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 بسم هللا الغخمً الغخُم

 الػظُم مصغ   شػب  

 الىفي ألابي مصغ   شػب  

  غلُىم   السالم  
 
  هللاه  وعخمت

 
 هوبغواج

 في غام ألفْين وأعبػت غشغ وطػخم صسخىًعا 

في  ل الحم  وفػ   الضًملغاطُته  خ لللُمه عس  

 السُاسُت املشاعهته 
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حػضًله  ىلغ مخلفاو وفي غام ألفْين وحسػت غشغ 

 باسخفخاء شػبي

 سا ثُخ
 
 للبرملان غغفت ثاهُت ذثضدخ

 س  
ْ

 الشُىر مجلسه  مُذ

َ
 
َادلبضٍةَانقهٍهة ََاألٌبو ََوخالل

 و  
 
 ف

ْ
 ل
 
  –بفظل هللا  - اى

 الشُىره  مجلسه  اهخساباثه  ءه حغائفي 

 الػالم   ًجخاح   الظي ىباءه ال ظغوفه  عغم  
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َـذاَقــهو
 
َـ
 
َذ
 
 زــيصَر

 هظا و 
 
  شأن

 
 الىفي ألابي بهاػْ ش

 هػهضه مؼ وطىه الظي ًفي صائًما ب  

ً  و   ٍأبى أن 
 
 غً الحُاةه  وباء   ه  ىكف

  وأ
 

 املسيرغً  أن ًثيُه زىف

 الهُئته ئصاعة  مجلسه  أغظاءه ما وان مً ف

ُه   ها الخىفُظيوحهاػه  ت لالهخساباثه الىطى

 ئال 
 
الُىمي  ، والػمل  بالنهاع اللُل   مىاصلت

ٌْ  ألوكاثه   طىا
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 فلم 
ْ

  عسمُت   غطلته  بسببه  ًىًما هخىكف

 بضهُت لغاخت   ماست   خاحت   أو 

  وي جسغج  
 

  الاهخساباث

  بالصىعةه 
ْ

 غليها التي زغحذ

 فضغىها 
 
 لالكتراع الىازبين

 الترشحه  بابه  وأغلىا غً فخذه 

 املترشحين طلباثه  اوجللُى

 وكمىا بفدصها

 بها نهائُته  وئغالن كائمته 
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 وللض أصعها جلً الاهخساباثه 

أغلى  وفم   ه في الحىمه خه وهؼاه اض يه لال بظميره  

 مػاًير النزاهت والشفافُت

َــجىنَأجزٌُبو
 
َىَــأونَة

 وصازلها مصغ   زاعج   مً الاهخساباثه 

 أغلبها 
 
  حىلت

 
 لها ثاهُت

  وكض سبم  
 
ألاولى مً  الجىلته  اهتهاءه  وأغلىا

 وهدُجتها الشُىره  مجلسه  اهخساباثه 

َوقذَ
 
َسًثح
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 ،ملاغض الضوائغ ألاعبؼ املسصصت لللىائم

 ( صائغة مً الضوائغ املسصصت35غضص )و 

 للملاغض الفغصًت، 

  ةــةَثبٍَــجىنأجزٌُبََويٍَثى
 ( صائغة 36غضص ) في

 مً الضوائغ املسصصت للملاغض الفغصًت، 

ذ زاعج مصغ   وكض أحٍغ

 غلى مضاع ًىمي ألاخض وإلاثىين 

 م، 4242سبخمبر  9، 8املىافلْين 
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 وصازل مصغ 

 غلى مضاع ًىمْي الثالثاء وألاعبػاء 

 مً الشهغ طاجه. ;، : املىافلْين

 ومىظماثه  إلاغالمه  وطلً بمخابػت  مً وسائله 

 املترشحين. ووهالءه  ضويه املجخمؼ امله 

ُه إلاغه  واهخظم الػمل  بجىلته  ؼ اللجانه اصة بجم

 الفغغُته والػامت 

َانحُفٍذيَبحهقًَ
 
َكًبَقبوَاجلهبس

َاحلصز َانعذديَنسبئز َ
 
َانهجبٌَ َحمبضز
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ََةَوانعبية َانفزعٍ َ
ََانذاخم ََيفَاَحخبببت َ

َوانحذقٍق ََوقبوَببدلزاجعة ََََََََََ
َََيٍَأدنىاَبأصىاجهىَببخلبرجَبعذَإضبفةَأصىات َ

 وهظغث الهُئت

 
ً
 جظلما

ً
 واخضا

  بالغفع وفصلذ فُه

 ووػلً الُىم هدُجت الجىلت الثاهُت لها

َانسٍذاتَوانسبدة
 الاطالعه غلى أخيامه الضسخىعه 

 
 بػض
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وأخيامه كاهىنه جىظُمه مباشغةه الحلىقه 

  4236 تىسل 67 مكع  ن ى هاللابالسُاسُته الصاصعه 

وأخيامه كاهىنه مجلس الشُىر الصاصعه 

 4242لسىت  363باللاهىنه عكم 

 4239لسىت  :;3وأخيامه اللاهىنه عكم 

 بشأن الهُئته الىطىُته لالهخساباثه 

 الخاص بالىخائج  املدظغ وبػغض

 في حمُؼ املدافظاث التي ججغي فيها 
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 خساباث إلاغاصة اه 

  الىطىُت لالهخساباث الهُئت ئصاعة مجلس غلى

ش   4242/;/38بجلسخه املىػلضة بخاٍع

 4242( لسىت 85اللغاع  عكم ) ع أصض

  الخىفُظي ػ الجها مدظغ باغخماص

 الاهخساباثه  وهدُجته 

 
 
ذه  وحاءث هدُجت  الخصٍى

  التى ججغي فيها إلاغاصة املدافظاثه  في وله 

 :الخالي الىدىغلى 
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لُضًـً
 
 الىازبُـــً بلاغضة بُاهاث ــــ غضص امل

 في مدافظاث إلاغاصة

 ــــــــــهازب 2::4:24392
ً
 ا

ً  غضص  ــــ    62979::42 الىازبُـــً الحاطٍغ
ً
 هازبا

 مشاعهــت
 
 % 32244 بيسبــــــــــت

  426732926 الصحُدـتىاثه ــــألاصــــ غضص 
ً
 اصىج

 % ;622:بيسبت 

ا  6552275 ألاصــــــــــــــــــىاث الباطلـــــــت غضصــــ 
ً
 صىج

 % 37223بيسبت 
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َومتَاعحًبدَفـىسَكمَيٍَادلرتشحني
َعهىَانُظبوَانفزديَوهىَ:َ

َحمبفظةَانقهٍىبٍةَ
ؼ ئمام غفُفـــي ـ3 ؼ أبى سَغ   ()الشػب الجمهىعي أبى سَغ

َ

َحمبفظةَادلُىفٍةَ
 وطً()مسخلبل  هشام غلى اخمض غلى الحاج غلىـ 3

ــــــــــــض مدمــــــــــــــــــــىص شـــــغاعه4  )مسخلبل وطً( ـ مدمــــــــــــىص فٍغ

َحمبفظةَكفزَانشٍخَ
 )مسخلبل وطً( اشغف ممضوح غبضالىهِس شػبانـ 3

 )مسخلبل وطً( ىاوىـــــــــــــــــــــــــــــــــــى العجـــــــض غلــــــــــــى مدمـــــــغل ـ4
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َحمبفظةَاجلٍــشةَ
 )مسخلبل وطً( ىـــغلى مدمض اللماط ئبغاهُمغمغو ـ 3

َحمبفظـةَبىنَسىٌـفَ
    غبض الخالم ثغوث مدمض سلُمان ةهبُل خمُضـ 3

 )مسخلبل وطً(

َحمبفظـةَأسٍــىطَ
 )مسخلبل وطً(  ىـــــــــــــً كغشـــــــــــــــــــــم ٍػــــــض غبضاملىػــــــــــــــمدم ـ3

 )مسخلل(        ضـــــــــــــاػي اخمـــــــــــــــــــــض حجـــــــــــــــــاصٌ مدمـــــــــــغـ 4

 )مسخلبل وطً( ضـغبضاملجُ ئبغاهُممصطفى مدمىص ـ 5

َحمبفظـةَسىهـبجَ
 )مسخلبل وطً(      هـــض زغاحـــــــــــــض مدمـــضي اخمــــمجـ 3

 )مسخلبل وطً(    غهـــسضً م ابىــــــىص غبضالغخُــــــمدم ـ4
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 )مسخلبل وطً( فـى كضعي مصطفى الشٍغـــــمصطفـ 5

 )مسخلبل وطً(    ضــــــــــــــىص اخمـــــــــــــــض فىػي مدمـــــــــاخمـ 6

 )مسخلبل وطً(                         غبضالحىُم خساوى اخمض مدمض ـ 7

َحمبفظـةَقُــــــبَ
 )مسخلبل وطً(   ىـــــــىص مىســـــــــــاٌ مدمـض همــمدم ـ3

 )مسخلبل وطً(  غػيــــــــــــابىالىجا مدمىص غثمان املدـ 4

 )مسخلل( ل ـــــــً اخمض صهلــــــــــــــاح خســــــــــــــــغبض الفخـ 5

َحمبفظـةَاألقصزَ
 )مسخلل(   ضــــــــــمدمض غبضالػلُم خسين مدمـ 3

 )مسخلل(   غطاهللا اسماغُل ابغاهُممدمض ـ 4

َحمبفظـةَأســىاٌَ
 ـ مجض الضًً خسِبى أبى الحسً طه )مسخلبل وطً(3
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 مدمض ألاهىع سلُمان غبضالحفُظ )مسخلبل وطً( ـ4

َحمبفظـةَديٍــــبطَ
 وطً()مسخلبل   ـ أخمض غبضالشافي مدمض البلشـــــــــــــــــــــى3

َحمبفظـةَبىرَسعٍذَ
  غاطف مدمض مدمض خسىين غلم الضًًـ 3

 )مسخلبل وطً(

َحمبفظـةَاالمسبعٍهٍـةَ
 )مسخلل(   م ــــــــــــى غىُـــــــــــام غلــــــــــــمئان ــــــــــعمظ ـ3

َحمبفظـةَيطـــــزوحَ
 )مسخلبل وطً( عػق غلىاوى غبضالحمُض غلىاوىـ 3

َ



16 
 

َانسٍذاتَوانسبدة
 في نهاًت ئحغاءاث اهخساباث 

 أغظاء مجلس الشُىر

 بجىلخْيها ألاولى والثاهُت

 ًىىن كض حغي اهخساب 

 / مائتْي( غظى 422ص )غض

 هم وامل أغظاء مجلس الشُىر املىخسبين

  / مائت( غظى322مً بُنهم )

 حغي اهخسابهم بالىظام الفغصي
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حغي اهخسابهم  / مائت( غظى 322وغضص )

 بىظام اللىائم املغللت املطللت

 انسبدةانسٍذاتَو

 وغلى هضي ما جلضم وبىاًء غلُه؛

 وػلً غلى خظغاجىم 

 اهتهاء ئحغاءاث اهخساب 

 ىرـــــــــــــــاء مجلس الشُـــــأغظ

 وباهتهائها جىلض الغغفت الثاهُت للبرملان

 وجىخمل به املإسساث الضسخىعٍت 

ت  للضولت املصٍغ
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 ئعاصاجىم  باجداصه وما وان طلً ئال 

 أصىاجىم وحماعه 

ا لىم 
ً
 مجلسىم - مصغ   شػب   -فهىِئ

ثلت  -أغظاء مجلس الشُىر  -وهباعن لىم 

 شػب مصغ بىم

 
 
 غظُم -هما حػلمىن  -ضع وهي طاث ك

 وهخلضم باسم الهُئت الىطىُت لالهخساباث

ا مجلسه  ًً  ئصاعة وحهاًػا جىفُظ
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بسالص ألاماوي ألغظاء مجلس الشُىر 

 الجضص

 الغزاءه  وطىىا وجدلُمه  فػته ا في عه أن ٌسهمى 

 لشػبىا

مخمىين للمجلس الىلُض ول الخىفُم في 

 مسيرجه والسضاص في جدلُم عسالخه

ً لشػبه   ه غلى املشاعهته خغصه  مصغه  شاهٍغ

 هبالصه  شئىنه  في ئصاعةه 
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 وئكباله غلى الاهخساباث 

 وجأهُه في ازخُاع هىابه

َوإَُبَكهٍئةٍَوطٍُةٍَنالَحخبببت َ

َ-ََ
 
بَوأعضبء

 
َ-رئٍس

 
 
 ه
 
ً  ث ه  خه  الاكتراعً شاعن  في غملُته مم غلى  غص 

 ه في الاهخسابه له مماعسته خ  

ىا في هظا امللامه 
 
 وال ًفىج
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 أن هخلضم  بالشىغه والػغفانه  

 غلى جلً الاهخساباثه  
 

 ملً أشغف

ها ــ  صغ  وزاعح   ــ صازل  مه

ين الضبلىماس ي  
 
لى مً كظاة  وأغظاء  بالسه

 واللىصلي.

  ٌ  والشىغ  مىصى

ػاوهيهم،  مىاء اللجانه وم 
 
 للساصةه أ
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 ـ 
ً
 وحىىصا

ً
ه عحاٌ الشغطته ـ طباطا

 
لضع ما بظل

 
وه

ٌ  ألاًامه املاطُته في  مً حهىص  مظيُت  زال

.  سبُله جأمينه لجانه الاكتراعه والفغػه

َـــوانشك
 
َــيىصَز

 
  ىل

ٌه  و  الضفاعه  لىػاعاث   والصحته  الػض

 وجىىىلىحُا املػلىماث  والاجصاالثه 

 والتربُت والخػلُم  املدلُته  والخىمُته 
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 بالضولت  املػىُته  ووافت الجهاثه 

 لىا
ً
 ولم ًىً ممىىا

 ههُئت وطىُت لالهخساباث 

 اجساط ول جلً إلاحغاءاث غير املسبىكت  

 ئال بجهض مسلص

 وغمل حماعى صؤوب مخىاصل  

 غلى مضاع ساغاث وأًام وأشهغ
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 مً ػمالئي أغظاء مجلس ئصاعة 

 الهُئت الىطىُت لالهخساباث 

  مضًغ الجهاػ الخىفُظي للهُئت وأغظائهو  

 ومىظفيها ومهىضسيها والػاملين فيها  

 
ً
 والظًً لهم منى حمُػا

 ول الشىغ والخلضًغ 

 غلى ما بظلىه مً حهض 



25 
 

 وجدملىه مً مشاق

  مً أحل أن جسغج   
 

 بالصىعةه  الاهخساباث

  املشغفته 
ْ

 غليها التى زغحذ

، م هللا 
 
ى

 
  باعه

 
 مووفم مسػاه

مه    الحمه زطاوسضص  غلى طٍغ
 
 مه

  وغاشذ مصغ  
ً
 مطمئىا

ً
 آمىا

ً
 بلضا
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 مً ول سىء ومىغوه
ً
 ساملا

ه 
 
 هللاه وبغواج

 
 والسالم  غلُىم وعخمت

َرئٍسَ
َاذلٍئةَانىطٍُةَنالَحخبببت

َانقبضًَ/َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
َالشنيَإبزاهٍىََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
 َبئبَرئٍسَحمكًةَانُقضَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
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