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 بؿم هللا الغخمً الغخُم

 الػظُم   مصغ   شػب  

 ألابي الىفي   مصغ   شػب  

  غلُىم   الؿالم  
 
  هللا   وعخمت

 
 هوبغواج

 هظه ألاًام   في مثل  

ـ   كبل    مً آلان ؾىىاث   زم

 
 
ً  أ  الهخساباث   الترشح   باب   غً فخذ   غل

ـ    الىىاب   مجل

 وأغلب  طلً إحغاؤها

ٌ   أؾفغث غً حشىُل  وكض  ـ   أو  مجل

 بػض ثىعجْين غظُمخْين هىاب  
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 وحػاكبذ ال أًام  ومظذ 
 

 ؿىىاث

ـ  وباشغ    اإلاجل
 
 ه ما بين احخماغاث  وشاػ

 حلؿاث  اوػلاص  و  لجان  

 ه الضؾخىعٍت  زاللها بمؿئىلُاج   اطؼلؼ  

ػُت   هؿلؼت    حشَغ

 حؿام زاللها أغباء   جدمل  
 
 ا

  واطؼلؼ  
 
 غظام   ها بمهام  زالل

ـ   شىغ   فىحب   ا  الحالي   اإلاجل عئِؿ 

 وأغظاء  غلى ما أصوه مً صوع  

  والُىم  
 
ـ   كاعبذ مضة غلى  الىىاب   مجل

 مىتهاها

 
 
  وآن

 
 مجلـ حضًض اهخساب   أوان
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عي ال هفصل  في   الثاويدشَغ

 
 
 الضًملغاػُت   وجلً هي ؾمت

  اهخساباث  
 
في اإلاىغض اإلادضص لها في  صوعٍت

 إػاع مً الخىافؿُت والخػضصًت

  ما ًجػل مً الضًملغاػُت  
 
 ازخُاع   أصاة

 واهخلاء  

 طاج   وفي الىكذ  
 
  للخلُُم   ه أصاة

 
 
 للمداؾبت   ووؾُلت

  ُ   يافأ اإلاجض  ف
 

 بإغاصة   البرإلاان كبت   جدذ

 .هاهخساب  

مً كبل الىازبين اإلالُضًً بلاغضة 

 بُاهاث الىازبين بضائغجه
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 انسُذاد وانسبدح

 ( مً الضؾخىع  601للض خضصث اإلااصة )

 
 
ت   مضة ـ   غظٍى ـ   الىىاب   مجل  ؾىىاث   بسم

 
 
  مُالصًت

 
ش   جبضأ ٌ   مً جاٍع له،  احخماع   أو

ـ   اهخساباث   وأوحبذ إحغاء    الجضًض   اإلاجل

  ٌ ا الؿابلت   زال  غلى اهتهاء   الؿخين ًىم 

ـ  ه، وإلاا وان مضج   كض الحالي  الىىاب   مجل

ٌ   احخمؼ   مً شهغ  في الػاشغ  له  اوػلاص   في أو

  ومً ثم  م، 6061ًىاًغ غام 
 
ه في جيخهي مضج

 .م6066غام  هطاج   الشهغ  مً  الخاؾؼ

ا  إحغاء   وبىاء  غلى طلً، ًىىن واحب 

ـ   اهخساب   ٌ   الجضًض   اإلاجل التي  الفترة   زال

 .خضصها الضؾخىع واللاهىن 
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ٌ   فلض هــــــــوغلُ  ػمني كمىا بىطؼ حضو
ىُت   الؼم 

 
 مدضص واضح ٌشمل الفترة

ليل إحغاء  مً إحغاءاث فخذ باب  الترشح   

وإغالن اللائمت  اإلابضئُت  ألؾماء  اإلاغشحين 

ً  غليها وإغالن  اللائمت  هم والؼػ وعمىػ 

ً   فترة   النهائُت وجدضًض بضء   ت ومىغض الضغا

الخىاٌػ ووشغه وبضء فترة الصمذ  الضغائي 

 والاهخساباث في الخاعج والضازل 

 وإغالن  الىخائج  

 وهظا اهخساباث  ؤلاغاصة 

 في الخاعج  والضازل  وإغالن  الىخائج

 ؾُما وأن الاهخساباث ؾخجغي 
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 غلى مغخلخين

 وعهُـــــه
 و 

 
 الضؾخىع   غلى أخيام   الاػالع   بػض

 الحلىق   مباشغة   جىظُم   كاهىن   وأخيام  

لؿىت  54عكم  باللاهىن   الصاصع   الؿُاؾُت  

6065 

ـ   كاهىن   وأخيام    الصاصع   الىىاب   مجل

 6065لؿىت  51عكم  باللاهىن  

 6062لؿىت  643عكم  اللاهىن   وأخيام  

 لالهخساباث   الىػىُت   بشأن الهُئت  
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ـ  وبىاء  غلى ما كغع    الهُئت   إصاعة   ه مجل

  ه اإلاىػلضة  بجلؿخ   لالهخساباث   الىػىُت  

ش    60/4/6060 الُىم  بخاٍع

  6060( لؿىت 46اللغاع عكم ) أصضع 

 الىدى آلاحي: غلى 

 أؾماؤهم بلاغضة 
 
ُضة

 
ل
 
 اإلا

 
ن بى  از 

 
 الى

 بُاهاث الىازبين

ـ   الهخساباث  مضغىون    الىىاب   مجل

، الفغصي   ا بالىظام  ( ملػض  635) غضص   لشغل  

 اإلاغللت   اللىائم   ا بىظام  ( ملػض  635)غضص و 

ٌ   فم  طلً و و ، اإلاؼللت     الؼمني   الجضو

ضة   :الغؾمُت الظي ؾِخم وشغه بالجٍغ
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مضمجت  أؾؼىاهتوؾُجغي حؿلُمىم 

غليها وافت اللغاعاث اإلاىظمت للػملُت 

 .الاهخسابُت عفلت كغاع صغىة الىازبين

 جلضم ػلباث الترشح غلى أن 

  6060الهخساباث مجلـ الىىاب لػام 

 مً ًىم 
 
  الخمِـاغخباعا

  6060/ 62/4اإلاىافم 

  61/4/6060اإلاىافم  الؿبذختى ًىم 

 
 
 مً الؿاغت الخاؾػت صباخا

 وختى الؿاغت الخامؿت مؿاء  

 ما غضا الُىم ألازير 

 الثاهُت مؿاء   ختى الؿاغت
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 لى ول مً ًغغب الترشح غوهىا أهىه 

أن ًبضأ إحغاءاث الىشف الؼبي مً الُىم 

  للظىابؽ التي وطػتها الهُئت
 
 ػبلا

 بالخيؿُم مؼ وػاعة الصحت

 مً الهُئت غلى أن ٌؿخىفى ول 
 
وخغصا

اإلاترشحين أوعاق جغشحهم كبل اهتهاء اإلاُػاص 

  اإلادضص وطلً بخلضًمها وباقى اإلاؿدىضاث 

 بلجان اإلاخابػت اإلاشيلت بمىحب كغاع مً

 الهُئت الىػىُت لالهخساباث 

في حمُؼ  بملاع اإلاداهم الابخضائُت

 اإلادافظاث
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 وثبنىسجخ الوتخبثبد 
  برجــه يف اخلـــاملصرَُ

  جم الخيؿُم بشأنها مؼ وػاعة الخاعحُتالتي 

في طىء ما ًجخاح الػالم مً جفش ي 

  فيروؽ هىعوها اإلاؿخجض

ىن  فلض كغعث الهُئت أن ًخىلى اإلاصٍغ

بالخاعج حسجُل بُاهاتهم غلى اإلاىكؼ 

 الغؾمي للهُئت 

اإلاىافم  ألاخضزالٌ الفترة مً ًىم 

62/4/6060 

 60/6060/ 60اإلاىافم  الؿبذإلى ًىم 

 وهظلً ػباغت أوعاق الاكتراع
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 ًىمي  الاثىين و الثالثاء اإلاىافلين 

 للمغخلت ألاولى 6060/ 60/ 60، 64

ىمي الاثىين والثالثاء اإلاىافلين  ٍو

 للمغخلت الثاهُت 3/66/6060،  6

 عهً أن جتري االوتخبثبد
 ثبنىسجخ نهمرحهخ األوىل

  نهمصرَني ثبخلبرج

أًام ألاعبػاء والخمِـ والجمػه 

 6060/ 63/60،  66، 66،  اإلاىافلين

 ثبنذاخـم
ُ
  ـ وجتـري االوتخبثـبد

  4مً الؿاغت 
 
 صباخا
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 مؿاء  بالخىكُذ اإلادلى 4 ختى الؿاغت

  ألاخضو  الؿبذًىمي 

 60/6060/ 64،  65اإلاىافلين  

 ــ 
ُ
  وتعهه انىتُجخ

 ثبنىسجخ نهمرحهخ األوىل
ضة    الغؾمُت ووشغها بالجٍغ

 في مىغض أكصاه 

 6/66/6060اإلاىافم  ألاخضًىم 

 بدحـــكمب جتري اوتخبثبد اإلعــ 
  ثبنىسجخ نهمرحهخ األوىل
 نهمصرَني ثبخلـــبرج

 اإلاىافلين الؿبذ وألاخض وألاثىين أًام 
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  66 ،66 ،63/66/6060  

 ـ و جتري اوتخبثبد اإلعبدح ثبنذاخــم
  4مً الؿاغت  

 
 4وختى الؿاغت  صباخا

 مؿاء  بالخىكُذ اإلادلى 

 اإلاىافلين الثالثاء،  الاثىينًىمي 

63  ،65 /66/6060  

 ــ وحػلً الهُئت الىػىُت لالهخساباث 

 الىخائج النهائُت

ضة الغؾمُت    ووشغها بالجٍغ

  في مىغض أكصاه

 30/66/6060اإلاىافم  الاثىينًىم  
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 وجتري االوتخبثبد 
 خــــــثبنىسجخ نهمرحهخ انثبوُ

 نهمصرَني يف اخلبرج
 ألاعبػاء والخمِـ والجمػت أًام

 اإلاىافلين

5 ،4 ،1 /66/6060  

 وجتري االوتخبثبد يف انذاخـــم
 اإلاىافلين ألاخـض،  الؿبذًىمي 

2  ،3 /66/6060  

 باليؿبت للمغخلت الثاهُتوحػلً الىدُجت 

ضة الغؾمُت  ووشغها في الجٍغ

  في مىغض أكصاه
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  64/66/6060اإلاىافم  ألاخضًىم 

 كمب جتري اوتخبثبد اإلعبدح يف اخلبرج
 اإلاىافلينالؿبذ وألاخض وألاثىين  أًام

4  ،1 ،2 /66/6060  

 وجتري االوتخبثبد يف انذاخـــم
 اإلاىافلين الاثىين والثالثاءًىمي 

2  ،3 /66/6060  

 وحػلً الهُئت الىػىُت لالهخساباث 

ضة  الىخائج النهائُت ووشغها بالجٍغ

 الغؾمُت في مىغض أكصاه

 65/66/6060اإلاىافم  الاثىينًىم  
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 انسُذاد وانسبدح
الهُئت الىػىُت لالهخساباث ؾخجغي إن 

  هىعوها في ظل وباء   هظه الاهخساباث

  الظي ًجخاح  الػالم  

 اهخساباث مجلـ الشُىر مثل ؾابلتها 

ضةب ت  غ   جضابير  وإحغاءاث  اختراٍػ
 
ساط  اج 

  
 
ىا مػ 

 
ا ومجخ

 
ى ؿ 

 
 لىكاًت  أهف

 غلى أػغاف الػملُت  الاهخسابُت  
 
 وخفاظا

مؼ الىػاعاث والجهاث  وبػض جىاصلىا

 اإلاسخصت 

 والخيؿُم فُما بُيىافي الضولت 

 
 
 مىظمت

 
 صاعمت

 
 وطػىا كىاغض
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 للضغاًت  الاهخسابُت  

ٌ  اللجان  الاهخسابُت    ولضزى

 وللخػامل  مؼ اإلاشغفين غليها وأمىائها

 ووفغها ول  ما ًلْؼم مً وؾائل للىكاًت

 ومه تهك انقىاعــذ

 حػلُم  وافت اإلالغاث  الاهخسابُت   

ذ  وبػضه  كبل البضْء في الخصٍى

 .في زالٌ الُىمين وفي زالٌ ؤلاغاصة

م مغاهْؼ  
 
الخلُض بمؿافاث  آمىه  أما

 الاكتراع.
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جيلُف مىظف مسخص مً كبل  

ت الىػىُت لالهخساباث ًخىلى جىظُم ــــــــــــــــــــــالهُئ

ومغاكبت جلً اإلاؿافاث آلامىت وجىظُمها 

 .باؾخمغاع 

فغض اعجضاء الىماماث الىاكُت غلى وافت  

مؼ كُام الهُئت  أػغاف الػملُت الاهخسابُت

بخىفير هماماث مجاهُت إلاً ًدظغ إلى ملغ 

  لجىت الاكتراع بضون اعجضاء الىمامت

ضغاًت غلى إلؼام وافت اإلاغشحين بال 

 وؾائل الخىاصل الاحخماعي واؾخسضام  

  اإلالغعة   في الحضوص   الصىث   مىبراث  
 
 كاهىها

ها ً التي جدضص  الفخاث في ألاماه   وحػلُم  

 
 

  الؿلؼاث
 
 في اإلادافظاث. اإلادلُت
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 خيلُف  كُام عئِـ اللجىت الفغغُت ب 

 غلى شخصُت   للخػغف   مسخص   مىظف  

  الىازب  

خالت كُام اللبـ في شخصِخه بؿبب  في

 اعجضائه الىمامت، وهظلً في لجان الؿُضاث  

 جيلُف مىظفت مً كبل الهُئت 

 
 

ْجغي الاهخساباث
 
 لللُام بهظا الػمل ختى ج

 اإلالغع لها. في اإلاىغض   

 صون أن ًمىػىا الىباء  مً إحغ ائها

ا وأصاء  واحبىا ىا غً مباشغة  خلى 
 
ف  أو ًىك 

 خسابفي الترشح والاه

 والخغوج باهخساباث  خغة  هؼيهت  آمىت  
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  هي جلًو 
 

التي شهض بها الػالم  ؤلاحغاءاث

مصغ فى  وأثنى غليها بػض أن ثبذ هجاح

ـ   اهخساباث   جىظُم   في ظل  الشُىر   مجل

 جفش ي وباء فيروؽ هىعوها

 انسُذاد وانسبدح

ـ    صوع  الىُابُت   إن للمجال
 
 باعػ  ا

 
  ا

 الشػىب   في خُاة  

  صىع  وهي إخضي 
 
 غير   الضًملغاػُت

 اإلاباشغة  

  وأفظل  
 
 إلُه  ص  ما زل

 ختى آلان الضًملغاػي الفىغ  
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ـ   زصىصُت   شأن وفي  الىىاب   مجل

 اإلاصغي 

  فلض
 
 ازخصاصاث   به الضؾخىع   هاغ

 غظام  

 
 
ا بُض   هوحػل  ؾلؼت   ػمام   ه غلىكابظ 

ؼ    الدشَغ

 غكابت  الو  للبالص   الػامت   الؿُاؾُت   وإكغاع  

 الحىىمت   غلى غمل  

ـ   ًجػل  ما    لهظا اإلاجل
 
 في واكؼ   الخأثير   بالغ

 هاومؿخلبل   مصغ  

ً   ٍجػل  و   أغظائ   اهخلاء   مً خؿ
 
 ه طغوعة

 منها ال مىاص  
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 انسُذاد وانسبدح

 إن الضًملغاػُت التى وػِشها 

 الحغة  اإلاشاعهت   غبر   جمغ  

  ً ُ   في الحُاة   للمىاػ   ت الخػضصًت  الؿُاؾ

 الحؼبُت   ألاوشؼت  مً زالٌ مؿاهمخه في 

ت الخػبير و اخخيامه إلي  ومماعؾخه لحٍغ

 هازب وان صىضوق الاكتراع ؾىاء
 
 أو مترشح ا

 
  ا

 
 
  فأقجهىا شعت

 
  مصر

ـ   غلى اهخساباث    الىىاب   مجل

 مترشحين وهازبين

   غلى ًض   أشض  و 
 ؾخىا مً ول 

 
  في الشغوغ

 
 
ا اإلالغعة

 
 كاهىه
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ؾىاء مً ألاخؼاب الؿُاؾُت أو 

 اإلاؿخللين

 وو 
 
 في هفؿ   حض

 
 غلى الاطؼالع   ه اللضعة

ت   بمهام    الػظٍى

 ؾير   مخابػت   إلى لجان   أن ًخلضم  

 هجغشح   بأوعاق   الاهخساباث  

أو جلً  الفغصًت   ؾىاء غلى اإلالاغض  

 لللىائم   اإلاسصصت  

  ً  هغلى هازبُه بغهامج   وأن ٌػل

خىاصل   ػمل   ،مػهم ٍو  ،همغلى إكىاغ   َو

  ٌ  همثلت   غس ى أن ًىا

 الؿُاؾُت   مهبدلىك   ينخمخػاإلا ول   وأصغى 
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 غلى  ىالػأن ًؼ

 
 اإلاترشحين بُاهاث  كبال

ضعؾ لفبغامج   ىاٍو هم غلى جىحهات   ىاهم ٍو

 همهم وؾُاؾات  وآعائ  

 ان  لجالإلى  الاكتراع   أن ًخىحهىا في أًام  و 

 الفغغُت  

ضلىا ب  ازير  فُه  إلاً ًغوا مهت  اصى أٍو

 مهىػن  لو  مهم وأؾغ  ههفؿ  أل 

 والؿاصةالؿُضاث 

 فاطلىا واػهىا و كاعهىا و 

 وألافظل   وازخاعوا ألاصلح  

 ف
 
  ىمصىج

 
 ال حػؼىه إال إلاً ٌؿخدم   ؛أماهت
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 وواحب   أزالقي   التزام   بالصىث   وؤلاصالء  

 وػني  

 
 
ا كبل أن ًىىن  ُ ا كاهىه ه التزام 

 
 فغط

 الضؾخىع واللاهىن 

ٌ   بالصىث   غً ؤلاصالء   واللػىص   غً  هىى

 هت  األام أصاء  

ها الظي كؼػىاه وأبا للػهض   وهلع   ء 

ها  ىاوػى  ؼ م وأحضاص 

 الؿُضاث والؿاصة

 في اهخساباث   بفػالُت   أصغىهم للمشاعهت  

ـ    الىىاب   مجل
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ـ     ختى ال ًجل
 

  الػخُم   البرإلاان   كبت   جدذ

 بها إال حضًغ  

عؤاهم إلى  ىم وهلل  آمال   غلى جدلُم   كاصع  

 اإلاػىُين بها

  املصرَخ   ونهمرأح  
ُ
 :وقىل

 صائمت   ثابخت   بيؿبت   الضؾخىع   ً  للض زص  

ـ   مً أغظاء    الىىاب   مجل

 
 
ً في اإلاائت  مً غضص  ٍوغشغ  زمؿت

ه غلى ألاكل     ملاغض 

 
 
ش   ألاهبر   وهي اليؿبت  مصغ   في جاٍع

ا إلاؿيرة    الؿُاؾُت   في الحُاة   اإلاغأة   جلضًغ 
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ا بؼاكات  
 
 هاها وكضعات  وإًماه

 ومً هىا؛ هضغىا وؿاء  مصغ  

ً  أن ً  غلى لجان   غلى الخىافض   دغص

 الاكتراع  

ً  و  صفىف  الىازبين  في ػلُػت   أن ًلف

ًػه  اصته 

ً الزخُاع مً ًمثلهو   ً  أن ًضلين بأصىاته 

 واإلاترشحين   مً اإلاترشحاث  

  ثىبِ  وأل
 
  مصر

؛ اخلبصخ   االحتُبجبد   مه روٌ  
ُ
 وقىل

ىم الللب  مً الحب  والاهخمام    مىطػ 



28 
 

 
 
ـ   في اهخساباث   ىم غلى اإلاشاعهت  هدث  مجل

 الىىاب  

  ً ا في اؾخلبال   وهد  ىمحمُػ 

 
 
صىن وول  ىمغلى مشاعهخ   ىا خٍغ

ها  اللجان   لغؤؾاء   تصائم جىحيهاث  و  وأمىائ 

ت غىىم  
 
 .بضفؼ  اإلاشل

 
 
  أثىبِ

 
  يف اخلبرج  املقُمني مصر

ٌ  كلُلت  غلى مؿخىي  إن مصغ  مً بين صو

 الػالم  

ذ غلى   مىاػىيهابدم   ؤلاكغاع  خغ ص 

هم  اإلالُمين في الخاعج  مً ؤلاصالء  بأصىات 
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هم ٌ  إكامت  هم في صو ٌ  جىاحض   خا

ىم هم في بىاء  وػى  ا بضوع 
 
 إًماه

ىم الضائم  لغفػت  مصغ هم  ُ  وؾػ

  ذوكض بظل
 
  الهُئت

 
 لالهخساباث   الىػىُت

  ً  ول  حهض  ممى

 وػاعة  الخاعحُت  بالخيؿُم والخػاون مؼ 

ىمأحل مً  ىم جمىُى   مً ؤلاصالء  بأصىاج 

غاعي ِؿغ  غلُىم ٍو  ً ٌ   الىظم   بما   اإلاػمى

  ٌ  ىمإكامخ   بها في صو

ها ها وهؼاهت  ت   إلحغاءاث الاكتراع  ؾٍغ
 
دفظ  ٍو

 اإلاشاعهت  فأكبلىا غلى 
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  وازخُاع  
 
ـ   ىممً ًمثل  الىىاب   في مجل

 انشجــــبة

أن  الغُىع غلى وػىه   وأكٌى للشباب  

  ٌغخىم  
 

 هظا الاؾخدلاق الىُابي لُثبذ

 و ه فُه خظىع  
 
 بظلً مترشحا

 
 مػؼػا

 
هازبا

اهسغاػه في غملُت بىاء خاطغ وػىه 

 ومؿخلبله.

 انسُذاد وانسبدح

 هىا إف
 

  الترشح   مً غؼم   ول   هدث

 في الاهخساباث  

 ؿخلليناإلاأو  مً اإلاىخمين ألخؼاب  

 بشغف   اإلاىافؿت   غماع   أن ًسىطىا
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ػُت اإلالبلت  ال  ض الاهخساباث الدشَغ هٍغ

مجغص مىافؿت مً أحل الفىػ باإلالاغض بل 

 مً أحل جغحُذ أفظل البرامج 
 
حؿابلا

وزيرة الىسب الجضًغة بالىُابت غً الشػب 

ٌ بأماهت وهفاءة بلصض  إلى مجلـ  الىصى

هُابي حضًغ بالىجاخاث التي جلُم بملام 

 .بالصها مصغ

 وإ
 
  ن الهُئت

 
ا  باث  لالهخسا الىػىُت عئِؿ 

ـ   وأغظاء    -جىفُظي وحهاػ   إصاعة   مجل

ا  غلى  كىف  ى غلى ًلين مً ال –حمُػ 

 اإلاترشحين مً حمُؼ   واخضة   مؿافت  

 واللاهىن   الضؾخىع   ىا باخترام  وفاء  بلؿم  
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ا بمػاًير    والنزاهت   الشفافُت   والتزام 

ه هوججغص   اللاض ي   مً طمير   وبىاػع    وخُاص 

  لخسغج  
 

 بحجم   ًلُم   بشيل   الاهخساباث

 بلضها وآماٌ وػمىخاث شػبىا مصغ  

ومً حاهبىا هلتزم ههُئت وػىُت 

لالهخساباث بالفصل في الخظلماث التي جلضم 

إلُىا بػضالت اللاض ى وخُاصة وأن وػمل غلى 

 أخيام اللظاء صون إبؼاء. جىفُظ  

 
 

شأن  - وؾخجغي هظه الاهخساباث

ها ، - ؾابلات   إشغاف  كظائي  وامل 
 

 جدذ

 ،   صىضوق 
بمػنى أن ًىىن هىان كاض  ليل 

مىضوبي  في إػاع  مً اإلاخابػت  مً حاهب  



33 
 

، اإلاترشحين ووهالئهم و  وؾائل  ؤلاغالم 

ت   ومىظماث  اإلاجخمؼ  اإلاضوي  اإلاصٍغ

، وغير ها، وفم  الظىابؽ    وألاحىبُت 

.
 
 التي وطػتها الهُئت

 خ ــويف انىهبَ
أن ًىىهىا غلى كضع  أػالب حمُؼ الىازبين

 حاشض الكباٌ الالاؾخدلاق وطلً باهظا 

 غلى لجان الاكتراع 

 مً أحل الىصٌى إلى مجلـ هُابي 

 كاصع غلى إهجاح مؿيرة بلضها مصغ الحضًثت

م
 
، ووفم  مؿػاه م هللا 

 
ى

 
 باعه
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موؾض  
 
  زؼاه

م  الحم   ص  غلى ػٍغ

ه
 
 هللا  وبغواج

 
 والؿالم  غلُىم وعخمت

 
 رئُس               

 اهلُئخ انىطىُخ نالوتخبثبد
 انقبضٍ /                                                                 

 الشني إثراهُم  
 وبئت رئُس حمكمخ انىقض     

 


