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 )        ( المذآورين  طي هذا المحضر ، باشرت اللجنة  الفرعية رقم المذآورين  طي هذا المحضر ، باشرت اللجنة  الفرعية رقم   هممندوبيمندوبي  وأ  رشحينوفي مقر اللجنة الفرعية  وبحضور الموفي مقر اللجنة الفرعية  وبحضور الم

يالته قامت يالته قامت م بشان االنتخابات العامة واالستفتاء وتعدم بشان االنتخابات العامة واالستفتاء وتعد٢٠٠١لسنة لسنة )١٣(من القانون رقم من القانون رقم ) ١٠١(عملية االقتراع ، وعمًال بإحكام المادة عملية االقتراع ، وعمًال بإحكام المادة 

 ، وذلك أمام  ، وذلك أمام للمديريةقبل الشروع في عملية االقتراع بفتح صندوق االقتراع الخاص بانتخابات المجلس المحلي قبل الشروع في عملية االقتراع بفتح صندوق االقتراع الخاص بانتخابات المجلس المحلي الفرعية والفرعية واللجنة اللجنة 

الناخبين الحاضرين ومندوبي المرشحين وبعد أن تأآد الجميع من خلو صندوق االقتراع من أية أوراق قامت اللجنة بإغالق الصندوق الناخبين الحاضرين ومندوبي المرشحين وبعد أن تأآد الجميع من خلو صندوق االقتراع من أية أوراق قامت اللجنة بإغالق الصندوق 

 للمرشحين أو   للمرشحين أو  واإليضاح        )            (       وأقفاله  باألقــفال المــخصصة لذلك والغير قابلة للفتح إال بالقطع ورقمها وأقفاله  باألقــفال المــخصصة لذلك والغير قابلة للفتح إال بالقطع ورقمها أمام الجميع أمام الجميع 

بانتخابات بانتخابات ، آما قامت اللجنة بحصر  أوراق االقتراع الخاصة ، آما قامت اللجنة بحصر  أوراق االقتراع الخاصة      )      )   (    مندوبيهم عن عدد الناخبين المقيدين بجدول اللجنة وعددهم مندوبيهم عن عدد الناخبين المقيدين بجدول اللجنة وعددهم 

  .ورقة اقتراع ورقة اقتراع    )      (     المسلمة للجنة وعددها  المسلمة للجنة وعددها للمديرية  المجلس المحليالمجلس المحلي

 (       ) هم أو رشحين

٢٠٠١ ١٣( ) ١٠١ ( )

للمديرية

واإليضاح(                   )

      )

. للمديرية     (       ) 

المندوبين على ذلك آله وتأآد الجميع من خلو مقر اللجنة من األشخاص الذين ال يجوز لهم دخول القاعة أو البقاء المندوبين على ذلك آله وتأآد الجميع من خلو مقر اللجنة من األشخاص الذين ال يجوز لهم دخول القاعة أو البقاء و   المرشحين المرشحينوبعد إطالعوبعد إطالع

ن رئيس اللجنة مباشر عملية االقتراع بدًء  من الساعة الثامنة ن رئيس اللجنة مباشر عملية االقتراع بدًء  من الساعة الثامنة فيها ، وفور انتهاء اللجنة من تنفيذ اإلجراءات القانونية السالف ذآرها أعلفيها ، وفور انتهاء اللجنة من تنفيذ اإلجراءات القانونية السالف ذآرها أعل

  . المدونة أسمائهم  وتوقيعاتهم خلف هذا المحضر المدونة أسمائهم  وتوقيعاتهم خلف هذا المحضر   هممندوبي  وأ   المرشحين المرشحينصباحًا من اليوم ذاته وبحضورصباحًا من اليوم ذاته وبحضور

و

 . مندوبيهم أو
  

  واهللا المـــــوفـــق ،،،واهللا المـــــوفـــق ،،،
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אWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK אWאWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK אW
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WJ WJ
ات ات على اللجنة الفرعية تحري الدقة عند تدوين آافة البيانات المطلوبة في هذا المحضر ، والتأآد من إستيفاء آافة التوقيععلى اللجنة الفرعية تحري الدقة عند تدوين آافة البيانات المطلوبة في هذا المحضر ، والتأآد من إستيفاء آافة التوقيع  --

.  .المطلوبة في هذا المحضر ، وأي تقصير في ذلك تعرض اللجنة للمسائلة القانونية المطلوبة في هذا المحضر ، وأي تقصير في ذلك تعرض اللجنة للمسائلة القانونية 
.  . على اللجنة الفرعية  االحتفاظ بالقفل الثالث الخاص  بفتحة الصندوق لحين انتهاء  عملية االقتراع  على اللجنة الفرعية  االحتفاظ بالقفل الثالث الخاص  بفتحة الصندوق لحين انتهاء  عملية االقتراع  --  
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