
ھیئة االشراف على االنتخابات

نموذج البیان الحسابي الشامل

توحدنا للتغییر حلیمھ ابراھیم القعقور الالئحة: اسم المرشح:

مستقلون جبل لبنان 4 - الشوف الحزب السیاسي: التحالف االنتخابي: الدائرة االنتخابیة: السني المقعد: 

4/4/2022 تاریخ االنضمام الى الالئحة: 16/03/2022 تاریخ تقدیم طلب الترشیح:  بعاصیر العنوان: 

LBP 0140273941600 رقم حساب الحملة االنتخابیة:

صیدا بنك بیروت ش.م.ل. الفرع: اسم المصرف:

طوني یوسف بوعون اسم مدقق الحسابات:

خالصة الحساب

- مجموع االنفاق:              -1,183,846,150 - مجموع التمویل:                   -1,183,846,150

انا الموقعة ادناه حلیمھ ابراھیم القعقور المرشح عن دائرة جبل لبنان 4 - الشوف
المقعد السني أقّر بموجبھ وعلى مسؤولیتي أن البیان الحسابي المرفق صحیح وشامل ویتضمن كامل

المساھمات المحصلة والنفقات المدفوعة او المترتبة ألجل الحملة االنتخابیة، كما أقّر صراحة بأنھ ال یوجد ایة نفقات اخرى نقدیة او عینیة أو
اموال جرى دفعھا نقدا او من حسابات مصرفیة اخرى او بواسطة اشخاص ثالثین، حسب ما ورد في قانون االنتخابات رقم 44 تاریخ

.2017/06/17

التوقیع التاریخ 

___________ ___________ 

مصادقة الكاتب العدل



ھیئة االشراف على االنتخابات

القسم االول - اجمالي التمویل والمساھمات والتقدیمات

- - مجموع التمویل والمساھمات والتقدیمات النقدیة*1:            -39,652,000
- - مجموع التمویل والمساھمات والتقدیمات في الحساب المصرفي *10:                   -30,150
- - مجموع قیمة التمویل والمساھمات والتقدیمات العینیة:       -1,144,164,000
-  مجموع التمویل العام:       -1,183,846,150

جدول التمویل والمساھمات والتقدیمات التفصیلیة

تفصیل التمویل والمساھمات والتقدیمات النقدیة

39,652,000 - االیداع الشخصي:

0 -  التبرعات النقدیة:

...................... - تمویل نقدى من اطراف مقربة:

39,652,000  مجموع المساھمات النقدیة:

تفصیل التمویل والمساھمات والتقدیمات العینیة

- -  التمویل العیني المقدم من المرشح:              -5,000,000

- - تمویل عیني من اطراف مقربة *1:       -1,139,164,000

-  مجموع التمویل العیني *2 + *3:       -1,144,164,000



ھیئة االشراف على االنتخابات
القسم الثاني - اجمالي النفقات

- - مجموع النفقات النقدیة دون الملیون لیرة لبنانیة *9:        -9,651,000

- - مجموع النفقات المسددة من الحساب المصرفي:             -30,150

- المجموع العام للنفقات المسددة:        -9,681,150

+
- رسوم الترشیح      -30,001,000

- - مجموع النفقات العینیة *4: -1,144,164,000

- - مجموع النفقات العامة: -1,183,846,150

جدول النفقات التفصیلي *5

 رقم البند        ǁ  مكاتب انتخابیة         ǁ االنفاق العیني*ǁ       12 التكلفة النقدیة المسددة*ǁ         11 عدد نسخ المستندات          ǁ   رقم المغلف*7
                                                                                                                       المرفقة *6                                                                                                                        

1 1 ............. 15,000,000 - ایجار مكاتب انتخابیة: 10

2 1 ............. - - تجھیزات وأثاث:     -1,400,000 11

3 5 ............. - - نفقات اخرى:   -13,566,000 12

- -  -               - مجموع نفقات المكاتب:   -29,966,000 13

 رقم البند       ǁ العاملون في الحملة االنتخابیة          ǁ التكلفة التقدیریة للمتطوعین     ǁ  التكلفة المسددة      ǁ عدد نسخ المستندات     ǁ   رقم المغلف*7 
                                                                                                                      المرفقة *6                                                                                                                        

............. ............. ............. ............. - موظفو المكاتب والماكینة: 20

............. .............  ............. ............. - العاملون في اللقاءات االنتخابیة:  21

15* - -  -               16* - مجموع العاملین والموظفین:                -  - 22

یضاف:

............. .............  .............  ............. - محامون: 23

............. .............  ............. ............. - محاسبون: 24

4 164  ............. - - مندوبون ثابتون ومتجولون: -420,000,000 25

............. .............  ............. - - مدققوا حسابات:   -42,000,000 26

5 9 ............. - - نفقات اخرى متعلقة بالعاملین:   -71,456,000 27

- -  -               533,456,000 المجموع العام لنفقات العاملین: 28



ھیئة االشراف على االنتخابات
 رقم البند      ǁ نقل ومواصالت       ǁ التكلفة التقدیریة العینیة     ǁ التكلفة النقدیة المسددة     ǁ عدد نسخ المستندات     ǁ رقم المغلف*7 

                                                                                                         المرفقة *6                                                                                                                        

............. ............. ............. ............. - نقل ناخبین:  30

............. ............. ............. ............. - بدل سائقین: 31

............. ............. ............. ............. استئجار وسائل نقل : 32

21* 0 22* 0 - مجموع تكلفة نقل:  33

یضاف

............. ............. ............. 0 - قسائم وقود: *23 34

6 5 ............. - نفقات اخرى :  -175,178,000 35

0 175,178,000 - مجموع نفقات النقل : 36

رقم البند    ǁ مھرجانات ولقاءات انتخابیة/   ǁ التكلفة التقدیریة العینیة  ǁ التكلفة النقدیة المسددة  ǁ عدد نسخ المستندات   ǁ   رقم المغلف7* 
               مآدب انتخابیة                                                                           المرفقة *6                                                                                                                       

............. .............  ............. ............. - تكلفة ایجار الموقع: 40

7 3 - 600,000-       - - ایجار المقاعد:      -4,000,000 41

8 2  ............. - - صوت وإضاءة:      -5,400,000 42

............. .............  ............. ............. - اعالم ورایات:  43

9 1  ............. - - دعوات وطباعة:       -5,805,000 44

10 14 - 2,821,000-    - - طعام وشراب:     -43,286,000 45

11 10 - 6,230,000-    - - نفقات اخرى :      -4,590,000 46

13* - 9,651,000-    14* 63,081,000 مجموع تكلفة القاءات العامة: 47



ھیئة االشراف على االنتخابات
  7* رقم البند ǁ االعالنات والدعایة االنتخابیة ǁ  التكلفة التقدیریة العینیة     ǁ التكلفة النقدیة المسددة      ǁ عدد نسخ المستندات      ǁ رقم المغلف 

                                                                                                         6* المرفقة                                                                                                                           

- 12-                    - 1-                         ............. - - انتاج وطباعة لملصقات وصور:      -19,200,000 50

- 13-                    - 2-                         ............. - - استئجار لوحات اعالني:     -140,595,000 51

 .............  .............  .............  ............. - تصمیم وطباعة صور ویافطات: 52

 .............  .............  .............  ............. - تعلیق الیافطات والصور: 53

 .............  .............  .............  ............. - انتاج اعالنات ودعایات انتخابیة:  54

 .............  .............  .............  ............. - كلفة دعایة اعالم مرئي:  55

 .............  .............  .............  ............. - كلفة دعایة اعالم مسموع: 56

- 14-                    - 3-                         ............. - - كلفة دعایة اعالم مطبوع:       -13,650,000 57

- 15-                    - 2-                         ............. - - طباعة البرامج والبیانات والنشرات:       -63,477,000 58

 .............  .............  .............  ............. - كلفة توزیع البیانات والبرامج:  59

 .............  .............  .............  ............. - كلفة الموقع االلكتروني: 60

 .............  .............  .............  ............. - SMS كلفة الرسائل الھاتفیة:  61

 .............  .............  .............  ............. - كلفة الرسائل االلكترونیة: 62

- 16-                    - 3-                         ............. - - اي نفقات اخرى:         -3,040,000 63

- -  -                    - - مجموع تكلفة االعالنات والدعایات:     -239,962,000 65

7* رقم البند  ǁ االعالنات والدعایة االنتخابیة  ǁ  التكلفة التقدیریة العینیة   ǁ التكلفة النقدیة المسددة    ǁ عدد نسخ المستندات     ǁ رقم المغلف 
                                                                                                     6* المرفقة                                                                                                                             

 .............  .............  24*  .............  25*  ............. - بطاقات خلویة مدفوعة سلفاً: 70

- 17-                    - 3-                         ............. - - طعام في یوم االقتراع :      -64,800,000 71
- 18-                    - 1-                         ............. - - قمصان وقبعات للحملة:      -25,326,000 72

 .............  .............  .............  ............. - رسائل البرید العادي: 73

 .............  .............  .............  ............. - رسوم قضائیة: 74

- 19-                    - 1-                        - 30,150-               ............. - عموالت ومصاریف مصرفیة: 75

 .............  .............  .............  ............. - طوابع: 76

- 20-                    - 12-                       ............. - - نفقات اخرى:        -7,395,000 77

- 30,150-              - - مجموع تكلفة النفقات المتفرقة:      -97,521,000 78



ھیئة االشراف على االنتخابات
المالحق:

الملحق رقم (1):

یتم ارفاق كشف حساب مصرفي (أصلي) صادر عن المصرف وممھوراً بخاتمھ متضمناً بالحد االدنى المعلومات اآلتیة: تاریخ العملیة، رقم الشیك، مختصر
(ایضاح)عن العملیة *9 وقیمة العملیة.



ھیئة االشراف على االنتخابات
ملحق رقم (2):

قیمة العملیة ایضاح العملیة اسم المورد رقم صورة 
المستند المرفق تاریخ العملیة 

650,000 حلویات حلویات البابا 1 07/04/2022
1,000,000 حلویات حلویات البابا 2 09/04/2022

375,000 حلویات حلویات البابا 3 15/04/2022
796,000 حلویات حلویات البابا 4 10/5/2022
600,000 ایجار مقاعد - منزل المرشحة ایجار مقاعد - منزل المرشحة 5 14/05/2022
690,000 مصاریف مكتب االقلیم مصاریف مكتب االقلیم 6 13/05/2022
680,000 قرطاسیة وطباعة Ziad Staionery 7 15/04/2022
500,000 طباعة Barja Stationary 8 14/05/2022
500,000 تنظیفات تنظیفات 9 14/04/2022

1,000,000 تنقالت تنقالت 10 6/5/2022
550,000 مصاریف بیت الدین مصاریف بیت الدین 11 16/05/2022
810,000 تنقالت تنقالت 12 14/05/2022
750,000 تنقالت تنقالت 13 13/05/2022
750,000 تنقالت تنقالت 14 13/05/2022

- المجموع        -9,651,000
9*

*9: یتم وضع صورة الھویة ورقم الھاتف الخلیوي للمستفید الذي ال یقدم فاتورة رسمیة، علیھا رقم تسجیلھ في وزارة المالیة وعلیھا عنوان شركتھ الواضح، على ان یقوم ھذا المستفید بتوقیع
ایصال تأكیداً الستالمھ المبلغ.



ھیئة االشراف على االنتخابات
ملحق رقم (3):

الئحة بأسماء الممولین بما فیھا التمویل المقدم من المرشح والمودع في الحساب المصرفي للحملة:

المبلغ المودع نوع االیداع رقم االیصال لإلیداع المصرفي اسم الممول تاریخ االیداع
- حوالة                                   -15,075 المرشح 21/04/2022
- حوالة                                   -15,075 المرشح 13/06/2022

- مجموع االیداعات                                   -30,150
10*

*10: یجب ان یتساوى مجموع ھذا الملحق مع مجموع التمویل في الحساب المصرفي الوارد في القسم االول من البیان الحسابي الشامل.



ھیئة االشراف على االنتخابات
ملحق رقم (4):

الئحة بأسماء الممولین العینیین بما فیھا التمویل العیني المقدم من المرشح :

القیمة المقدرة تفصیل التمویل المقدم اسم مقدم التمویل العیني تاریخ التقدیم
- أیجار المكتب االنتخابي في الناعمة                              -5,000,000 نینا القعقور 28/04/2022
- مصاریف نقل مندوبین - مكتب الناعمة                              -1,500,000 نینا القعقور 14/05/2022
- مصاریف نقل مندوبین - مكتب بعاصیر                              -3,500,000 نینا القعقور 15/05/2022
- ایجار كراسي - مكتب الناعمة                              -1,400,000 فاطمة القعقور 28/04/2022
- مصاریف مكتب الناعمة                              -2,000,000 فاطمة القعقور 15/05/2022
- مصاریف نقل مندوبین - مكتب بعاصیر                           -11,900,000 فاطمة القعقور 14/05/2022
- مصاریف مأكوالت ومشروبات - مكتب بعاصیر                              -4,700,000 فاطمة القعقور 15/05/2022
- میاه                              -2,000,000 مالك حمزة 07/05/2022
- حلویات الشرق                                 -500,000 زیاد الحاج 08/04/2022
- ایجار كراسي                              -1,500,000 زیاد الحاج 14/04/2022
- 5,000,000-                              Hooka Cafe - Barja LNA Lebanon Party 29/02/2022
- میاه                              -7,000,000 LNA Lebanon Party 17/05/2022
- Hypco - بنزین                           -54,238,000 LNA Lebanon Party 26/05/2022
- محطة برجا - بنزین                           -47,140,000 LNA Lebanon Party 27/05/2022
- نفقات اعالنات أخرى                                 -122,000 LNA Lebanon Party 24/04/2022
- تصویر - لمع                              -1,700,000 LNA Lebanon Party 11/05/2022
- أكیاس و كمامات                                 -550,000 LNA Lebanon Party 14/05/2022
- مصاریف تشریج تلفون                              -6,950,000 LNA Lebanon Party 25/05/2022
- حسین شعبان - منشورات وطباعة                           -62,127,000 Fundahope 23/05/2022
- نفقات اعالنات أخرى                                 -675,000 Fundahope 20/04/2022
- نفقات اعالنات أخرى                                 -378,000 Fundahope 01/05/2022
- نفقات اعالنات أخرى                                 -270,000 Fundahope 06/05/2022
- منشورات                              -1,350,000 Fundahope 14/05/2022
- DJ في منزل المرشحة                              -2,700,000 Fundahope 02/05/2022
- DJ في منزل المرشحة                              -2,700,000 Fundahope 05/05/2022
- B plan - مأكوالت ومشروبات                           -13,500,000 Fundahope 11/05/2022
- B plan - مأكوالت ومشروبات                              -8,100,000 Fundahope 12/05/2022
- B plan - مأكوالت ومشروبات                           -43,200,000 Fundahope 17/05/2022
- حلویات الشرق                              -1,100,000 أحمد سیف الدین 20/04/2022
- مصاریف مكتب بعاصیر                              -4,300,000 أحمد سیف الدین 14/05/2022
- مصاریف نقل مندوبین                                  -800,000 أحمد سیف الدین 05/05/2022
- Hypco - بنزین                           -32,000,000 أحمد سیف الدین 11/05/2022
- خالد الحاج علي - بنزین (شحیم)                           -29,300,000 أحمد سیف الدین 27/05/2022
- قھوة حكایات                               -1,900,000 مجھول 12/04/2022
- مصاریف مكتب االقلیم                              -2,500,000 مجھول 15/05/2022
- عمال اعالنات بعاصیر                              -1,850,000 مجھول 19/04/2022
- عمال اعالنات الدامور                                 -900,000 مجھول 24/04/2022
- خشب وتلزیق لالعالنات                                 -250,000 مجھول 25/04/2022
- عمال اعالنات برجا                                 -350,000 مجھول 26/04/2022
- حلقات لیافطات الدامور                                 -300,000 مجھول 01/05/2022
- نفقات اعالنات أخرى                                   -50,000 مجھول 01/05/2022
- دفعة للمندوبین                           -70,000,000 نینا القعقور 25/05/2022
- دفعة للمندوبین                         -250,000,000 LNA Lebanon Party 25/05/2022
- دفعة للمندوبین                         -100,000,000 نینا القعقور 25/05/2022
- دفعة من حساب حسین شعبان - اعالنات                           -70,000,000 نینا القعقور 23/05/2022
- باتیسري زینا                                 -480,000 LNA Lebanon Party 06/05/2022
- دفعة من حساب حسین شعبان - اعالنات                           -70,595,000 LNA Lebanon Party 23/05/2022
- مجلة صدى االقلیم                              -5,200,000 LNA Lebanon Party 18/04/2022
- الصحافیة خادیجة حجار                              -6,700,000 LNA Lebanon Party 04/05/2022
- كھرباء لمركز االتصاالت                                 -540,000 LNA Lebanon Party 13/05/2022
- مكتبة حسان - طباعة                           -19,200,000 زیاد الحاج 22/05/2022
- ایجار كراسي                              -2,500,000 LNA Lebanon Party 18/04/2022
- لقاء انتخابي                              -4,590,000 LNA Lebanon Party 13/05/2022
- عبداللھ بستاني - قرطاسیة                              -5,805,000 LNA Lebanon Party 12/05/2022
- باور بنك للمندوبین                           -28,836,000 LNA Lebanon Party 14/05/2022



- مصاریف نقل مندوبین                               -2,970,000 LNA Lebanon Party 11/05/2022
- قمصان وقبعات للحملة                           -25,326,000 LNA Lebanon Party 13/05/2022
- باتیسري زینا                              -1,250,000 نینا القعقور 10/04/2022
- DJ في منزل المرشحة                              -1,250,000 نینا القعقور 14/04/2022
- میاه                              -3,100,000 نینا القعقور 14/04/2022
- باتیسري التمرات                              -1,850,000 نینا القعقور 15/04/2022
- DJ في منزل المرشحة                              -1,250,000 نینا القعقور 17/04/2022
- مطعم جدودنا                              -1,215,000 مطعم جدودنا 22/04/2022
- میاه                              -1,500,000 نینا القعقور 13/05/2022
- مطعم الباشا                           -11,691,000 مطعم الباشا 13/05/2022
- مصاریف مكتب الناعمة                              -2,700,000 نینا القعقور 11/05/2022
- مصاریف مكتب االقلیم                              -2,066,000 نینا القعقور 14/05/2022
- مصاریف نقل مندوبین                              -8,000,000 نینا القعقور 15/05/2022
- تنقالت                              -7,000,000 نینا القعقور 25/05/2022
- الصحافي زیاد حجار                              -1,750,000 نینا القعقور 03/05/2022
- محطة الناعمة - بنزین                           -12,500,000 نینا القعقور 27/05/2022
- أیجار مكتب الناعمة                              -5,000,000 مؤسسة فخرالدین ومزھر 15/05/2022
- ایجار مكتب االقلیم                              -5,000,000 LNA Lebanon Party 15/05/2022
- اتعاب مدقق حسابات                           -42,000,000 طوني بوعون 15/05/2022

- مجموع التمویل العیني                      -1,139,164,000
3*

*3: یجب ان یتساوى مجموع التمویل العیني الوارد في صفحة 2 من البیان الحسابي الشامل مع مجموع التمویل العیني الوارد في الملحق اعاله.



ھیئة االشراف على االنتخابات
ملحق رقم (5):

جدول یتضمن تفصیل الشیكات المسحوبة بشكل تسلسلي من الحساب المصرفي مرفقاً بھا نسخ( صور ) تلك الشیكات والفواتیر والمستندات الثبوتیة المؤیدة
لتسدید تلك المصاریف:

قیمة العملیة رقم المستند المرفق اسم المستفید*9 ایضاح العملیة  تاریخ  رقم الشیك

- -  -                  

9*

*9: یتم وضع صورة الھویة ورقم الھاتف الخلیوي للمستفید الذي ال یقدم فاتورة رسمیة، علیھا رقم تسجیلھ في وزارة المالیة وعلیھا عنوان شركتھ الواضح، على
ان یقوم ھذا المستفید بتوقیع ایصال تأكیداً الستالمھ المبلغ.



ھیئة االشراف على االنتخابات
ملحق رقم (6):

الئحة المكاتب االنتخابیة للحملة:

ً القیمة المسدة عینا القیمة المسدة نقداً طبیعة المأجور رقم العقار اسم المالك المدینة المركز
5,000,000 مكتب مؤسسة فخرالدین ومزھر الناعمة 1
5,000,000 منزل منزل المرشحة بعاصیر 2
5,000,000 مكتب LNA Lebanon Party االقلیم 3

15,000,000 0
12* 11*

*11: یجب ان یتطابق مجموع النفقات المسددة نقداً للمكاتب مع القیمة الواردة في البیان الحسابي الشامل في القسم الثاني بند رقم 13.
*12: یجب ان یتطابق مجموع النفقات العینیةً للمكاتب مع القیمة الواردة في البیان الحسابي الشامل في القسم الثاني بند رقم 13.



ھیئة االشراف على االنتخابات
ملحق رقم (7):

الئحة المھرجانات واللقاءات االنتخابیة والمآدب:

ً الكلفة المسدة عینا عدد الحضور                                             التكلفة المسدة نقداً تفصیل اللقاء/مآدبة/مھرجان خطابي/لقاء اجماعي /لقاء منزلي المكان  تاریخ 

- لقاء انتخابي    -5,000,000 برجا 29/02/2022

- 5,000,000-    - -  -                

14* 13*

*13: یجب ان یتطابق مجموع النفقات المسددة نقداً  مع القیمة الواردة في البیان الحسابي الشامل في القسم الثاني بند رقم 47.
*14: یجب ان یتطابق مجموع النفقات المسددة عیناً  مع القیمة الواردة في البیان الحسابي الشامل في القسم الثاني بند رقم 47.



ھیئة االشراف على االنتخابات
ملحق رقم (8):

الئحة العاملین في الحملة االنتخابیة االنتخابیة *17:

ملف یتضمن صور الھویة ورقم الھاتف
رقم الكشف* 

الموقع المرفق
االجور المقدرة 

عیناً
االجور المدفوعة 

نقداً متطوع مأجور اسم العامل رقم

0 - مجموع االجور              -  -
17* 16* 15*

*15: یجب ان یتطابق مجموع النفقات المسددة نقداً  مع القیمة الواردة في البیان الحسابي الشامل في القسم الثاني بند رقم 22.
*16: یجب ان یتطابق مجموع النفقات المسددة عیناً  مع القیمة الواردة في البیان الحسابي الشامل في القسم الثاني بند رقم 22.

17: یرفق نسخ عن الكشوفات الموقعة عن كل نوع من العاملین، االجراء منھم ام المتطوعین.



ھیئة االشراف على االنتخابات
ملحق رقم (9):

الئحة باسماء المندوبین الثابتین والمتجولین *20:

ملف یتضمن صور 
الھویة ورقم الھاتف

رقم الكشف* 
الموقع المرفق

االجور      المقدرة 
عیناً

االجور 
المدفوعة نقداً

متطوع مأجور تاریخ سجل القید االسم رقم

1 2,560,000 X بعاصیر55 لطیفھ الزعرت 1
2 2,560,000 X بعاصیر55 حسام الدین ھاني حمزه 2
3 2,560,000 X بعاصیر13 بدریة حسن ابو صالح 3
4 2,560,000 X بعاصیر10 عبد المجید محمد القعقور 4
5 2,560,000 X بعاصیر71 رندى عبد اللطیف القعقور 5
6 2,560,000 X بعاصیر10 محمد عبد المجید القعقور 6
7 2,560,000 X بعاصیر40 علي محمد القعقور 7
8 2,560,000 X بعاصیر79 فاطمة ابراھیم القعقور 8
9 2,560,000 X كترمایا191 زینب قاسم حسین 9

10 2,560,000 X كترمایا68 ریان احمد معطي 10
11 2,560,000 X كترمایا68 یمنى علي محمود 11
12 2,560,000 X كترمایا59 میرنا علي عثمان 12
13 2,560,000 X كترمایا97 لینا علي زنكر 13
14 2,560,000 X محمد عبد الكریم حمزة 14
15 2,560,000 X محمود علي القعقور 15
16 2,560,000 X 85 بعاصیر محمد بسام القعقور 16
17 2,560,000 X مصطفى محمود القعقور 17
18 2,560,000 X 52 بعاصیر مالك محمد حمزة 18
19 2,560,000 X مزبود 168 محمد طلیع مزبودي 19
20 2,560,000 X مزبود 35 كوثر محمد خیر یونس(جوري) 20
21 2,560,000 X مزبود 168 عز الدین محمود المزبودي 21
22 2,560,000 X مزبود 69 خالد عبد العال حبنجر 22
23 2,560,000 X مزبود 22 علي معین شحادة 23
24 2,560,000 X مزبود 168 دیانا طلیع مزبودي 24
25 2,560,000 X مزبود 168 سعدیة طلیع المزبودي 25
26 2,560,000 X شحیم5 ابراھیم علي نجم الدین 26
27 2,560,000 X شحیم85 كاتیا احمد ابو خشفة 27
28 2,560,000 X شحیم151 ریان محمد عبداللھ 28
29 2,560,000 X شحیم77 محمد خالد القشوع 29
30 2,560,000 X شحیم56/10 عمر فاروق عویدات 30
31 2,560,000 X شحیم175 محمد علي قبالن 31
32 2,560,000 X شحیم44691 جاد نسیب عیسى 32
33 2,560,000 X شحیم178/249 محمد وسام فواز 33
34 2,560,000 X شحیم32 سعد الدین خضر شعبان 34
35 2,560,000 X شحیم12 وھیب منیر عبداللھ 35
36 2,560,000 X شحیم8 ازدھار أحمد جنون 36
37 2,560,000 X شحیم167 محمد ولید ضاھر 37
38 2,560,000 X شحیم87 آمنة محمد الحاج شحادة 38
39 2,560,000 X شحیم126 عالء الدین محمد بوصالح 39
40 2,560,000 X محمد نبیل عویدات 40
41 2,560,000 X شحیم139 ابراھیم علي نجم 41
42 2,560,000 X شحیم71 احمد اركان الحاج شحادة 42
43 2,560,000 X شحیم119 تاال صافي فواز 43
44 2,560,000 X لیلیان غالب یونس 44
45 2,560,000 X داریا 86 الرا صالح الدین سرحال 45
46 2,560,000 X داریا 27 مروه عبد السالم فیاض 46
47 2,560,000 X داریا 54 محمد عبد الحمید محمود 47
48 2,560,000 X داریا 25 ابراھیم یحیى عباس 48
49 2,560,000 X داریا 52 احمد ضاھر عباس 49
50 2,560,000 X داریا 18 نبال محمد احمد 50
51 2,660,000 X داریا 25 لیلى یحى عباس 51
52 2,560,000 X داریا 54 ایھ جھاد محمود 52
53 2,560,000 X داریا 54 طارق وجدي مرعي 53
54 2,560,000 X جون58 حبیب حنا فواز 54
55 2,560,000 X عماطور45 ریما ھشام ابو شقرا 55
56 2,560,000 X مایا عز الدین 56
57 2,560,000 X عماطور207 امل نبیھ ابو شقرا 57
58 2,560,000 X عماطور189 فادیا ندیم عبد الصمد 58
59 2,560,000 X عماطور45 باسل ھشام ابو شقرا 59
60 2,560,000 X عماطور196 خالد عماد عبد الصمد 60
61 2,560,000 X برجا77 نوار عمر سعیفان 61
62 2,560,000 X برجا525 ایالف عبد السالم بدر 62
63 2,560,000 X برجا334 الرا بالل الزعرت 63
64 2,560,000 X برجا184 محمد عبد الناصر الشمعة 64
65 2,560,000 X برجا264 رانیا حسني محمود ابراھیم 65
66 2,560,000 X برجا266 حسین مرعي حمیة 66



67 2,560,000 X برجا267 محمد علي حمیة 67
68 2,560,000 X برجا618 نجیبة خضر سیف الدین 68
69 2,560,000 X برجا295 فاطمة سعید ترو 69
70 2,560,000 X برجا643 حلمي یوسف بدر 70
71 2,560,000 X برجا513 فیروز احمد طھ 71
72 2,560,000 X برجا287 اسراء رمضان ترو 72
73 2,560,000 X برجا525 اماني عمر سعیفان 73
74 2,560,000 X برجا565 علي احمد الطحش 74
75 2,560,000 X برجا634 كریمة محمد بدر 75
76 2,560,000 X برجا161 نھى احمد سعد 76
77 2,560,000 X بدیعة عمر ابو ریش 77
78 2,560,000 X برجا513 حلیمھ بشیر سعد 78
79 2,560,000 X برجا618 رھام شكیب سیف الدین 79
80 2,560,000 X برجا618 ماجدة خضر سیف الدین 80
81 2,560,000 X برجا513 احمد عبد العاقل سعد 81
82 2,560,000 X برجا32 حسین سموئل شبو 82
83 2,560,000 X برجا170 رضا صفوت الكجك 83
84 2,560,000 X برجا471 فاطمة محمود دمج 84
85 2,560,000 X برجا170 صفوت محمد الكجك 85
86 2,560,000 X برجا554 انعام بسام برقوق 86
87 2,560,000 X برجا338 خضر حسن ترو 87
88 2,560,000 X المزرعة 4007 نورھان ولید بكري 88
89 2,560,000 X برجا471 زھرة محمود دمج 89
90 2,560,000 X برجا280 اسماء محمود الدقدوقي 90
91 2,560,000 X زعروریة39 ریف نجیب الزین 91
92 2,560,000 X زعروریة34 مجد فاروق جنون 92
93 2,560,000 X زعروریة43 ھدیل ماجد یونس 93
94 2,560,000 X زعروریة43 محمد زھیر یونس 94
95 2,560,000 X زعروریة34 كریم محمد ابو ضاھر 95
96 2,560,000 X زعروریة39 آنجي نجیب الزین 96
97 2,560,000 X زعروریة73 لیال الزین 97
98 2,560,000 X زعروریة43 سارة ماجد یونس 98
99 2,620,000 X زعروریة88 زھیھ فرید صفا 99
100 2,560,000 X زعروریة88 معین فوزي صفا 100
101 2,560,000 X زعروریة63 جاد ابراھیم سلمان 101
102 2,560,000 X حصروت25 مروه حسین محمد 102
103 2,560,000 X حصروت25 منار حسین محمد 103
104 2,560,000 X حصروت43 دیما اسامة فارس 104
105 2,560,000 X حصروت20 مارسیل عصمات الجعید 105
106 2,560,000 X حصروت18 مریانا ناصر الخطیب 106
107 2,560,000 X حصروت43 سعید حامد فارس 107
108 2,560,000 X دلھون3 ایمان بھیج منصور 108
109 2,560,000 X دلھون3 سناء بھیج منصور 109
110 2,560,000 X دلھون82 احمد طارق قاسم 110
111 2,560,000 X دلھون83 عمر سھیل المعلم 111
112 2,560,000 X دلھون39 علي زكریا ابو علي 112
113 2,560,000 X دلھون سلیمان خالد المعلم 113
114 2,560,000 X دلھون عامر ادیب اسماعیل 114
115 2,560,000 X دلھون وسام زھیر منصور 115
116 2,560,000 X دلھون3 محمد رباح منصور 116
117 2,560,000 X دلھون مرھف عثمان المعلم 117
118 2,560,000 X فراس ناجي نصر 118
119 2,560,000 X فریدیس77 رانیا عامر الحكیم 119
120 2,560,000 X فریدیس17 ھادي دیب بو علي 120
121 2,560,000 X فریدیس120 مروان نزیھ البنطاني 121
122 2,560,000 X فریدیس14 نسرین سلیم برجاوي 122
123 2,560,000 X احمد مروان فخر الدین 123
124 2,560,000 X ھادي جمال مزھر 124
125 2,560,000 X محمود احمد مزھر 125
126 2,560,000 X طارق عدنان مزھر 126
127 2,560,000 X احمد بسام مزھر 127
128 2,560,000 X وسیم انیس مزھر 128
129 2,560,000 X عبد الكریم رفعت مزھر 129
130 2,560,000 X محمود رمزي فخر الدین 130
131 2,560,000 X عالء بسام مزھر 131
132 2,560,000 X خلیل معروف فخر الدین 132
133 2,560,000 X زیاد عمر مزھر 133
134 2,560,000 X علي عصام الخطیب 134
135 2,560,000 X وسیم ابراھیم مزھر 135
136 2,560,000 X احمد سمیر شاھین 136
137 2,560,000 X سارة رمزي فخر الدین 137
138 2,560,000 X سلیم بسام مزھر 138
139 2,560,000 X دیر كوشة21 ھال غازي بو كامل 139
140 2,560,000 X بعقلین26 روان سلمان البتلوني 140
141 2,560,000 X بعقلین76 جنى رمزي الدمشقي 141



142 2,560,000 X بعقلین فوقا خالد فادي  الشامي 142
143 2,560,000 X باتر نور نسیب نرش 143
144 2,560,000 X بشتفین77 محمد شاھین ضو 144
145 2,560,000 X الجیھ1 مصطفى عبد الوھاب الكجك 145
146 2,560,000 X الجیھ22 علي سالم بشاشة 146
147 2,560,000 X ایلیان قزي 147
148 2,560,000 X علي عصام الخطیب 148
149 2,560,000 X زیاد عمر مزھر 149
150 2,560,000 X مغیریة64 جاد حسن عابدین 150
151 2,560,000 X مغیریة7 مرام بھیج قاسم 151
152 2,560,000 X محمود ضاھر 152
153 2,560,000 X میساء طالل حمادة 153
154 2,560,000 X مغیریة57 الرا جمال الحاج 154
155 2,560,000 X مغیریة61 رشا مصباح الحاج 155
156 2,560,000 X غادة حسین حسین 156
157 2,560,000 X مغیریة 72 دلھون مروه عصمت البلبل 157
158 2,560,000 X مغیریة57 سارا جمال الحاج 158
159 2,560,000 X نجود رشید حسن 159
160 2,560,000 X نجاة شعبان 160
161 2,560,000 X جنان رشید حسن 161
162 2,560,000 X عالء محمود قوبر 162
163 2,560,000 X امل علي شعبان 163
164 2,560,000 X ایاد بو خزام 164

420,000,000 0 مجموع االجور
20* 19* 18*

*18: یجب ان یتطابق مجموع النفقات المسددة نقداً  مع القیمة الواردة في البیان الحسابي الشامل في القسم الثاني بند رقم 25.
*19: یجب ان یتطابق مجموع النفقات المسددة عیناً  مع القیمة الواردة في البیان الحسابي الشامل في القسم الثاني بند رقم 25.

*20:یرفق نسخ عن الكشوفات الموقعة عن كل نوع من المندوبین والمتجولین، االجراء منھم ام المتطوعین.



ھیئة االشراف على االنتخابات
ملحق رقم (10):

الئحة السیارات المستأجرة والمقدمة:

رقم الكشف 
الموقع (المرفق)

ملف یتضمن صور 
الھویة ورقم 

الھاتف

قیمة بونات 
البنزین 
المقدمة

عدد بونات (20 
لیتر) البنزین 

المقدمة

مجموع القیمة 
المقدرة عیناً

مجموع القیمة 
نقداً

عدد 
االیام

االیجار الیومي 
المقدر عیناً

االیجار 
الیومي 

المدفوع نقداً

رقم تسجیل 
اللوحة نوع السیارة اسم السائق رقم

0 0 0 0 المجموع
23* 22* 21*

*21: یجب ان یوافق مجموع القیمة المدفوعة نقداً  مع القیمة الواردة في البیان الحسابي الشامل في القسم الثاني بند رقم 33.

*22:یجب ان یوافق مجموع القیمة المدفوعة عیناً  مع القیمة الواردة في البیان الحسابي الشامل في القسم الثاني بند رقم 33.
*23:یجب ان یتوافق مجموع قیمة بونات البنزین (الوقود) مع القیمة الواردة في البیان الحسابي الشامل في القسم الثاني بند رقم 34.



ھیئة االشراف على االنتخابات
ملحق رقم (11):

الئحة المستفیدین من الخطوط الخلیویة والبطاقات المدفوعة سلفاً:

ملف یتضمن صور الھویة ورقم الھاتف قیمة البطاقات المقدمة عیناً عدد البطاقات المقدمة عیناً نسخ ایصاالت القبض قیمة البطاقات المسددة عدد البطاقات االسم رقم

0 0 0 0 المجموع
25* 24*

*24: یجب ان یتطابق مجموع النفقات المسددة نقداً  مع القیمة الواردة في البیان الحسابي الشامل في القسم الثاني بند رقم 70.
*25: یجب ان یتطابق مجموع النفقات المقدمة عیناً  مع القیمة الواردة في البیان الحسابي الشامل في القسم الثاني بند رقم 70.


