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 بؿم هللا الغخمً الغخُم

 الفؽُِم  مهغَ  قفَب 

 ألابُي  الىفيُ  مهغَ  قفَب 

  ـلُىُم  الؿالمُ 
ُ
  هللاِ  وعخمت

ُ
 هوبغواج

المَي  وفلُض الُىَم هظا اإلاإجمغَ   ؤلـا

 الىُابُِت  الاهخساباِث  في زضّمِ 

ـِ  أـضاِء  الزخُاعِ   الىىاِب  مجل

 ٌَ عيِ  الفهِل  زال ـِ  الثاويِ  الدكَغ  للمجل

 ه اوفلاِص  اإلالغعِ 

 (0204 – 0202) في الفترةِ 
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 الفؽَُم  مهغَ  قفَب 

  أًاٍم ب هم وهفس يطهغ أ
ْ

 ، زلذ
ُ
فحها  مهاصًخ

جغي  اهخساباٍث ب
ُ
 مً هُئٍت  وجىؽٍُم  باصاعةٍ ج

  ،مؿخللٍت  وظىٍُت 
َ

 كضائيٍ  ئقغاٍف  وجدذ

  وأن ًدؿَم  ،وامٍل 
ُ
 نزاهِت الب هائحغاؤ

 .كفافُِت الو 

 أ ؛والُىمَ 
ُ
 واكًفا،  همضحى هضاؤ

 
ُ
  فخىلذ الهُئت

ُ
  الىظىُت

ُ
 لالهخساباث

  
َ
 الاهخساباِث  وجىؽَُم  ئصاعة
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ـُ ئصاعةٍ  لى عأِؾها مجل  وحهاٌػ جىفُظي ـو

 
ً
 وأـضاءا

ً
 وهىابا

ً
 مً كضاِة مهغَ  مضًغا

 ه ئلحهم الكىَغ والظًً أوُح 

هجاػ جلً ل  هه مً مجهىٍص إلاا ًبظلىُ  

 الاؾخدلاكاث الضؾخىعٍت

ُــانسُ
 
ُبدحــوانسُذاد

 
َ
ـلحها  أقغفذالتي  الاهخسابُِت  ئن الفملُت

 
ُ
  الهُئت

ُ
  والتي حغثلالهخساباث  الىظىُت

 وخُاٍص  بنزاهٍت  حغثمدافؽت  ةـكغ  في زالر
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  جاٍم 
َ
 اإلاجخمِق  مً مىؽماِث  مخابفٍت  وؾغ

الِم  وهظا وؾائِل  وألاحىبُِت  اإلاضوي اإلادلُِت   ؤلـا

 كضائي وامل وباقغاٍف  وألاحىبُِت  اإلادلُِت 

 
َ
  بالضافت ئلى أن الهُئت

َ
الهخساباث ل الىظىُت

 
ُ

  واخضةِ  ـلى مؿافِت  جلف

 مً حمُق اإلاترشحين.

 
ُ

  وها هي الاهخساباث
ْ

 جىافس يٍ  في مىاٍر  حغث

 ن فحها اإلاؿخللىن واإلاىخمى  حؿابم

 ؾُاؾٍُت  ألخؼاٍب  
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 ىمجمثُلِ  قغِف  هُِل  في ًغغُب  وٌل 

ا أل و 
ً
 لثلخِ وٌل ٌؿعى خثِث

ً
 ىمن ًىىن أهال

ُ
 
ُـــيصُشعت

 
ُُش
بما خللىا  فسًغاحضًٌغ بىا أن هغفَق عؤوَؾىا 

 هافي خاضغِ 

 وأن هخعلَق ئلى اإلاؿخلبِل، 

 الؿماِء 
َ
 ىاىِخ عمب مخجاوػًٍ آفاق

 ؟ ال  ولم
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  ؛هاخاضغُ و 
ٌ
  مماعؾت

ٌ
ِ  صًملغاظُت

ّ
ىا في لحل

 والاهخساِب  الترشِح 

 جهىِص بو  - هللاِ  باطِن  - مكغٌق  ؛هاوغُض 

 
ّ
 ااإلاسلهين مى

 ًِ  ازخُاعِ  وبدؿ
ُ
 ىاها إلاً ًمثل

 الفؽَُم  مهغَ  قفَب 

  لضل
ْ

  - هللاِ  بدمِض  - اهتهذ

 
ُ

، الثاهُت اإلاغخلِت  ألاولى مً الجىلِت  اهخساباث

ذ حٍغ
ُ
 : في مدافؽاِث  والتي أ
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، الغغبُت، اإلاىىفُت، الللُىبُت، اللاهغة) 

، هفغ الكُش، الكغكُت، صمُاط، الضكهلُت

ـ، ؤلاؾماـُلُت ، قماٌ ؾِىاء، الؿَى

 ( بىعؾفُض، حىىب ؾِىاء

 
ُ
  أًام مهَغ  زاعَج ها ووان ئحغاؤ

ـِ  ألاعبفاِء   اإلاىافلت والجمفِت  والخمِ

ًىمْي  مهَغ  وصازَل ، 0202 هىفمبر 4، 3، 2 

  6، 5اإلاىافلْين ألاخض  و  الؿبذ

 ه.طاجِ  مً الكهغِ 
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ُ
 
ُُوانُىو

 
ُعهًُحضشار َُُعهٍ

 
ُهبكىَُزُجز

ُيفُانذاخم ُنقذُ
 
ُاالَزخبثبد

ْ
جشَذ ُأ 

 7246في ـضص )
ً
ُت  فـغ

ً
 ( لجىت

ضص )  ـامت50ـو
ً
 ( لجىت

ُ
ْ
ٌ
 
ُفُهبُادلرتشحى

 
ُورُبفس

ُيقعذًاُثبنُظبوُانفشدٌُُ(141)عهًُعذدُ
ُيقعذًاُثُظبوُانقىائـــــىُ(141)وعذدُ

 هظه الاهخساباث 
ْ

ذ حٍغ
ُ
 و  كض أ

ِت التي هلضُع لغِح  الها بخأميٍن مً الكغظِت اإلاهٍغ
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ٌَ ألاًاِم  ما بظلىه مً حهىٍص مضيٍُت زال

،  اإلااضُت في ؾبُِل جأميِن لجاِن الاكتراِؿ 
ْ
 والفغػ

ُِت  م الفمُل باللجاِن الفـغ
َ
 وكض اهخؽ

 هىاَن جأزيٌر  
َ
في فخِذ ـضٍص مدضوٍص وئن وان

 ٌِ مً اللجاِن لبفِض الىكِذ لخأزِغ ونى

 
َ
 ـلحها  اللضاة اإلاكغفين

 هىاَن بفُض 
ْ

ء ؾيِر الفملُِت  وواهذ
َ
الكياوِي أزىا

ت ـملُاِث الهُئت 
ُ
غف

ُ
 الاهخسابُِت التي جللتها غ

 
ْ

ٌِ  بفدهها والغص ـلحهاالتي كامذ في الحا

ًَ الكياوي غيَر مإزغٍة   وواهذ جل
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 في ؾيِر الفملُِت الاهخسابُت 

  لجمُقوال في اإلاكهِض اإلاىضبِغ 

ؾىي مسالفت  ئحغاءاث الفملُت الاهخسابُت

وعصث  واخضة لضىابغ الضـاًت الاهخسابُت

للهُئت مً لجىت مغاكبت مسالفاث الضـاًت 

بمدىمت حىىب اللاهغة بكأن كُام الاهخسابُت 

أخض اإلاترشحين بخفلُم الفخاث صـاًت صازل 

مؿدكفي أخمض ماهغ الخفلُمي وكض جم اجساط 

 الاحغاءاث اللاهىهُت بكأنها باخالتها 

   للىُابت الفامت
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ُ
 
ُُوهُبُأطًئٍ

 
ُُشعت

 
  انعظُىُيصش

 
َ
  الىفُلِت  مً ؤلاحغاءاِث  وضَق  بأن اللاهىن

 ًُ   ما ًضم
َ
  ؾالمت

َ
 الاهخساباِث  وهؼاهت

 مً  
ً
 لجىٍت  وِل  ـلى عأِؽ  كاِض  وحىِص بضءا

ٍُت   بدكىُل اللجاِن  فـغ
ً
 وئصاعة مغوعا

ً
 ئقغافا

ت مً اللضاة ئضافت ئلى  الفامت مً مجمـى

ُِت  في اللجاِن  الفغػِ  بمفغفت اللاض ي  الفـغ

وبدضىِع مىضوبي ووهالِء عئِـ اللجىت 

اإلاترشحين، وبمخابفٍت مً مىؽماِث اإلاجخمِق 

 اإلاضوي اإلادلُِت وألاحىبُِت 

 34التي بلغ ـضُصها )
ً
 مدلُت

ً
 ، ( مىؽمت
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 22و )
ً
 صولُت

ً
  ( مىؽمت

ً
 ،  وأحىبُت

 
َ
ـَ و )زالزت  خلىكُت. ( مجال

المُيِن  مً حاهِب  وبخغعٍُت  اث واإلاإؾِؿ  ؤلـا

المُت، التي بلغ ـضصها    32)ؤلـا
ً
( مإؾؿت

ضص )  ، ـو
ً
 231مدلُت

ً
 صولُـت

ً
 ئـالمُت

ً
 ( مإؾؿت

.
ُ
 وفَم الضىابِغ التي وضفتها الهُئت

 مً الهُئِت  نضوع كغاعِ بالضافت ئلي  

 الضـاًِت  مسالفاِث  لجان عنِض  دكىُِل ب

  الاهخسابُت

 باـالن الهُئِت 
ً
 لالهخساباث  الىظىُِت  واهتهاءا

  ت الاهخساباِث لىدُِج 
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 بل وأحاػ 
ُ
ًَ  اللاهىن   العف

  الهُئِت  ـلى كغاعاِث 

ت الفلُا  أمام اإلادىمت ؤلاصاٍع

ب كمىا    بدىفُظوها هدً باألمـ اللٍغ

   أخيام اللضاء صون ئبعاء 

ُانزُفُزٌُثزهقًُ
 
ُكًبُقبوُاجلهبص

ُاحلصش ُانعذدي ُنسبئش ُانهجبٌ ُانفشعُخُوانعبيخُ
 
ُحمبضش

ُيفُاَزخبثبد ُانذاخمُ 
ُوقبوُثبدلشاجعخ ُُ

ُُثعذُإضبفخُأصىاد ُُ
 
ُُُاُثأصىارهىُثبخلبسجيٍُأدنى
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  (023)وهؽغث الهُئت هظلً ـضص 
ً
 جؽلما

 فحها حمُفها واهخهى في البفِض مجها 
ْ

وفهلذ

 
ً
 ئلى ـضِم كبىِلها قىال

  
ً
ا  والبفِض آلازِغ لغفِضها مىضـى

ُانسُذادُوانسـبدح
 للماصة )

ً
 276( مً اللاهىن عكم 22وئـماال

في قأن الهُئت الىظىُت  0225لؿىت 

 لالهخساباث 

بأن الهُئت هي اإلاىىط بها ئـالن الىخائج 

 الجهائُت صون غيرها 
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 بالىخائج  الخاِم   اإلادضغِ  وبفغض

 الجمهىعٍت  في مدافؽاِث 

 
ُ

ذ فحها الاهخساباث   التي أحٍغ

 الخاعج  أنىاِث  ئضافِت بفض 

 اللغاع   ع أنض الهُئت ئصاعة مجلـ ـلى

 0202لؿىت  (64)عكم 

  الخىفُظيِ  ػِ  الجها مدضغِ  باـخماص

  وهدُجت الاهخساباث

ُ
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ُانزصىَذ وجبءدَُزُجخ
 خـانثبَُخُـبدُادلشحهـيفُحمبفظ

 مدافؽت( وزاعج مهغ 21)لفضص  

 :الخالي الىدى ـلى

لُضًـً    
ُ
 الىازبُـــً بلاـضة بُاهاث ــــ  ـضص اإلا

12,262,205  
ً
 ملُىن هازبا

ً ـضصُ ـــــ   الىازبُـــً الحاضٍغ

 7,067,244  
ً
 ملُىن هازبا

 مكاعهــــــــــــــــــــــــت
ُ
 % 07,32 ــــ بيؿبــــــــــــــــــــــت
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 الفغصي الصحُدـت للىؽامىاِث ــــألانــــ ـضص 

 ملُىن  6,110,022 
ً
 انىج

 الفغصيالباظلت للىؽام ىاِث ــــألانــــ ـضص 

 الف  734,730
ً
 انىج

 اللىائم ألانــــــىاث الصحُدت لىؽام ـضصــــ 

ا ملُىن  5,512,234
ً
 نىج

 الباظلت لىؽام اللىائمىاِث ــــألانــــ ـضص 

 ملُىن  2,336,522
ً
 انىج
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 اـخماص فـــــــــــــــىػ ول مً :جم و 

ُأوال:ُثبنُسجخُنهًقبعـــذُانفشدَــــخ
ُ

ُشحــــانقبهخُـــُحمبفظ1
 :لـــــــصائغة الؿاخ     

ؼ مفىض  اباهىب ـؼث ـٍؼ

 :صائغة عوض الفغج     

 مدمض ـبضالغخمً عاض ى مدمض

ت الحمغاء:       صائغة الؼاٍو

 أمين مدمض ـلى مؿفىص

 ـمغ مدمض ـمغ مدمض عخُم
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 :صائغة أٌو مضًىت ههغ     

الؿالب يمدمض مهعفى مهعف  

ي ظاعق ـثمان اخمض قىغ   

 صائغة الخجمق الخامـ:     

 مدمض الؿُض مدمض ؾلُمان

ي مدمض قضًض لبِب الحىاو   

ٌ غة ــــصائ       :الؿـــــــالم أو

مدمض يالىعصاو قٍغف فُض   

مدمض اخمض ئؾماـُلاخمض   

 :ـين قمـغة ـــــــصائ     

 مدمض ؾفُض ؾلُمان الىىمى
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 نفىث وصاص مؿفض كلُنى

ــــــــــــــــــــتصائغة        :اإلاعٍغ

ب ـلى  وائل ابغاهُم غٍغ

 اخمض ـبضالفخاح مدمض ـباؽ

 :اإلاـــــــــــــــــــــــــــــغجصائغة      

 اخمض ـلى ابغاهُم مدمىص

 :الجمالُــتصائغة      

 خؿام مدمض ػوى ابغاهُم

 :ـابضًــــــًصائغة      

 اقغف مدمىص ابغاهُم خاجم

يبصائغة        :الؿُضة ٍػ
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 العاهغ ـبضالحمُض مدمىص ؾلُم

 :الخلُفــــتصائغة      

 ؾُض خىفي ظه مدمض

 :مهغ اللضًمتصائغة      

 زالض ـلى ـبضهللا همالي 

 :البؿاجينصائغة      

 زالض ـبضالحمُض ـبضه ظىعاوي 

 خكمذ اؾماـُل مدمىص

 :اإلافــــــــاصيصائغة      

ـبضاإلافعى العُبىاخمض ـبضالغؤف   

 :خلــــــــــــــــىانصائغة      
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 ـُض خماص مدمض ـُض

ُخــــــــــــانقهُىثُخُــــُحمبفظ1
   صائـغة بجهــــــــــــــــــــــــــــــــا:

ؼ مدمض ؾُف  مجضي ـبضالفٍؼ

  حجاج حماٌ ـبضاللاصع مدمىص ـفُفى

 حماٌ فإاص الؿُض الؿُض مضهىع 

 صائـغة ظــــــــــــــــــىر:

 اؾامه فخحى مدمض ـبضالغخمً ـبضالىهاب

ؼ فإاص ـفُفى خمؼه ؾابم  ـٍؼ

 صائـغة زان قبرا الخُمت:

 ـبضالؿالم مدمىص ؾُض اخمض زضغاوي 
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 مجاهض نضقى مدمض ههاع

 اقغف امين ـبض الفلُم اخمض

 صائـغة كلُــــــــــــــــــــــىب:

 ـاصٌ نالح مىهىع ـامغ

ـ  ابغاهُم حمُل مدمض ـَى

 صائـغة الخاهىــــــــــــت:

 هماٌ الضًً قافعى ـبضالحمُض ابىصهُا

 مدمض العىخى ـبضه مهعفى

 مدمض ـبضالىاخض خؿً مضًىه

 صائـغة قبين اللىاظغ:

 ؾمير نبحى ـلُىه ابغاهُم
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 خافؾ قىغي خافؾ اخمض ـمغان

ُـُحمبفظخُثىسُسعُــــــذ3
 صائـغة الؼهىع:

 اخمض مدمض اخمض فغغل

ُـُحمبفظخُجُىةُسُُبء4
 صائـغة أٌو قغم الكُش:

 ؾلُمان ـعُىي مدمض ؾلمان

ُحلصىذلىُمجُعًبُورنكُ
 انصحُحخُ ُنألصىاد ُُادلطهقـــــخُعهًُاألغهجُــــخ ُ

 لحىم اإلااصة ) 
ً
 (مً كاهىن 01ئـماال

 . 0222لؿىت  24عكم  مجلـ الىىاب 
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ُثُظبوُانقىائــىُثبَُـــًب:ُثبنُسجخُنهفبئضٍَ
 اػثـــــــــــــــــــــــــــــفلض ف

 في ول مً: (مهغ الىظىُت مً أحل لائمتال)

ًُــاألونـُانذائشح1ُ
ت أمً   اللاهغةوملغها مضًٍغ

ُُخــانثبنثـُانذائشح1ُ
ت أمً   الكغكُتوملغها مضًٍغ

 باألغلبُت اإلاعللت  لفىػهاوطلً 

لفضص ألانىاث الصحُدت بيل صائـــغة      

 
ً
مجلـ الىىاب  كاهىن مً  01للماصة  ئـماال

 0222لؿىت  24عكم  الهاصع باللاهىن 

ُ
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ُُوإر
ْ
ُادلرتشحنيملُحيصم

 
ُثعض

ُثجعض ُانذوائشُ ُنهُظبو ُانفشدٌُ
ُعهًُاألغهجُخ ُادلطهق خُنألصىادُانصحُحخُ

 لحىم اإلااصة عكم )
ً
 (01وئـماال

ـِ الىىاْب الهاصع باللاهىن    مً كاهىن مجل

 .0222لؿىت  24عكم 

سفقذُ
 
ذ
 
ُُانسبنفُاإلشبسحُإنُهُاذلُئخ ُقشاسُُص

ُث
 
ُُبدح ُـــإلعاُجىنخُ ُإجشاء

ُيفُدوائـشُكمُيٍُ:
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ُشحــــانقبهخُـــــُحمبفظ1
ُ
خىن  بين ول مً:  صائـغة الٍؼ

 ؾُض ـثمان ؾُض حاصاإلاىلى

ـبضاإلاعلب ـبضالحم مدمض ـبضالغنى  

 صائـغة خضائم اللبت  بين ول مً:

 ؾُض ههغ الؿُض ابىالفال

 خؿين الؿُض مدمض حاص

 صائـغة أٌو مضًىت ههغ   بين ول مً:

 ـمغو مدمض فاعوق مدمض ـلى الؿيباظى

 ؾمغ فغج ـلى فىصه
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 صائـغة اإلاــــــــــــــــــــــــــغج  بين ول مً:

هُيلـُض ـبضهللا مدمض   

 مدمض عضا ـبضاإلادؿً اخمض البىا

 بين ول مً:  البؿاجُـــــــــــــــــــًصائـغة 

 ـلى ـبض الىهِـ  ـلى ؾىاح

 اهمل اخمض عقضي مهضي كغظام

 صائـغة خلـــــــــــــــــــــــــــــــــــىان    بين ول مً:

 ـبضالىفُم خامض مدمىص ابغاهُم

 ـغفه مهعفى نالح مدمىص

 مهعفى اؾماـُل ابغاهُم ـاقىع 

 ابغاهُم الضؾىقى مدمض ـلى ابغاهُم محجىب
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ُـُحمبفظخُانقهُىثُــــــخ1ُ
 صائـغة كلُــــــــــىب  بين ول مً:

م ؼ مدمض هٍغ  ـؼث ـبضالفٍؼ

 صعوَل  مدمىص مدمض مغعى

ُخــــــــانذقههُـُحمبفظخ3ُ
 صائـغة أٌو اإلاىهىعة  بين ول مً:

عمضان فىصه مدمض وخُض  

 مدمض مدمض الؿُض البؿُىوى

وعصه هبُل ابغاهُم الضؾىقى اخمض اخمض  

 اخمض مدمض ؾالم الكغكاوي ـلى
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 صائـغة مغهؼ اإلاىهىعة  بين ول مً:

 مدمض اؾماـُل اؾماـُل الكٍغف

 حماٌ ؾفض مدمض الؼهيري 

 مدمض ـالق مدمض ـبضالىهاب

 خؿً خؿين مدمض اخمض اإلاير

 صائـغة بللــــــــــاؽ  بين ول مً:

 الهامى اخمض ـبضاللعُف حاص عجُىه

 مدمض ـبضالغاػق مدمض الؿُض ـىض كغكغ

 فاًم الؼوى اإلاغاػي ؾالمه

 ـىض  مدمض ـبضالفخاح مدمض اخمض

 صائـغة ظلخــــــــــــــــــــــــا  بين ول مً:
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 ولُض قىقى قاهغ خامض

 الؿُض الخضغ ـلى حىهغ

 بؿام مىهىع الُماوى مدمض فلُفل

 عضا ـبضهللا مدمض غاػي خبِب

 صائـغة صهغهــــــــــــ  بين ول مً:

 ههحى ـلى خؿً ـلى

 مىغم الؿُض اإلاخىلى عضىان

 قىقى ـبضالفلُم ـبضالحمُض مىس ى

 اقغف الكبراوي ؾفض مدمض ابىالفال

 اقغف اخمض لعفى مدمض الحص ى

ىن   ولُض فخحى الؿُض فـغ
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 صائـغة مىُت الىهغ  بين ول مً:

 مدمض هجُب زالض ـلى مدمض هىعالضًً

الضًً مدمىص مدمىص ؾلُمان الحضًضي  ـماص  

 زالض مهعفى وامل ـبضالؿالم مىس ى

 اخمض مدمض خؿً الهىاعي 

 صائـغة اإلاىـــــــــــــؼلـــــت  بين ول مً:

 مجضي مدمض ـلى الامير

 اخمض اخمض الحضًضي مكمِل

 اخمض مدمض مدمض ؾمغه

 ايهاب نالح اخمض ـبضه الفميري 

 صائـغة مُذ غمـــغ  بين ول مً:
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 اخمض ابغاهُم اخمض الؿفُض الالفى

 ـبضالفخاح ـبضالحى مدمض مهعفى

 بضوي ـبضاللعُف هالٌ بضوي 

 مدمىص اخمض الفؼب ؾُض اخمض

 صائـغة احــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  بين ول مً:

 ايهاب أهِـ  ـبضاللعُف ـبضهللا

 مدمض وفُم مدفىػ نالح

 ايهاب اخمض مدمض الفلى

 قٍغف مهعفى الجبلى

ً  بين ول مً:  صائـغة الؿيبالٍو

 اؾامه مدمض ـبضالفاظى مخىلى
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 مدمض الؿفُض ـىض  ؾُض اخمض

ب  اخمض ابغاهُم مدمض ـع

 اخمض همام اللؼماػي 

ُادلُىفُـــــخـُحمبفظخ4ُ
 صائـغة قبُــً الىــىم  بين ول مً:

 أخمض ـبضالحمُض نضًم حجاػي 

 الفىاوى خؿً خمىصه خؿً ـلى

 حماٌ ـبضالؿخاع ـبضالغنى سحلى

 هاوى مهعفى اخمض زضغ

ؿىـــا  بين ول مً:  صائـغة كَى
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 ـبضالحىُم مدمض البُىمى ؾلُمان الخفلب

 مىير مدمض مدمىص مىضوع 

 ـهمذ ـبضالفخاح ٌـ  ػاًض

 مدمض خمضي ـبضالحلُم ـلى مىس ى

 صائـغة جــــــــــــــــــــــــــال  بين ول مً:

 ابغاهُم ًحى مدمض زلُف

م ظلفذ اخمض ـهمذ الؿاصاث  هٍغ

 ـبضالحفُؾ ػوى ـبضالحفُؾ ههير

 ـالء خؿً ـبضالىاخض حففغ

 صائـغة أقمـــــــــــــــــــــــــــــــىن   بين ول مً:

 نابغ اخمض ـبضاللىي ًىؾف
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 ـهام مدمض ـبضالؿالم ًاؾين

 ـبضالهاصي فخحى ـبضالهاصي زلُل

 مدمىص محى الضًً خؿً ـىض

 صائـغة الباحـــىع  بين ول مً:

 مدمىص مدمض عففذ ـباؽ  البرعى

 ـاصٌ ػوى امين ظه الهفُضي

 صائـغة مىـــــــــــــــــــــــــــىف  بين ول مً:

 أًمً ـبضالهاصي ؾلُمان مفاط

 اخمض ابىػٍض مدمض ابىػٍض صًاب

 الامير ـبضاللىي  اخمض ـبضاللىي الجؼاع

 ـاصٌ ـبضالغفاع ظلبه مىهىع 
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ُـُحمبفظخُانغشثُخ5
 صائـغة أٌو ظىعا  بين ول مً:

 ـبضاإلاىفم ابغاهُم ابغاهُم قهاب

 ؾمير حابغ مدمىص ـِس ى

مدمض بضوي بضًغ غباش ى  

 أخمض مهاب مدمض أخمض الهغمُل

 ؾمير مدمض ابغاهُم الخىلى

 قٍغف مهعفى اهىع زلُل

ـــاث  بين ول مً:  صائـغة هفغ الٍؼ

 ؾامذ فخحى اؾماـُل خبِب

 ابغاهُم ـبضهللا ابغاهُم الضهغاوي 
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 ـبضاللاصع مدمض ابغاهُم ؾغوع

 مدمض اخمض مدمض ًىؾف فاًض

 صائـغة كعــــــــــــــــــــــــــىع  بين ول مً:

ؼ خؿب هللا  فإاص ابغاهُم ـبضالفٍؼ

 ـبضهللا اخمض الؿُض الكُش

 صائـغة أٌو اإلادلت الىبري   بين ول مً:

 مدمىص ـبضالؿمُق خؿً الكامى

بالوي   خامض ـبضالجلُل ابغاهُم الـؼ

 مدمض زلُفه مدمض أمين زلُفه

 أخمض بالٌ ؾفض البرلس ى

 صائـغة مغهؼ اإلادلــــت الىبــــــغي  بين ول مً:
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 خامض حالٌ خامض حهجه

 ابغاهُم مدمض ـبضهللا الضًب

 ايهاب فخىح اخمض ؾيبل

 ـبضالباؾغ مدمض ـبضاللىي ؾفضهم

 صائـغة ؾمىــــــــــــــــىص  بين ول مً:

 ـبضاإلاعلب مدمض ـبضاإلاعلب الحلى

 اخمض ـبضالحىُم ًىؾف صعاج

 صائـغة ػفخــــــــــــي  بين ول مً:

 مدمض ؾفض بضعاوي ـىض

 مهعفى عاغب ـلى ابىػٍض

 ـامغ خامض ـامغ الكىعبجى
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 مدمض ؾالمه جىفُم ابىػٍض الجىهغي 

 مدمض عبُق ؾالم غؼاله

 هُثم جىفُم ػغلٌى مغاص مدمض ـبضهللا

ُكفشُانشُـــخـُحمبفظـــخ6ُ
 صائـغة هفغ الكُش  بين ول مً:

ض ؾُضاخمض قمـ الضًً  الؿُض ابىاليًز

 محى الضًً فخذ هللا مدمض اللعان

 باؾم ـبضاإلادؿً خامض حجاػي 

 اخمض مدمض عمضان العىعاوي 

 مغاص حماٌ مدمض اللعان
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 ًاؾغ مىير ـبضالجىاص ـبضالخالم

 صائـغة ؾُضي ؾالم  بين ول مً:

 ـلى اخمض ـلى اخمض

 مدمض ـبضالحمُض ؾفض مفخاح

ـبضالحمُض مدمض هاقممدمض   

 ماهغ ـلى مهغي مؿفىص زلُفه

 صائـغة الحـامــٌى  بين ول مً:

 ـهام الضًً الؿفضي مدمىص ـبضالغفاع

 ًىوـ  ـبضالغاػق ـبضالغاػق فغج

 مدمض ػوى ابغاهُم الؿُض اؾماـُل

 ـؼث ـبضاإلاىفم ـبضالغخمً مدمض
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 صائـغة صؾــــــــــــــــــــــــىق  بين ول مً:

 نالح الضًً مدمىص ابغاهُم اإلافضاوي 

 ـاصٌ مدمض ـلى الىجاع

 ًىؾف البضعي ـبضالفخاح ًىؾف اخمض البضعي 

 مدمض ؾفض ـبضالغؤف الهمىصي

 ـاصٌ ـبضالؿالم مدمض مدمض حففغ

 مدمض ـبضالفلُم اخمض زلُفه صاوص

ُخــانششقُخُــــُحمبفظ7
م  بين ول مً:  صائـغة أٌو الؼكاٍػ

 ـلى ؾفُض ـلى مدمض ؾُض اخمض
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 لعفى مدمض ابغاهُم ـثمان شحاجه

 ماحض صًاب ؾلُمان غاهم

 ـاصٌ الؿُض ألاهىع مدمض ـبضهللا ـفُفى

 اًمان ؾالم مدمض ؾالم زضغ

 مغوه مدمض ـبضالغنى مدمض هاقم

 ـبضالفخاح ابغاهُم خؿين مدمض

ؼ ـاقىع   مجضي حالٌ ـبضالفٍؼ

 صائـغة بلبِـ  بين ول مً:

 خمىصه مدمض خمىصه ًحى

ؼ ههغ هللا ؾالمه  ؾامى ـبضالفٍؼ

 عقُض الؿُض مدمض مدمض ـامغ
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اض  مدمض الُماوى الغماح  ـبضهللا فهمى ٍع

 خاجم مدمض خؿً مدمض خؿً نُام

هغ  ظاعق خؿً مدمض الـا

 صائـغة مىُا اللمذ  بين ول مً:

 زالض ـبضالغخمً ـبضهللا اخمض مكهىع 

وحُه اباؼه وحُه خؿين اباؼه  

 مدمض مدمىص حاص مهعفى

 ـبير الؿُض مدمىص خىفى

 خؿً ـلى خؿً ضىه

 مى مدمض عقضي اخمض الحؿُنى غُث

 صائـغة أبى هبُــــــــغ  بين ول مً:
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 مدمض ـبضالهاصي ؾلُم خبِب

ؼ أخمض  خاجم أخمض ـبضالفٍؼ

 هبُل ـبضه ابغاهُم ؾُض اخمض ـؿىغ

 مهعفى مدمض باػ مهعفى

 صائـغة صًغب هجم  بين ول مً:

ضي  ظلفذ ـماصالضًً ناصق اخمض الؿٍى

 عضا ـبضالفاٌ ؾالم

 الؿُض ـضلى خامض ـبضالغخمً

 ـبضالباقى مدمىص اخمض جغهُا

 صائـغة فاكـــىؽ بين ول مً:

 ـالء اخمض ـبضالىبى ابغاهُم
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 نالح مىهىع ـبضالفاٌ ـبضالحمُض

الىجاع ـلى الضًً ابغاهُم اخمض ؾُضاخمض  

 هبُل مدمض اإلاهضي الفعاع

 امام مىهىع خؿً مىهىع ؾفض

به  نالح الضًً اخمض الؿُض قٍغ

 صائـغة أبــى خمــــاص بين ول مً:

 اخمض فإاص ؾلُمان بغضاصي اباؼه

لم  زغوث مدمض فىغي فإاص ـلى ؾٍى

 حالٌ ابغاهُم مدمض نُام

 فغج خؿً ؾالمه ـلى

 صائـغة الحؿُيُت  بين ول مً:
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 الؿُض مدمض ابغاهُم عخمى

 عائف الؿُض مدمض اؾماـُل

 الؿُض اخمض ـبضاللعُف ـثمان ـبضهللا ؾفىص

 مدمض خؿً ؾالمه ـلى

ُبطــــــديُخُــــــُحمبفظ8

 صائـغة أٌو صمُــــــــــاط  بين ول مً:

 اًمً ًىؾف فخحى عزا

 ضُاءالضًً ـهام الضًً مدمض صاوص

 ضُاء الضًً ـلى ـىض  بهل

 ًاؾغ ـبضالفخاح ـبضه ابىهىضًه
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 صائـغة هفغ ؾفض  بين ول مً:

 ابىاإلافاظى مهعفى ابى اإلافاظى مهعفى

 مدمىص مدمض خمضي الؿُض مكفل

 خؿً ـبضالىهاب مدمض ـِس ى

 مدمض ـلى مدمض الجُىش ى

ُـُحمبفظخُثىسسعُــــذ9

 صائـغة أٌو بىع فإاص  بين ول مً:

 خؿً ظاعق خؿً ـماع

ـباؽ  عاغب ـامغ مدمضؾامى  
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ُـُحمبفظخُاإلمسبعُهُخ11

 صائـغة زان الاؾماـُلُت  بين ول مً:

 ـهام اخمض صًاب ؾالمه

 اخمض ًاؾين اخمض مدمض صهضف

 خؿين ـبضعبه مدمض ظلب

 اؾامت اخمض ؾُض مدمض ـبضالفاٌ

 صائـغة اللىعغة غغب  بين ول مً:

 ـهام ؾفض ـباؽ  اخمض

 مدمض الؿُض ظلبه ـلى ؾالم

 صائـغة اللهانين الجضًضة  بين ول مً:
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 اخمض مدمض بضعان بكاعه البفلى

 اخمض مدمىص ؾلُمان ؾلُمان

 مدمض خامض غىام اخمض

 ؾامى مدمض ـلى ؾلُم

ُـُحمبفظخُانســـىَس11

ـ  بين ول مً:  صائـغة الؿَى

 خؿً مدمض مدمىص ـُض

 حماٌ ـبُض مدمض اخمض

 حالٌ ماػن حالٌ مدمض

ل مدمىص اخمض مغاص  حبًر
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ُـُحمبفظخُمشبلُسُُبء11
 صائـغة أٌو الفَغل  بين ول مً:

ؼ معغ اؾماـُل ؾالم  ـبضالفٍؼ

 ًاؾغ خمضي اخمض ـغابى

 صائـغة الحؿىت  بين ول مً:

 ؾامى وامل ـامغ ـمغو 

 ؾالمه ؾالم ؾاإلاان ؾالم

ُـُحمبفظخُجُىةُسُُبء31
 صائـغة العـــــــــــــــــــــــىع  بين ول مً:

 خمُض ؾلُمان مدمض مىس ى

ب اخمض خؿان حمُق  غٍغ
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ُوثُبءُعهًُيبُسجق

ُُ
 
ُيفُشٌُي

 
  بدح ُــــجىنخ ُاإلعاالقرتاع

 اإلاىافلتأًام الؿبذ، ألاخض، الازىين 

 3 ،4 ،5/20/0202 ُ

ُُألثُبء ُ
 
نيُيفُُيصش

 
  اخلبسج ُادلقًُ

 الازىين ، الثالزاء اإلاىافلين ٍىميو 

 5 ،6/20/0202   

نيُثبن
 
شُادلقًُ

 
 ذاخمألثُبء ُيص

 للجضٌو الؼمنى لهظه الاهخساباث.
ً
 جعبُلا
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ُانسُذادُوانسبدح
 ًَ  للفائٍؼ

ً
 الىازبين  بثلِت   هىِئا

ء مهغَ 
َ
 لىْم أبىا

ً
 خغنُ  وقىغا

ُ
 م ـلى مباقغةِ ى

 
َ
  خلىكىِم الؿُاؾُِت همترشحيِن وهازبين

 في ؼل الؽغوف التي جمغ بها مهغ والفالم 

 جفص ي فيروؽ هىعوهامً خىلىا مً 

  ىويصـو 
ً
 أكٌى أن الفالم ؾِخىكف هثيرا

ين مً أحل جدُِت   اإلاهٍغ

 الاكتراِؿ  أمام نىاصًِم  في جىؽُم نفىفهِم  
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 ينصؾخىعٍِ  في اؾخدلاكيِن  

  م الىظنيواحبهِ  لخأصًِت 

ت ؤلاحغاءاِث  بيافِت  ملتزميِن   الاختراٍػ

  
ُ

  التى هاصث
ُ
  بها الهُئت

ُ
 لالهخساباِث  الىظىُت

  ًَ  هم الهاصكِت ـلى مكاـغِ  مإهضً

  ُِ   مهَغ  ت ججاه بلضهِم باإلاؿئىل

 صلُل كاظُق ألن هظا 

ؼمىم لىظىىـلى خب  م ـلى ىم مهغ ـو

 اؾخىماٌ مإؾؿاث الضولت.  
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ُ
 
ُُشعت

 
ُُيصش

 
ُانعظُى

 ىمـلى خضغاجِ  هُ أـلىاما  ئن

 ىم، ـىه اهخسابُ  ما أؾفغَ هى 

  فمً
ُ
  ،مم ـلحهجىافلخ

ُ
  ىاوهال

َ
 ألاغلبُت

 
َ
، ألاولى مً الجىلِت  وافاػ  ىم،ألنىاجِ  اإلاعللت

 ومً 
ُ
 هم،بكأنِ  ءُ عاآلا ـلحهم، وجباًيذ م ازخلفخ

 
ً
  ؾُسىضىن حىلت

ً
  ،زاهُت

اصةِ    هخساِب الا  ـل

 ىمأنىاجِ  خهاصُ  ئهما هى  هُ وما أـلىا
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ؽُُم هصويِّ  ونضي  هاأزغِ  ا ـو

 
ُ
  ىم هي التي جمىُذ فأنىاج

َ
 إلاترشٍح  الثلت

 
َ
 ها ـً آزغٍ ـُ وجنز

ـُ مً  وجسخاع   ًجل
َ

 الفخُلِت  اللبِت  جدذ

 هائًبا ـىىم للبرإلااِن 

ُشعتُيصشُانعظُى
 أكبلىا ـلى الاهخساباِث 

غويي الكائفاث أـضاء إلاوال حؿمفىا 

ًِ ا  ٌؿخسضمىن الظًً واإلاىاظىين  لىظ
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ٌِ  وجضلَُل  ؾالح الىظِب     الىاِؽ  ـلى

  ـلُىا أال هجفَل  لظا ًجُب 
َ
 آطاه

ً
 ىا مدعت

  وأن هجفَل  للكائفاِث 
ً
 أـُيىا هاؼغة

 
َ
  ْم هُ لالهجاػاث وه

َ
التي  ىا ـً ألاواطًِب آطاه

 
ُ
هم والتي ًبغىن مً جِ ظضض و  الكغِ  ها أهُل ًبث

ًَ وعائها  ٌِ  في وِل  الدكىُ  البىاِء  أـما

 ها الحضًثتفي مهغِ  والخىمُِت 

ب
ً
ُفإٌُمثخُإشبدحُوشكشُواججبٌُُوخزبي

ليل مإؾؿاث الضولت وعحاالتها الظًً 
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 لخسغَج  ئحغاء الاهخساباِث حفاوهىا مفىا في 

 ؛بهىعتها التي عأًخمىها

ُـبُجنــَُإو
 
ُــانعهُذد

 
ُذ

 ًُ   هد
ُ
  الهُئت

ُ
 لالهخساباِث  الىظىُت

ـِ  عئًِؿا وأـضاءَ    ئصاعةِ  مجل

 جىفُظيوحهاٍػ 

او  أن هؽل  
ً
مً  واخضةٍ  ـلى مؿافٍت  كىف

 حمُق اإلاترشحين

 واللاهىِن  الضؾخىعِ  ىا باختراِم وفاًء بلؿمِ 

 والنزاهِت  الكفافُِت  بمفاًيرِ والتزاًما 
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 وخُاِصه هوججغِص  اللاض يِ  مً ضميرِ  وبىاػٍؿ 

 الفؽُِم  مهغَ  قفَب 

م
ُ
م هللُا، ووفَم مؿفاه

ُ
ى

َ
 باعه

موؾض  
ُ
ِم الحّمِ زعاه  َص ـلى ظٍغ

ه
ُ
 هللِا وبغواج

ُ
 والؿالُم ـلُىم وعخمت

ُسئُسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُاذلُئخُانىطُُخُنالَزخبثبد11/1111ُُُُُُُُُُ/

ُ/ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُانقبضٍ
ُُالشنيُإثشاهُىُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

َُبئتُسئُسُحمكًخُانُقض
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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