 
   للتكرارأفرادناخبين ) ٦(تم حذف عدد 
  ناخبين شركات للتكرار) ٤(تم حذف عدد 

قاعة أم كلثوم    فرعية٤
  بالسنبالوين

٨٩٥٦  
٥٢٣  

 / أفراد
  شركات

 –الوين نبتشمل ناخبي بندر ومركز الس
  وتمى االمديد واجا

  ) وشركات أفراد( 
  أفرادناخبين ) ٥(عدد إضافة تم 

  ناخبين شركات) ٥(وعدد 
   للتكراراناخب) ١٣(تم حذف عدد 

   فرعية٥
الوحدة المحلية 
  لمجلس مدينة
  ميت غمر

٥٤٩٣  
٦٠٩  

 / أفراد
  شركات

  تشمل ناخبي بندر ومركز ميت غمر
  ) وشركات أفراد( 

  أفراد اناخب) ١(عدد إضافة تم 
  ناخبين شركات) ٦(وعدد 

 أفرادناخبين ) ٤(تم حذف عدد 
  ناخبين) ٢(وعدد ) تظلمات(

  )تظلمات(شركات 

   فرعية٦
الوحدة المحلية 
لمجلس مدينة 
  منية النصر

٦٦٢٩  
٣٧٥  

 / أفراد
  شركات

 النصر ةتشمل ناخبى بندر ومركز مني
  ودكرنس وبنى عبيد والمنزلة والمطرية

  ) وشركات أفراد( 
  أفرادناخبين ) ٢(عدد إضافة تم 

  ناخبين شركات) ٨(وعدد 
  ناخبين للتكرار) ٢(تم حذف عدد 

      ٤٠٩١٩  جمالىاإل 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٩ سنة  أبریل١٥فى ) أ(تابع  ٨٨ العدد – الوقائع المصریة

  

٢١

  &) ١٢(عـدد اللجـان    : الغرفة التجارية لمحافظة كفر الـشيخ      - عـشر ىاحلاد
   :اناخب) ٢٦١٣٠(عدد الناخبين 

عدد   المقر  رقم اللجنة
  الناخبين

نوعية 
  مالحظات  الناخبين

 ة رئيسي١
ن يينادى الزراع
 / أفراد  ٢٩٨٠  بكفر الشيخ

  شركات

  شمل ناخبى بندر كفر الشيخ ت
  ٤٨٩ شركات – ٢٤٩٥ أفراد

  ناخبين للتكرار) ٤(تم حذف عدد 

ن ينادى الزراعي   فرعية٢
 / أفراد  ٢١١٩  بكفر الشيخ

  شركات

 أفرادتشمل ناخبى مركز كفر الشيخ 
 تم حذف ١٣٦ شركات – ١٩٨٦

  ناخبين للتكرار) ٣(عدد 

مركز شباب    فرعية٣
 / أفراد  ٢٨٤٤  بيال

  شركات

 أفرادشمل ناخبى مركز الرياض ت
 تم حذف ٢١٦ شركات – ٢٦٣١

    ناخبين للتكرار) ٣(عدد 

قصر ثقافة    فرعية٤
 / أفراد  ٢٦٨٤  الحامول

  شركات

 أفرادتشمل ناخبى مركز بلطيم 
 تم حذف ١٣٩ شركات – ٢٥٤٨

  ناخبين للتكرار) ٣(عدد 

 / أفراد  ١٨٧٣  نادى المعلمين   فرعية٥
  شركات

  الحامولتشمل ناخبى مركز 
  ١٤١ شركات – ١٧٣٥ أفراد

  ناخبين للتكرار) ٣(تم حذف عدد 

نادى زمالك    فرعية٦
 / أفراد  ٢١٠٠  قلين

  شركات

  قلينتشمل ناخبى مركز 
  ١٠٦ شركات – ١٩٩٦ أفراد

  ناخبين للتكرار) ٢(تم حذف عدد 

مركز شباب    فرعية٧
 / أفراد  ١٤٧٤  الرياض

  شركات
   الرياضتشمل ناخبى مركز 

   ٩١ شركات – ١٣٨٣ أفراد

نادى دسوق    فرعية٨
 / أفراد  ٢٣٩٦  الرياضى

  شركات
  بندر دسوقتشمل ناخبى 

   ٣٦٩ شركات – ٢٠٢٧ أفراد



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٩ سنة  أبریل١٥فى ) أ(تابع  ٨٨ العدد – الوقائع المصریة

  

٢٢

عدد   المقر  رقم اللجنة
  الناخبين

نوعية 
  مالحظات  الناخبين

نادى دسوق    فرعية٩
 / أفراد  ٢١٠٤  الرياضى

  شركات
 أفراد مركز دسوقتشمل ناخبى 

  ١٣٦ شركات – ١٩٦٨

حديقة الطفل    فرعية١٠
  ٢٧٥٣  المتطور

  
 / أفراد

 شركات

   سيدى سالم تشمل ناخبى
  ١٩٨ شركات – ٢٥٥٦ أفراد
  للتكراراناخب) ١(ف عدد ذتم ح

  فرعية١١

  ١٢٤٧  حديقة العائالت 
 / أفراد

 شركات
  فوةتشمل ناخبى 

  ١٢٦ شركات – ١١٢٧ أفراد
 ناخبين للتكرار) ٦(تم حذف عدد 

  فرعية١٢
نادى مطوبس 

  ١٥٥٦  الرياضى
 / أفراد

 شركات
   مطوبستشمل ناخبى 

   ١٣٦ شركات – ١٤٢٣ أفراد
  ناخبين للتكرار٣تم حذف عدد 

      ٢٦١٣٠  جمالىاإل  

  &) ٩(عـدد اللجـان      : الغرفة التجاريـة لمحافظـة الـشرقية         -الثانى عـشر 
   :اناخب) ٢٦٦٣٧(عدد الناخبين 

عدد   المقر  رقم اللجنة
  الناخبين

نوعية 
  مالحظات  الناخبين

  مقر الغرفة   رئيسية١
 / أفراد  ٢٧١٨  التجارية بالشرقية

  شركات

  تشمل ناخبى بندر الزقازيق
  ٧٦٩ حتى ١شركات من رقم 

  ١٩٥٠ حتى )١( من رقم أفراد
  ا للتكرارناخب ١ تم حذف عدد

  
  
  

   فرعية٢

  
  

  مقر الغرفة
  التجارية بالشرقية

٢٨٧٥  

  
  
 / أفراد

  شركات

  تشمل باقى ناخبى بندر الزقازيق
  ٣٤٦١ حتى ١٩٥١ من رقم أفراد

 ١رقم وشركات مركز الزقازيق من 
  أفراد ١٦٧ حتى

  ١٢٠٠ حتى ١مركز الزقازيق من 
  ناخبين للتكرار) ٣(تم حذف عدد 
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٢٣

عدد   المقر  رقم اللجنة
  الناخبين

نوعية 
  مالحظات  الناخبين

   فرعية٣
  مقر الغرفة

  التجارية بالشرقية
٢٨٢٦  

 / أفراد
  شركات

 أفراد ٢تشمل ناخبى مركز الزقازيق 
  ٢٦٦٠ حتى ١٢٠١من رقم 
 ٤٣٤ عدد أفراد بو حمادأوناخبى بندر 

٧٣ شركات عدد اناخبا ناخب  
 ا ناخب٨٠٧ عدد أفرادحماد بو أ ومركز

  ا ناخب٥٤شركات عدد 
  ناخبين للتكرار) ٢(تم حذف عدد 

   فرعية٤
  مقر الغرفة

  التجارية بالشرقية
٢٦١٨  

 / أفراد
  شركات

  تشمل ناخبى مركز ومدينة منيا القمح

   فرعية٥

قاعة مناسبات 
مجلس أمناء 

مدينة العاشر من 
  رمضان

٢٦١٥  
 / أفراد

 شركات

  مدينة العاشر من رمضانتشمل ناخبى
   ناخبا للتكرار١تم حذف عدد 

  فرعية ٦
مجلس مدينة 

 بلبيس
٣٥٠٣  

 / أفراد
 شركات

تشمل ناخبى مركز ومدينة بلبيس 
  ومركز ومدينة مشتول السوق

   للتكراراناخب) ١(تم حذف عدد 

   فرعية٧
  مجلس مدينة

 بو كبيرأ
٣٦٣٠  

 / أفراد
 شركات

ير تشمل ناخبى مركز ومدينة أبو كب
ومركز ومدينة كفر صقر ومركز ومدينة 

  أوالد صقر ومركز ومدينة ههيا

   فرعية٨
مجلس مدينة 
 ديرب نجم

٢٠٧٨  
 / أفراد

 شركات

تشمل ناخبى مركز ومدينة ديرب نجم 
  ومركز ومدينة اإلبراهيمية

   فرعية٩
مجلس مدينة 

 فاقوس
٣٧٧٤  

 / أفراد
 شركات

فاقوس تشمل ناخبى مركز ومدينة 
   الحسينية ومدينةومركز

      ٢٦٦٣٧  جمالىاإل  
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٢٤

  &) ٥(عـدد اللجـان    : الغرفة التجاريـة لمحافظـة القليوبيـة       -الثالث عـشر 
   :اناخب) ٣٧٤٤٦(عدد الناخبين 

  المقر  رقم اللجنة
عدد 

  الناخبين
نوعية 
  الناخبين

  مالحظات

  رئيسية١
مقر الغرفة 
  التجارية ببنها

٧٥٨٨  
 / أفراد

  شركات

 بنها تشمل ناخبى مركز ومدينة
   شركات٥١٧ أفراد ٥٧٣٦

 ١٢٧٨ومركز ومدينة كفر شكر 
تم حذف عدد   شركات٧٥ أفراد

)١٨ (للتكراراناخب   

   فرعية٢
مقر الغرفة 

  التجارية
  بشبرا الخيمة

٧٢٢٨  
 / أفراد

  شركات

تشمل ناخبى قسم شبرا أول وثانى 
   شركات٨٩٦ أفراد ٦٣٥١

   للتكراراناخب) ١٩(تم حذف عدد 

   فرعية٣
لغرفة مقر ا

  التجارية
  بالقناطر الخيرية

٨٩٣٩  
 / أفراد

  شركات

تشمل ناخبى مركز ومدينة القناطر 
   شركات٢٨٩ أفراد ٣٨٨٧الخيرية 

  ٤٤٢٠ومركز ومدينة قليوب 
   شركات٤٣٨ أفراد

   للتكراراناخب) ٩٥(تم حذف عدد 

   فرعية٤
نادى الشباب 

  بطوخ
٧٥٥٨  

 / أفراد
  شركات

تشمل ناخبى مركز ومدينة طوخ 
 شركات ومركز ٢٨٥ أفراد ٤٣٣٢

 أفراد ٢٨٠٦ومدينة شبين القناطر 
   شركات١٧١
   للتكراراناخب) ٣٦(تم حذف عدد 

   فرعية٥
مركز الخانكة 

  الرياضى
٦١٣٣  

 / أفراد
  شركات

تشمل ناخبى مركز ومدينة الخانكة 
   شركات٧٥٣ أفراد ٥٣٨٠

      ٣٧٤٤٦  جمالىاإل 
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٢٥

  &) ٦(عــدد اللجــان :لجيــزة  الغرفــة التجاريــة لمحافظــة ا-الرابـع عــشر 
   :اناخب) ٥٢٦٢٦(عدد الناخبين 

رقم 
  اللجنة

  المقر
عدد 

  الناخبين
نوعية 
  الناخبين

  مالحظات

  رئيسية١
مقر الغرفة 

  التجارية بالجيزة
٩٤٢٦  

 / أفراد
  شركات

مبابة، إتشمل ناخبى الجيزة، 
العمرانية، مركز الجيزة، متنوع 

  المنيب، المناوات

   فرعية٢
  

فة مقر الغر
  التجارية بالجيزة

١١٥٧٦  
 / أفراد

  شركات
تشمل ناخبى الدقى ، العجوزة ، 

  المهندسين ، بوالق الدكرور ، اوسيم

   فرعية٣
  

مقر الغرفة 
  التجارية بالجيزة

٤٨٦٨  
 / أفراد

  شركات

تشمل ناخبى الوراق، مركز امبابة ، 
كرداسة ، البراجيل ، صفط اللبن ، 

  ةناهيا ، نزلة االشطر، طمو

  عية فر٤

  
مقر الغرفة 

التجارية بالسادس 
  من أكتوبر

١٧٨٣٣  
 / أفراد

  شركات

كتوبر أتشمل ناخبى السادس من 
الهرم، الملك فيصل، الواحات 

سكندرية إ  /البحرية، طريق القاهرة
  كتوبرأبو رواش، أالصحراوى، 

   فرعية٥
مقر الغرفة 
التجارية 
  بالبدرشين

٣٩٧٨  
 / أفراد

  شركات
طفيح، أياط، تشمل ناخبى الصف، الع

  بو مسلم،الحرانيةأزاوية 

  فرعية٦

مقر الغرفة 
التجارية 
  بالبدرشين

٤٩٤٥  
 / أفراد

  شركات

تشمل ناخبى البدرشين ، الحوامدية ، 
شبرامنت ، سقارة، أبو النمرس ، 

  الشوبك الغربى ، المرازيق ،
  أبو رجوان القبلى

      ٥٢٦٢٦  جمالىاإل 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٩ سنة  أبریل١٥فى ) أ(تابع  ٨٨ العدد – الوقائع المصریة

  

٢٦

  &) ١٣(عـدد اللجـان    :ظة بنى سويف   الغرفة التجارية لمحاف   -اخلامس عـشر 
   :اناخب) ١٢٤٤٦(عدد الناخبين 

  المقر  رقم اللجنة
عدد 

  الناخبين
نوعية 
  الناخبين

  مالحظات

  رئيسية١

مقر الغرفة 
  التجارية

  ببنى سويف
٨٦٩  

 / أفراد
  شركات

تشمل ناخبى بندر بنى سويف من 
  ٨٦٩ حتى ١رقم 

   فرعية٢
مقر الغرفة 

  التجارية
  ببنى سويف

٨٦٧  
 / أفراد

  شركات

تشمل ناخبى بندر بنى سويف من 
تم حذف  ١٧٣٨ حتى ٨٧٠رقم 

  ناخبين للتكرار) ٢(عدد 

   فرعية٣
مقر الغرفة 

  التجارية
  ببنى سويف

١١٦٩  
 / أفراد

  شركات
تشمل ناخبى مركز بنى سويف من 

  ١١٦٩ حتى ١

   فرعية٤

  
مقر الغرفة 

  التجارية
  ببنى سويف

١١٦٧  
 / أفراد

  شركات

ى مركز بنى سويف من تشمل ناخب
  ٢٣٣٨ حتى ١١٧٠رقم 

  ناخبين للتكرار) ٢(تم حذف عدد 

   فرعية٥

  
مقر نادى 
الواسطى 
  الرياضى

٩٥١  
 / أفراد

  شركات

جزء وتشمل ناخبى بندر الواسطى  
  من مركز الواسطى

  ٥٨٢حتى  ١رقم من 
  ٣٦٩ حتى ١ومن رقم 

   فرعية٦
مقر نادى 
الواسطى 
  الرياضى

٩٥٠  
 / أفراد

  شركات
  ١٣٢٠ حتى ٣٧٠رقم من 

   للتكراراناخب) ١(تم حذف عدد 
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٢٧

  المقر  رقم اللجنة
عدد 

  الناخبين
نوعية 
  الناخبين

  مالحظات

مقر نادى بوش    فرعية٧
 / أفراد  ١١٧٤  الرياضى

  شركات

  تشمل ناخبى بندر ناصر
  ٥٢٣ حتى ١من رقم 

  ٦٥١ حتى ١ومركز ناصرمن رقم 

  فرعية٨
مقر مركز شباب 

ببا شارع 
  بورسعيد

 / أفراد  ٧٩٣
  شركات

  تشمل ناخبى بندر ببا
  ٥٣٢ حتى ١من 

 للتكرار ناخبين) ٤(ذف عدد تم ح
  ٢٦٥ حتى١ومركز ببا من رقم 

  فرعية٩
مقر مركز شباب 

ببا شارع 
  بورسعيد

 / أفراد  ٧٩٧
  شركات

تشمل جزء من ناخبى مركز شباب 
  ١٠٦٢ حتى ٢٦٦من رقم ببا 

  فرعية١٠

مركز  مقر
الشباب 

والرياضة  ببندر 
  الفشن

 / أفراد  ١١٠٦
  شركات

 ١م تشمل ناخبى بندر الفشن من رق
 ١ ومركز الفشن من ٤٥١ حتى

  ٦٥٨ حتى
  ناخبين للتكرار) ٣(تم حذف عدد 

  فرعية١١

النادى  مقر
 الثقافي

االجتماعى شارع 
  محمود سليمان

 / أفراد  ١١٩٤
  شركات

  تشمل ناخبى بندر سمسطا
 مركز سمسطا ٤٥٨ حتى ١من رقم 

  ٧٣٧ حتى ١من رقم 
   للتكراراناخب) ١(تم حذف عدد 

  فرعية١٢

ز شباب مقرمرك
 رهناسيا  بجواإ

هناسيا إمستشفى 
العام ببندر 

  هناسياإ

 / أفراد  ٧٠٥
  شركات

  هناسياإتشمل ناخبى بندر 
   وجزء من٣٥٦ حتى ١من 
  ٣٤٩ حتى ١هناسيا من إمركز 

  فرعية١٣
مركز شباب  مقر

 / أفراد  ٧٠٤  هناسياإ
  شركات

  هناسياإتشمل ناخبى مركز 
  ١٠٥٤ حتى ٣٥٠من رقم 

   للتكرارااخبن) ١(تم حذف عدد 
      ١٢٤٤٦  جمالىاإل 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٢٨

  &) ٣(عـدد اللجـان    : الغرفة التجاريـة لمحافظـة الفيـوم      -الـسادس عـشر 
   :اناخب) ٩٨١٥(عدد الناخبين 

عدد   المقر  رقم اللجنة
  الناخبين

نوعية 
  مالحظات  الناخبين

  رئيسية١
  مقر الغرفة

 / أفراد  ٣١٤٨  التجارية بالفيوم
  شركات

  ز الفيومتشمل ناخبى بندر ومرك
   تم حذفا ناخب٣١٥١وعددهم 
   ناخبين للتكرار٣عدد 

   فرعية٢
  مقر الغرفة

 / أفراد  ٤٢٨٦  التجارية بالفيوم
  شركات

 ةتشمل ناخبى مركز اطسا وطامي
  وسنورس ومدينة الفيوم الجديدة

   ناخبين للتكرار٣تم حذف عدد 

   فرعية٣
الجمعية الخيرية 

اإلسالمية 
  بأبشواى

٢٣٨١  
  

 / أفراد
  كاتشر

بشواى وناخبى أتشمل ناخبى مركز 
   تم حذفمركز يوسف الصديق

   ناخبين للتكرار٨عدد 
      ٩٨١٥  جمالىاإل 

  &) ٥(عــدد اللجــان :  الغرفــة التجاريــة لمحافظــة المنيــا -الـسابع عـشر 
   :اناخب) ١٨١٤٣(عدد الناخبين 

عدد   المقر  رقم اللجنة
  الناخبين

نوعية 
  مالحظات  الناخبين

  رئيسية١
ر الغرفة مق

 / أفراد  ٤٥٩٧  التجارية بالمنيا
  شركات

 تم تشمل ناخبى بندر ومركز المنيا
  )تظلمات (ا ناخب٩٠عددإضافة 

مقر الغرفة    فرعية٢
 / أفراد  ٢٣٠٧  التجارية بالمنيا

  شركات

بندر / تشمل ناخبى المنيا الجديدة 
  إضافةتم ومركز سمالوط  

١٣ تظلمات ( اناخب(  

 مقر الغرفة   فرعية٣
 / أفراد  ٤٧٦٥  التجارية بملوى

  شركات

 / ملويتشمل ناخبى بندر ومركز 
بندر / بندر ومركز أبو قرقاص 

  إضافة  تمومركز ديرمواس
  )تظلمات (اناخب ٤٢٨عدد 
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٢٩

عدد   المقر  رقم اللجنة
  الناخبين

نوعية 
  مالحظات  الناخبين

   فرعية٤
مقر الغرفة 

  التجارية ببنى مزار
٣٩٩٨  

 / أفراد
  شركات

  تشمل ناخبى بندر ومركز
بندر ومركز مطاى / بنى مزار 

  )تظلمات (ا ناخب٢١دد عإضافة تم 

   فرعية٥
  مكتب غرفة
  بنى مزار

٢٤٧٦  
 / أفراد

  شركات

/ تشمل ناخبى بندر ومركز مغاغة 
  إضافةتم بندر ومركز العدوة 

  )تظلمات( ناخبين٦عدد 
      ١٨١٤٣  جمالىاإل 

  &) ٦(عـدد اللجـان     :  الغرفـة التجاريـة لمحافظـة أسـيوط          -الثامن عشر 
   :اناخب) ٢٧٨٥٤(عدد الناخبين 

رقم 
  اللجنة

  المقر
عدد 

  الناخبين
نوعية 
  الناخبين

  مالحظات

  رئيسية١

مقر الغرفة 
التجارية 
  بأسيوط

٦١٧٥  
 / أفراد

  شركات

سيوط وعددهم أتشمل ناخبى قسم أول 
٣٨٦٣وعددهم ثانى أسيوط قسم  وا ناخب

  ولأوشركات قسم  ٢٣١٣
   للتكراراناخب) ١(تم حذف عدد 

   فرعية٢
مقر الغرفة 

ة التجاري
  بأسيوط

٥٠٢٤  
 / أفراد

  شركات

  تشمل ناخبى مركز أسيوط
   وناخبىاناخب ) ٢٨٤٣( وعددهم 

  اناخب ) ٢١٨٢ (  وعددهمبنوبأمركز 
   للتكراراناخب) ١(تم حذف عدد 

   فرعية٣

المدرسة 
نجيلية اإل

 –بديروط 
  شارع الجامع

٢٣٤٩  
 / أفراد

  شركات
  تشمل ناخبى مركز ديروط

  لتكرار لاناخب) ١(تم حذف عدد 
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٣٠

رقم 
  اللجنة

  المقر
عدد 

  الناخبين
نوعية 
  الناخبين

  مالحظات

   فرعية٤
مركز شباب 
القوصية 

  شارع الجالء
 / أفراد  ٥٠٤٨

  شركات

  تشمل ناخبى مركز القوصية
 وناخبى مركز منفلوط )٢١٠١(وعددهم 

  تم حذف ااخبن )٢٩٤٨(وعددهم 
   للتكراراناخب) ١(عدد 

   فرعية٥

 النادى الرياضى
بو تيج أب

 شارع
عبد المنعم 

  رياض

 / أفراد  ٥٥٤٥
  شركات

   مركز أبو تيجتشمل ناخبى
   وناخبىا ناخب)٢٩٣٥(وعددهم 

 وناخبى ا ناخب)١٧٣٢(وعددهم مركز صدفا 
  ا ناخب)٨٨٠(  وعددهممركز الغنايم

  ناخبين للتكرار) ٢(تم حذف عدد 

   فرعية٦

مركز شباب 
ساحل سليم 

 ٢٣شارع 
  يوليو

 / أفراد  ٣٧١٣
  شركات

  تشمل ناخبى مركز ساحل سليم
  بى وناخاناخب )١٠٥٠(وعددهم 

 اناخب) ١٤٧٣( وعددهممركزى البدارى
  تم حذف ا ناخب)١١٩٣(وعددهم والفتح 

   للتكرارناخبين) ٣(عدد 
      ٢٧٨٥٤  جمالىاإل 

  &) ٨(عـدد اللجـان      : الغرفة التجاريـة لمحافظـة سـوهاج         -التاسع عـشر 
   :اناخب) ٣٤١٧٤(عدد الناخبين 

  المقر  رقم اللجنة
عدد 

  الناخبين
نوعية 
  الناخبين

  ظاتمالح

  رئيسية١

مقر نادى 
  المهندسين

  بمدينة سوهاج
٤٩٧٩  

 / أفراد
  شركات

  بى مدينة وبندر سوهاجختشمل نا

   فرعية٢
مقر نادى 
  المهندسين

  بمدينة سوهاج
٤٥١٩  

 / أفراد
  شركات

  تشمل ناخبى مركز سوهاج
٣٠١٠ومركز ومدينة جهينة ا ناخب 

١٥٠٩ا ناخب  
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٣١

  المقر  رقم اللجنة
عدد 

  الناخبين
نوعية 
  الناخبين

  ظاتمالح

   فرعية٣

مقر نادى 

المهندسين بمدينة 

  هاجسو

٣٦٧٤  
 / أفراد

  شركات

 ١١٢٢ ةتشمل ناخبى مركز ساقلت

٢٢٨٥خميم أ ومركز ومدينة اناخب 

٢٦٧ ومدينة الكوثر اناخبا ناخب  

   فرعية٤

مقر الوحدة المحلية 

لمركز ومدينة 

 المنشأة

٦١٠١  
 / أفراد

  شركات

تشمل ناخبى مركز ومدينة المنشأة 

٢٨٦٩ومركز ومدينة ا ناخب 

 ومركز ومدينة ا ناخب٣٠٣العسيرات 

  ا ناخب٢٩٢٩دار السالم 

   فرعية٥

مقر الوحدة المحلية 

لمركز ومدينة 

  جرجا

٣٠٨٣  
 / أفراد

  شركات
  تشمل ناخبى مركز ومدينة جرجا

   فرعية٦

مقر الوحدة المحلية 

لمركز ومدينة 

  البلينا

٣١٠٨  
 / أفراد

  شركات
  تشمل ناخبى مركز ومدينة البلينا

   فرعية٧
مقر الغرفة 

 ية بطهطاالتجار
٦٧٧٤  

 / أفراد

  شركات

تشمل ناخبى مركز ومدينة طهطا 

٣٩٤٧ا ناخب  

  ا ناخب٢٨٢٧ومركز ومدينة طما 

   فرعية٨

مقر الوحدة المحلية 
لمركز ومدينة 

 المراغة

١٩٣٦  
 / أفراد

  شركات
  تشمل مركز ومدينة المراغة

      ٣٤١٧٤  جمالىاإل 
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 ٢٠١٩ سنة  أبریل١٥فى ) أ(تابع  ٨٨ العدد – الوقائع المصریة

  

٣٢

  عـدد النـاخبين  & ) ٤(لجـان   عدد ال : الغرفة التجارية لمحافظة قنا      -العشرون 
)١٩٨٨٩ (اناخب:   

  المقر  رقم اللجنة
عدد 

  الناخبين
نوعية 
  الناخبين

  مالحظات

  رئيسية١
مقر الغرفة 
  التجارية بقنا

٦٢١٣  
 / أفراد

  شركات

، ا ناخب٢٢٧٠تشمل ناخبى بندر قنا وعددهم 
 وناخبى اناخب ٢٨٠٧مركز قنا وعددهم 

 ومركز نقادة ا ناخب٤٥٠بندرنقادة 
٦٨٦اناخب  

   فرعية٢

مقر مركز 
شباب 

الزهراء 
  بمدينة قفط

٤٤٣٤  
 / أفراد

  شركات

 اناخب ٤٣٨تشمل ناخبى بندر قفط وعددهم 
 وبندر قوص ا ناخب٧٠٣ومركز قفط عددهم

 ومركز قوص اناخب ٧٢٣وعددهم
  ا ناخب٢٥٧٠عددهم

   فرعية٣
مقر مركز 
شباب نجع 

  حمادى
٥٧٥٩  

 / أفراد
  شركات

   نجع حمادىتشمل ناخبى بندر

 ومركز نجع حمادى اناخب١٢١٩وعددهم 
   بندر دشناا ناخب١٩٥٦وعددهم 

  ا ناخب١١٧٩ مركز دشنا ا ناخب٩٠٢وعددهم 

 ومركز الوقف ا ناخب٥٧بندر الوقف 
  ا ناخب٤٤٦وعددهم 

   فرعية٤

مقر نادى 
العمال 

الرياضى 
  بفرشوط

٣٤٨٣  
 / أفراد

  شركات

  ا ناخب٦٥٥تشمل ناخبى بندر فرشوط 

  ا ناخب٤١٩مركز فرشوط وعددهم 

  ا ناخب٢٧٩أبو تشت  بندر

  ا ناخب٢١٣٠أبو تشت  ومركز

      ١٩٨٨٩  جمالىاإل 
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٣٣

  &) ٣(عـدد اللجـان    : الغرفة التجارية لمحافظة أسـوان       -احلادى والعشرون 
   :اناخب) ١٠٨٠٩(عدد الناخبين 

عدد   المقر  رقم اللجنة
  مالحظات  نوعية الناخبين  الناخبين

 سية رئي١
مقر الغرفة 
التجارية 
  بأسوان

   وشركاتأفراد  ٤٠٨١
  تشمل ناخبى مركز ومدينة أسوان

  ا ناخب٣٥٩٧ عددهم أفراد
   ناخب٥٠٢شركات عددهم 

نادى الشعب    فرعية٢
   وشركاتأفراد  ٣٨٥٤  بكوم أمبو

تشمل ناخبى مركز ومدينة كوم امبو 
 أفراد ا ناخب٣٠٦٧ودراو وعددهم 

   شركاتا ناخب٢١٩وعدد 
 ٥٤٥ومركز نصر النوبة وعددهم 

٢٣ وعدد أفراد اناخبشركاتا ناخب   

   فرعية٣

الوحدة 
المحلية 
لمدينة 
  دفوإومركز 

   وشركاتأفراد  ٢٨٧٤
  دفوإمركز  ناخبيتشمل 

  أفراد ا ناخب٢٦٦٥ عددهمو
   شركاتناخبين ٢٠٩وعدد 

      ١٠٨٠٩  جمالىاإل 

 & )٢(عدد اللجـان     :دى الجديد    الغرفة التجارية لمحافظة الوا    - الثانى والعـشرون 
   :اناخب) ٣٠٧٥(عدد الناخبين 

عدد   المقر  رقم اللجنة
  الناخبين

نوعية 
  مالحظات  الناخبين

  رئيسية١
مقر الغرفة 
التجارية 
  بالخارجة

 أفراد  ١٩٨٩
  وشركات

  تشمل ناخبى الخارجة
 للتكرار ا ناخب٢٤تم حذف عدد 

  ا ناخب١٣٨عدد إضافة و

   فرعية٢
موين إدارة الت

القديم بمدينة 
  الداخلة

 أفراد  ١٠٨٦
  وشركات

  تشمل ناخبى الداخلة وتم حذف
  ناخبين تظلمات) ٢(عدد 

      ٣٠٧٥  جمالىاإل 
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٣٤

 & )١(عـدد اللجـان     : الغرفة التجارية لمحافظة مطروح      -الثالث والعـشرون 
   :اناخب ) ١٩٤٠( عدد الناخبين 

  الحظاتم  نوعية الناخبين  عدد الناخبين  المقر  رقم اللجنة

 ة رئيسي١
مقر الغرفة التجارية 

  بمطروح
   وشركاتأفراد  ١٩٤٠

تشمل ناخبى جميع 

  أقسام المحافظة

      ١٩٤٠  جمالىاإل 

& ) ٣( الغرفة التجارية لمحافظة شمال سيناء عدد اللجـان          -الرابع والعـشرون 
   :اناخب) ٣٢٥٥(عدد الناخبين 

  المقر  رقم اللجنة
عدد 

  الناخبين

نوعية 

  الناخبين
  مالحظات

  رئيسية١

جمعية رعاية 

الطلبة بمدينة 

  العريش

٢٦٤٦  
/ أفراد

  شركات

تشمل ناخبي مدينة العريش 

  ونخل والحسنة

   فرعية٢

جمعية رعاية 

الطلبة بمدينة 

  العريش

٢٩٢  
/ أفراد

 شركات
  تشمل ناخبي رفح والشيخ زويد

   فرعية٣

جمعية رعاية 

الطلبة بمدينة 

  العريش

٣١٧  
/ أفراد

 شركات
  ناخبي بئر العبدتشمل 

      ٣٢٥٥  جمالىاإل 
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٣٥

 &) ٤(عدد اللجـان   : الغرفة التجارية لمحافظة البحر األحمر   - اخلامس والعشرون 
   :اناخب) ٨١٤٠(عدد الناخبين 

  المقر  رقم اللجنة
عدد 

  الناخبين
نوعية 
  الناخبين

  مالحظات

  رئيسية١
مدينة 
  الغردقة

٥٨٤٢  
 / أفراد

  شركات

قة سجل تجارى الغردقة تشمل ناخبى مدينة الغرد
، سجل تجارى استثمار ا ناخب٥٥٦٣ حتى ١من 

  اناخب ٢٨٢ حتى ١القاهرة من 
  أسيوطوسجل تجارى استثمار 

  ناخبين للتكرار) ٤(تم حذف عدد  ١ حتى ١من 

   فرعية٢
مدينة 
رأس 
  غارب

٥٢٦  
 / أفراد

  شركات

س غارب سجل تجارى أتشمل ناخبى مدينة ر
ل تجارى  سج٤٨٨ حتى١رأس غارب من 

  ٣٨ حتى ١الغردقة من 

   فرعية٣
مدينة 
  سفاجا

٨٣٨  
 / أفراد

  شركات

تشمل ناخبى مدينة سفاجا سجل تجارى الغردقة 
  ٨٢٣ حتى ١من 

  ١٥ حتى ١سجل تجارى استثمار القاهرة من 

   فرعية٤
مدينة 
  القصير

٩٣٤  
 / أفراد

  شركات

  شالتين-مرسى علم  - تشمل ناخبى مدينة القصير 
  ٦٥٠ حتى ١ارى الغردقة من سجل تج وحاليب

  ٩ حتى ١سجل تجارى استثمار القاهرة من 
  ١ حتى ١سيوط من أسجل تجارى استثمار 

  ٢٠٤ حتى ١سجل تجارى الغردقة من 
  ٢١ حتى ١سجل تجارى استثمار القاهرة من 

  ٤٨ حتى ١سجل تجارى شالتين من 
  ١ حتى ١سجل تجارى الغردقة من 

      ٨١٤٠  جمالىاإل 
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٣٦

 &) ٤(عدد اللجـان     : الغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء       - ون السادس والعشر
   :اناخب ) ٣٩٠٥(  عدد الناخبين 

عدد   المقر  رقم اللجنة
  الناخبين

نوعية 
  مالحظات  الناخبين

  رئيسية١
الغرفة التجارية 

 / أفراد  ٩١٣  بمدينة الطور
  تشمل ناخبي الطور  شركات

  مجلس مدينة   فرعية٢
 / ادأفر  ١٩١٦  شرم الشيخ

  تشمل ناخبي شرم الشيخ  شركات

مجلس مدينة    فرعية٣
 / أفراد  ٦٥٣  دهب

  شركات
تشمل ناخبي مدن نويبع وطابا 

  وسانت كاترين

مجلس مدينة    فرعية٤
 / أفراد  ٤٢٣  رأس سدر

  شركات
بو زنيمة أتشمل ناخبي مدينة 

  بو رديسأو
      ٣٩٠٥  جمالىاإل 

  &) ١(عـدد اللجـان    :ة األقـصر   الغرفة التجارية لمحافظ- السابع والعشرون 
   :اناخب) ٥٩٥٦(عدد الناخبين 

عدد   المقر  رقم اللجنة
  الناخبين

نوعية 
  مالحظات  الناخبين

  رئيسية١

 

مقر الغرفة 
التجارية 
  باألقصر

 / أفراد  ٥٩٥٦
  شركات

 مركز األقصر و بندر األقصرناخبيتشمل 
  رمنتأمركز  ورمنتأبندر و

  اسنإمركز  واسنإبندر و
   للتكراراناخب) ١١( عدد تم حذف

      ٥٩٥٦  جمالىاإل 

 

  رئيس مجلس اإلدارة      
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