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مندوبي المرشحين المذآورين ظهر هذا  المحضر  ،  أعلن رئيس اللجنة ختام عملية مندوبي المرشحين المذآورين ظهر هذا  المحضر  ،  أعلن رئيس اللجنة ختام عملية / وفي  مقر عمل اللجنة الفرعية وبحضور المرشحين وفي  مقر عمل اللجنة الفرعية وبحضور المرشحين       
واالستفتاء وتعديالته ، آما قامت اللجنة الفرعية بإحكام واالستفتاء وتعديالته ، آما قامت اللجنة الفرعية بإحكام م بشان االنتخابات العامة م بشان االنتخابات العامة ٢٠٠١٢٠٠١لسنة لسنة )١٣(من القانون رقم من القانون رقم ) ١٠١١٠١(االقتراع وفقًا لنص المادة االقتراع وفقًا لنص المادة 

ووضع ورقة على فتحه الصندوق  وتثبيتها وتشميعها بالشمع األحمر ووضع ورقة على فتحه الصندوق  وتثبيتها وتشميعها بالشمع األحمر    )     )                      (     (     إغالق  فتحة صندوق االقتراع  بالقفل الخاص بذلك ورقمه إغالق  فتحة صندوق االقتراع  بالقفل الخاص بذلك ورقمه 
يها  بختم اللجنة الفرعية بعد ذلك قامت اللجنة بمراجعة دقيقة لجدول يها  بختم اللجنة الفرعية بعد ذلك قامت اللجنة بمراجعة دقيقة لجدول والتوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة وعضواها ومندوبو المرشحين والختم علوالتوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة وعضواها ومندوبو المرشحين والختم عل

:الناخبين ووثائق االقتراع  الخاصة بهذه اللجنة  وقد أسفرت عملية المراجعة عن النتائج األتية  الناخبين ووثائق االقتراع  الخاصة بهذه اللجنة  وقد أسفرت عملية المراجعة عن النتائج األتية  
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  -: ملحوظـــــة
على اللجنة الفرعية تحري الدقة وتدوين آافة البيانات المطلوبة في هذا المحضر والقيام بمراجعة البيانات المدونة في محضر مباشرة عملية اإلقتراع مع البيانات 

 .د من عدم تعارضها أو تناقضها ،  وتتحمل اللجان الفرعية المسئولية القانونية في حالة التقصير في ذلك التي سوف يتم تدوينها على هذا المحضر للتأآ
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