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2014جانفي27فياملؤرخالتونسيةالجمهوريةدستور تطبيقمراحلأهمأحدللقضاءاألعلىاملجلستركيزيمثل،
جهةمنوالحكومة،الجمهوريةورئيسجهة،منالشعب،نوابمجلسفياملتمثلةالسياسيةالسلطتركيزبعد

.أخرى 

للقضاءالعاماملرفقسيروحسناستقالليةوضمانالقانون دولةمقوماتتدعيمإطارفيويندرج.

لكما
ّ
.الدستوريةاملحكمةلتركيزاألخيرةقبلاملرحلةللقضاءاألعلىاملجلسإرساءيمث

مهمةالنتخاباتلاملستقلةالعلياالهيئةإلىوأسندللقضاءاألعلىاملجلسأعضاءأغلبيةانتخابمبدأالدستور أقر
.االنتخاباتهذهتنظيم

مهنية انتخابات املجلس األعلى للقضاء ليست انتخابات 
.تركيز مختلف هياكل السلطة القضائيةتهدف إلى استكمال هي انتخابات بل 



.ُيجرى االقتراع على األفراد في دورة واحدة

.كالةالتصويت بالو منع شخص ي ويالتصويت

232016



8.0017.00

ختم عملية االقتراعبداية عملية االقتراع

فإنه يتم غلق مركز االقتراع وتتواصل عملية 17في حالة تواجد ناخبين داخل مركز االقتراع في تمام الساعة 
.االقتراع في املكاتب املعنية إلى حين إدالء آخر ناخب بصوته



.مركز االقتراعكن لرئيس مركز االقتراع اإلذن ألعوان األمن بالدخول إلى مي

ممثلو املترشحين املعتمدون اباتأعضاء وأعوان الهيئة العليا املستقلة لالنتخ

ة مرافق الناخب الكفيف أو الحامل إلعاقة بدني

تمنعه من الكتابة

املالحظون املعتمدون الناخبون 

ون الصحافيون املعتمدون والتقنيون واملترجم

العاملون معهم

.يمكن عند االقتضاء لرئيس مكتب االقتراع اإلذن ألعوان األمن بالدخول إلى املكتب



.متابعة عمليات االقتراع والفرز 

مالحظة حرية العمل وفق املعايير الدولية املتعلقة ب
.ةاالنتخابات ومدونة السلوك الصادرة عن الهيئ

.متابعة عمليات جمع النتائج

ب لمالحظين الدخول إلى مركز ومكاتيمكن ل

.صباحا7الساعةابتداء مناالقتراع



استمارة افتتاح عملية االقتراع

استمارة مالحظة عمليات االقتراع

استمارة مالحظة عمليات الغلق 

والفرز 



.االلتزام بمدونة السلوك

تب حمل بطاقة االعتماد طيلة تواجدهم بمركز ومك
.االقتراع

ميع االلتزام بالحياد واالستقاللية والنزاهة إزاء ج
.األطراف املتدخلة في العملية االنتخابية

ية تجنب تواجد أكثر من مالحظ واحد تابع للجمع
.بنفس مكتب االقتراع

االمتناع عن أّي فعل أو قول من شأنه اإلخالل 
ها بالسير العادي للعملية االنتخابية أو عرقلت
.وتفادي التدخل في أعمال مكتب االقتراع



مركز اقتراع13

مكتب اقتراع106

(5)زيد املعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بو 

(6)افاملعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالك

(5)ن املعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصري

(5)صة املعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقف

(5)ين املعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدن

(12)كلية الحقوق بصفاقس 

(6)ستير املعهد العالي للدراسات التكنولوجية باملن

(10)كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة 

(7)ابس املعهد العالي للدراسات التكنولوجية بق

(5)زرتاملعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببن (30)كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 

(4)رواناملعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقي

(6)ابل املعهد العالي للدراسات التكنولوجية بن





من القانون األساس ي املتعلق باملجلس األعلى للقضاء3و2فقرتان 25الفصل 
.يختار الناخب ممثليه من الصنف الذي ينتمي إليه.. ـ " 

".ويختار القضاة ممثليهم من نفس الصنف والرتبة

من القانون األساس ي املتعلق باملجلس األعلى للقضاء26الفصل 
عنبوضوحتعبرالأو،صنفأو رتبةلكلاملقرر العددمنأكثر تحتوي أوللغرضمعّدةغيرورقةكلملغاةتعتبر"

.االقتراعحريةأوسريةمبادئمعتتعارضأوالناخب،إرادة
فيوذلكنف،صلكلالناخبيختارهمالذيناملترشحينعددفيالتناصفمبدأتحترمال ورقةكلملغاةتعتبر كما

فيهايترشحالالتيالحاالتذلكمنويستثنى،ورتبةصنفلكلاملخصصةاملقاعدمنالفرديالعدديحتمهماحدود
.الجنسينأحدمناملترشحينمنكافعدد

.النتائجضمنالبيضاءاألوراقاحتسابيتمال



خصصةاملاملقاعدعدديتجاوز ال املترشحينمنعددايختارناخبكل:االقتراعحريةمبدأ
.املعنيالقضائياملجلسفياملترشحينمنصنفلكل

لذينااملترشحينعددفيالتناصفمبدأمراعاةالناخبعلىيتوّجب:التناصفمبدأ
.صنفلكلاملخصصةللمقاعدالفرديالعدديحتمهماحدودوفييختارهم

القواعد  

التكميلية

إليهينتميالذيالصنفمنمترشحيناختيارالناخبعلىيجب:األولىالقاعدة.
الصنفنفسمنممثليهمواملاليون واإلداريون العدليون القضاةيختار:الثانيةالقاعدة

.والرتبة
اصواالختصالصنفنفسمنممثليهمالباحثون املدرسون يختار:الثالثةالقاعدة.

القواعد

األصلية



نيةالقضاة العدليون من الرتبة الثا

العدول املنفذون 

ي املدرسون الباحثون املختصون ف

القانون الخاص

املحامون 

ىالقضاة العدليون من الرتبة األول
مجلس

القضاء العدلي

-2-قاض ي عدلي رتبة ثانية 

-1-عدل منفذ 

ستاذ مدرس باحث مختص في القانون الخاص برتبة أ

-1-تعليم عال أو أستاذ محاضر للتعليم العالي 

-3-محامي لدى التعقيب 

-2-قاض ي عدلي رتبة أولى 

-2-قاض ي عدلي رتبة ثالثة لثةالقضاة العدليون من الرتبة الثا

صنف املرتشح وعدد املقاعدقائمة الناخبني



دالقضاة اإلداريون برتبة مستشار مساع

امعقانون اختصاصالباحثون املدرسون 

املحامون 

مجلس
القضاء اإلداري 

-3-قاض ي إداري برتبة مستشار مساعد 

تبة مدرس باحث مختص في القانون العام بر 

أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد 

-1-للتعليم العالي 

تبة مدرس باحث مختص في القانون العام بر 

ليم أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر للتع

-1-العالي 

-3-محامي لدى التعقيب 

-3-قاض ي إداري برتبة مستشار القضاة اإلداريون برتبة مستشار

صنف املرتشح وعدد املقاعد قائمة الناخبني



القضاة املاليون برتبة مستشار مساعد

الخبراء املحاسبون 

املحامون 

مجلس
القضاء املالي

-3-قاض ي مالي برتبة مستشار مساعد 

-2-خبير محاسب 

-2-محامي لدى التعقيب 

-3-قاض ي مالي برتبة مستشار القضاة املاليون برتبة مستشار

قائمة الناخبني

عاماملدرسون الباحثون املختصون في القانون ال

ي املدرسون الباحثون املختصون ف

-ةمالية عمومية وجباي–القانون العام 

برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ

-1-محاضر للتعليم العالي 

ال يوجد ترشحات

صنف املرتشح وعدد املقاعد



الفرضيات املقبولةعدد املقاعد املخصصة

ثالثة مقاعد

مقعدان

أومقعد وحيد



الفرز محاضر االقتراعمحاضر عدد أوراق التصويتمكاتب االقتراع حسب الناخبين

111رتبة ثالثة-القضاة العدليون 

111رتبة ثانية-القضاة العدليون 

111رتبة أولى-القضاة العدليون 

111رتبة مستشار-القضاة اإلداريون 

111رتبة مستشار مساعد-القضاة اإلداريون 

111رتبة مستشار-القضاة املاليون 

111رتبة مستشار مساعد-القضاة املاليون 

333املحامون 

111لخاصاملدرسون الباحثون املختصون في القانون ا

222العاماملدرسون الباحثون املختصون في القانون 

111العدول املنفذون 

111املحاسبون الخبراء





بعداإلعالملووسائاملترشحينوممثلياملالحظينإدخالاالقتراعمكتبرئيسيتولى

.املكتببداخلأماكنهمإلىوإرشادهماعتمادهمبطاقاتمنالتأكد
1



.الحضور علىفارغةاالقتراعصناديقأوصندوق املكتبرئيسيعرض

.االقتراعمكتبأعضاءعلىاملهاماملكتبرئيسيوزع

للغرض،عدةاملاألقفالبواسطةصندوق لكلالجانبيةالفتحاتاملكتبرئيسيغلق

.الصندوق فتحةباستثناء
4

3

2



مةالتصويتأوراقعداالقتراعمكتبرئيسيتولى
ّ
.املكتبإلىاملسل

.الحاضرينأمامباملكتبالخاصةالناخبينقائمةاملكتبرئيسيعرض

محضرمنتراعاالقعمليةالفتتاحاملخصصالجزءتعميرذلكإثراملكتبرئيسيتولى

:االقتراع

لكليةالجانبالفتحاتبهاأغلقتالتيالبالستيكيةاألقفالأرقام

صندوق،

مةالتصويتأوراقعدد
ّ
املعني،الصنفبحسباملسل

املعنيةالناخبينبقائمةاملرّسمينالناخبينعدد.

5

7

6



.املحضرعلىاملكتبأعضاءيمض ي
.لهماملخصصةالخاناتفياملترشحينممثلوويمض ي

ذلكعلىالتنصيصيتولىاملكتبرئيسفإنمترشحممثلإمضاءعدمحالةوفي
.األسباببيانمعباملحضر

املالحظون ال يمضون على محضر عمليات االقتراع

االقتراععملياتبافتتاحاملتعلقالجزءفياملحضرتالوةاالقتراعمكتبرئيسيتولى
.الحاضرينمنمسمععلى

9

8



.  صباحا8تنطلق عملية االقتراع في تمام الساعة 

يات االقتراع مع بيان  في حالة وجود أي تأخير في انطالق عملية االقتراع، يتولى املالحظ التنصيص على ذلك باستمارة افتتاح عمل
.األسباب



هوية الناخبالتثبت في

ةبطاقباعتمادالناخبهويةمنالتأكداالقتراعمكتبعضويتولى
والّية،الوطنالتعريفبطاقةعدديتضمنسفرجوازأوالوطنيةالتعريف

املذكورة،الوثائقإالتعتمد
ناخبينالبقائمةالناخباسموجودمنالتأكداالقتراعمكتبعضويتولى

بها،ن مدو هومامعتعريفهبطاقةورقمولقبهاسمهمطابقةومناملعنية
ةاملعنيالناخبينبقائمةلهاملخّصصةالخانةفيالناخبيمض ي.

1



لتصويت في الخانة املخصصة للمجلس الذي يريد ااملحامييمض ي 
مجلس/مجلس القضاء اإلداري /مجلس القضاء العدلي: فيه

القضاء املالي

يمض ي املدرس الباحث املختص في القانون العام في الخانة
ملدرس ا:املخصصة لصنف املترشحين الذين يريد التصويت لهم
أو أستاذ الباحث املختص في القانون العام برتبة أستاذ تعليم عال

م برتبة مدرس باحث مختص في القانون العا/محاضر للتعليم العالي
أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي



تسليم ورقة أو أوراق التصويت

قبلويتالتصأوراقأوورقةسالمةفيالتثبتاالقتراعمكتبعضويتحقق

الناخب،إلىتسليمها
ألربعةازواياهاعلىالخلفمنالتصويتورقةختمالعضويتولىذلكإثر

.للناخبتسليمهاقبل

2

(...حبر/تمزيق)التصويتبورقةعيبوجوداملكتبعضوعاينإذا
ويكتبعليهابالتشطيبدورهيتولىالذياملكتبرئيسإلىيسلمهافإنه

.ذلكلالهيئةأعدتهظرففييضعهاثم"تالفةورقة"عبارةخلفها
ناخبينالبقائمةإمضائهبعدالتصويتورقةتسلمالناخبرفضإذا،

 رفض"الناخبأنعلىالتنصيصاملكتبعضويتولى
ّ
"الورقةمتسل

.الناخبينقائمةفيإمضائهأمام



االقتراع في الخلوة
ليقومرةالشاغالخلوةإلىمباشرةالناخبيتوجهالتصويتورقةتسلمإثر

الذيناملترشحينأسماءأواسمأمامXعالمةوضعخاللمنبالتصويت،
.لهمالتصويتيريد

قص ىاألالعدديتجاوز الاملترشحينمنعدداختيارالناخبعلىويتوجب
أمبدلتطبيقالضروري األدنىالعددعنيقلوالصنفلكلاملقرر 

.التناصف

3

ورقةبطلويمكنهالتصويتورقةتعميرفيالناخبيخطئأنيمكن
قتراع،االمكتبرئيسإلىاألولىالورقةتسليمبعدثانيةتصويت

خلف"فةتالورقة"عباراتكتابةالحالةهذهفياملكتبرئيسيتولى
.لذلكاملخصصالظرففييضعهاثّم الورقة



وضع ورقة التصويت في صندوق االقتراع

 املوجودالختمبإبقاءتسمحبطريقةالتصويتورقةوجوباالناخبيطوي
.نفسهاآلنفيالناخباختيارإخفاءمعمرئياالورقةظهرعلى

يضعلاالقتراعصندوق إلىالخلوةمنخروجهإثرمباشرةالناخبيتوجه

.بنفسهاالقتراعورقة

4

رئيسهمنيطلبالصندوق،فيالتصويتورقةوضعالناخبرفضإذا
إلىالنظردون الخلفمنعليهابالتشطيبويقوملهتسليمهااملكتب
ويدّون التالفةلألوراقاملخصصالظرففيويضعهاالناخباختيار

مكتبتردفوفيالناخبينقائمةفيالناخبإمضاءأمامذلكفيمالحظة
.االقتراع



لمها في يتولى املحامي وضع كل ورقة من أوراق التصويت التي تس
ضاء مجلس الق: الصندوق املخصص للمجلس القضائي املعني

القضاء املاليمجلس/مجلس القضاء اإلداري /العدلي

رقة من يتولى املدرس الباحث املختص في القانون العام وضع كل و 
نف أوراق التصويت التي تسلمها في صندوق االقتراع حسب ص

بة أستاذ املدرس الباحث املختص في القانون العام برت: املترشحين
ص في مدرس باحث مخت/تعليم عال أو أستاذ محاضر للتعليم العالي

للتعليم القانون العام برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد
العالي



ي هذه الحالة يمكن لرئيس مكتب االقتراع تعليق عمليات التصويت في حالة الضرورة القصوى، ويتوجب على املالحظ ف

.  التنصيص باالستمارة املسلمة له على أسباب ذلك ومدة التعليق



.دور املالحظين هو رقابي ال غير
ل في عملية االقتراع أو أي عملية أخرى ولو كان ذلك بطلب من رئيس مكتب اال

ّ
قتراع أو أحد فال يمكن للمالحظين التدخ

.األعضاء أو أحد ممثلي املترشحين



الناخبينكلإدخالاالقتراعمركزرئيسيقوم،17الساعةتمامفي
تتواصللاألبوابيغلقثمبعديصوتوالموالذيناملركزأماماملتواجدين

.بصوتهمنهمناخبآخرإدالءحينإلىاالقتراععمليات
1

هاءانتعناملكتبرئيسيعلناالقتراع،ملكتبناخبآخرمغادرةبعد
الخامسبالقفلالصندوق غطاءفتحةبغلقويقوماالقتراععمليات

.للغرضاملعّد البالستيكي

تالفةوالالباقيةالتصويتأوراقإحصاءذلكإثراملكتبأعضاءيتولى

.املعنيةالناخبينقائمةفياإلمضاءاتوعدد

2

3

ويمض يراعاالقتعملياتبمحضرذلكعلىالتنصيصاملكتبرئيسيتولى

.املحضرعلىاملترشحينوممثلياملكتبأعضاءبقيةمع
4



:  يتعين على املالحظ تسجيل رقم القفل الخامس باالستمارة املسلمة له باإلضافة إلى
الناخبينقائمةفيأمضواالذينالناخبينعدد
املسلمةالتصويتاألوراقعدد
التالفةالتصويتأوراقعدد
الباقيةالتصويتأوراقعدد





.دور املالحظين هو رقابي ال غير
ل في عملية الفرز أو املشاركة فيها ولو كان ذلك بطلب من رئيس مكتب االق

ّ
تراع أو أحد األعضاء فال يمكن للمالحظين التدخ

.أو أحد ممثلي املترشحين



اقتراعمكتبمنأكثرصناديقبينالخلطيمكنفالمكتبكلمستوى علىاالقتراعصناديقأوصندوق فرز يتم.
فياملختصينحثينالباواملدرسينللمحاميناملخصصةاملكاتباقتراعصناديقفرز فيالتاليالترتيباعتماديتم

:العامالقانون 

العدليالقضاءمجلساقتراعصندوق -1-
اإلداري القضاءمجلساقتراعصندوق -2-

املاليالقضاءمجلساقتراعصندوق -3-

العامانون القفياملختصينالباحثيناملدرسيناقتراعصندوق -1-
العاليللتعليممحاضرأستاذأوعالتعليمأستاذبرتبة

العامنون القافياملختصينالباحثيناملدرسيناقتراعصندوق -2-
اليالعللتعليممساعدأوالعاليللتعليممساعدأستاذبرتبة



خاللمنالفرز عمليةمحضربتعميراألعضاءأحدأواالقتراعمكتبرئيسيقوم
:التاليةالبياناتإدراج

االقتراع،مركزاسم•
الفرز،بدايةوتوقيتتاريخ•
الخمس،الصندوق أقفالأعداد•
املعنية،الناخبينبقائمةاملرسمينالناخبينعدد•
املعنية،الناخبينقائمةفيأمضواالذينالناخبينعدد•
مةالتصويتأوراقعدد•

ّ
املعني،الصنفحسباملسل

التالفة،التصويتأوراقعدد•
.الباقيةالتصويتأوراقعدد•

الحاضرينعلىالبياناتاملكتبرئيسيتلو.

قبل فتح الصندوق 

.بهااملتعلقةواملالحظاتلهاملسلمةباالستماراتنفسهاالبياناتتدويناملالحظيتولى



يليبماالصندوق فتحعنداألعضاءأحدأواالقتراعمكتبرئيسيقوم:
فتحهثم(أقفال4)االقتراعصندوق لغطاءالجانبيةالفتحاتأقفالقص•

الحاضرين،أمام
ىعلالحضور أمامظاهربشكلبهاملوجودةالتصويتأوراقكافةإفراغ•

الفرز،طاولة
.الحاضرينعلىفارغاالصندوق عرض•

فوق هاووضعالتصويتأوراقبتنظيمأكثرأواألعضاءأحداملكتبرئيسيكلف
.وجههاعلىمقلوبةاألوراقعلىاملحافظةمعرزمشكلعلىالبعضبعضها
.األكثرعلىورقة20علىرزمةكلتحتوي 

فتح الصندوق 



رزم الراجعة في حالة وجود ورقة تصويت تم وضعها من الناخب في الصندوق غير املخصص لها، فإنه يتم وضعها ضمن ال
.لها

.ويتم ذلك قبل تنظيم أوراق االقتراع الخاصة بكل صندوق ضمن رزم



بقيةبالقيامثمالعدليالقضاءمجلساقتراعصندوق فتح-1-
.الخطوات

بقيةبالقيامثماإلداري القضاءجلسماقتراعصندوق فتح-2-
.الخطوات

بقيةبالقيامثماملاليالقضاءمجلساقتراعصندوق فتح-3-

.الخطوات

القانون يفاملختصينالباحثيناملدرسيناقتراعصندوق فتح-1-
ثماليالعللتعليممحاضرأستاذأوعالتعليمأستاذبرتبةالعام
.الخطواتببقيةالقيام

القانون فياملختصينالباحثيناملدرسيناقتراعصندوق فتح-2-
ثمالعاليمللتعليمساعدأوالعاليللتعليممساعدأستاذبرتبةالعام
.الخطواتببقيةالقيام

معالخطواتنفساعاتبيتمالعام،القانون فياملختصينالباحثينواملدرسينباملحامينالخاصةاالقتراعمكاتبفي
:التاليةالعناصرمراعاة



(1)عدد األوراق املستخرجة من الصندوق يجب أن يساوي 
(2)عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين املعنية 

املطابقات

=عدد األوراق املسلمة

عدد أوراق التصويت املستخرجة من الصندوق 
+

أوراق التالفة عدد 
+

الباقية عدد األوراق 



فرز أوراق التصويت 

ظهرعلىالهيئةختموجودمنالتثبتيتمتصويت،ورقةكلمحتوى كشفقبل
امللغاة،األوراقضمنالورقةتعتبرختمأيمنخلّوهاحالةوفيالورقة،

1

إلىالصوتويسندعال،بصوتالتصويتورقةمضمون املكتبعضويتلو
علىهاويعرضملغاة،الورقةأّن أوبيضاءالورقةأّن يعلنأواملعني،املترشح

الحضور،
2

عدةاملالكشفأوراقعلىعنهااإلعالنتّم التياألصواتآخرانعضوانيسجل
املناسبة،مواضعهافيللغرض

3

امللغاة،باألوراقالخاصةالرزمةفيملغاةتصويتورقةكلتوضع 4

البيضاء،باألوراقالخاصةالرزمةفيبيضاءورقةكلتوضع 5

،شفالكورقةباعتمادمترشحكلعليهاتحصلالتياألصواتاحتسابيتم 6



7فرز أوراق التصويت 

ورقةبالفارزون يسّجلالتصويتنتائجعنالكشفعملياتانتهاءعند
اإلجماليعددمترشح،كلعليهاتحّصلالتياألصواتعددالكشف
.امللغاةلألوراقاإلجماليوالعددالبيضاءلألوراق



األوراق امللغاة

 الناخبين،ذّمةعلىالهيئةوضعتهاالتيغيرتصويتورقةكّل
 للهيئة،ختمأيتحملالتصويتورقةكّل
أكثر،أومترشحاسممعهانفصلبشكلأكثرأوجزأينإلىممزقةتصويتورقةكل
مترشح،غيراسمأومترشحينأممترشحزيادةبهاتصويتورقةكل
 بالناخب،يعّرفتنصيصاأوعالمةتحملتصويتورقةكّل
رتصويتورقةكل

ّ
الناخب،إرادةتحديدمعهايتعذ

رتبة،أوصنفلكلاملخصصةاملقاعدعدديفوق مترشحيناختياراتتضمّن تصويتورقةكل
التناصفمبدألتطبيقالضروري األدنىالعددعنيقلملترشحيناختياراتتضمنتصويتورقةكل،
التناصفمبدأتحترمالتصويتورقةكل.

.ال تحتسب األوراق امللغاة ضمن األصوات الصحيحة



ختم عملية الفرز 

الفرز عمليةمحضرفياألعضاءمنيكلفهمنأواملكتبرئيسيسّجل:
الصندوق،مناملستخرجةالتصويتأوراقعدد.1.
مترشح،لكلالصحيحةاألصواتعدد2.
الصحيحة،التصويتأوراقعدد3.
امللغاة،التصويتأوراقعدد4.
البيضاء،التصويتأوراقعدد5.
بهاالصندوق غلقإعادةتمتالتيالبالستيكيةاألقفالعدادأ6.

إجراء املطابقة
عدد األوراق املستخرجة من الصندوق يساوي 

+عدد أوراق التصويت الصحيحة 
+عدد أوراق التصويت البيضاء 
عدد أوراق التصويت امللغاة



ختم عملية الفرز 

.املالحظون ال يمضون على محضر عملية الفرز 

.املحضرعلىاملكتبأعضاءيمض ي
.لهماملخصصةالخاناتفياملترشحينممثلوويمض ي
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