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 المحترم  مجلس المفوضينالى / السيد رئيس 

 م / قرار مجلس المفوضين 

 

( المـؤرخ                          16( للمحضراالعــتيادي ) 4نـدرج لسيادتكم فـي ادناه نـص قرار مجلس المفوضيـن رقم )        

 والـذي ينـص على :  2020/ 8/  12فـــي   

ــيد    ــذير  مكتــــ  الســ ــاقم المجلــــس مــ ــدد )ر  / نــ ــين  ال ــ ــيس مجلــــس المفوضــ ــي                105رئــ ( فــ

وتدقيق السيرالذاتية للمرشحين ونظراً السـتكما  يافـة الوـروا واالءـرا ا  ) توصية (  الم نونة  9/8/2020

المنصوص عليها في الت ليما  الخاصة  ت يين المدرا  ال امين في  دوائر ومؤسسا  الدولة واشار  الى احكا  

( مـن 10( من الفصل الرا ع واستناداً الحكا  الفقر  )تاسـ اً( مـن المـاد  )15)اوالً وثانياً ( من الماد  )  الفقرا  

و  د تدقيق السـير  الذاتيـة   2019( لسنة  31الفصل الثالث من قانون المفوضية ال ليا المستقلة النتخا ا  رقم )

 -وتم تصوير الجلسة وفقاً لالءرا ا  االتية : لكل مرشح تم أختياره من اللجنة الموكلة من مجلس المفوضين

فيما يت لق  منصـ  م ـاون رئـيس االدار  االنتخا يـة للوـؤون االداريـة والماليـة  فقـد يـان المرشـحين   -أوالً:

المستوفين للوروا القانونية يل من )ماهر ا راهيم شهاب صمد وماهر محمد ءمـا  الـدين محمـد واحمـد 

 مخور  ديوي ومؤيد حسين علي حميد وعلي صالح ء فر ااحيم(  ءواد صالح محمد وسنان غانم

فيما يت لق  منص  م اون رئيس االدار  االنتخا ية للوؤون االدارية والمالية  فقد حصلت المنافسـة  ـين   -ثانياً:

يالً من )ماهر ا راهيم شهاب صمد وسنان غانم مخور  ديوي وعلي صالح ء فـر ااحـيم( ولحصـولهم 

لجنة  تقدير متقارب فقد تم التصويت على االيفأ من  ينهم ويانت االيثرية مـع اختيـار السـيد           على تقييم  ال

 )علي صالح ء فر ااحيم( و  د المداولة  ين الساد  اعضا  مجلس المفوضين    

 

 قرر مجلس المفوضين :  

الموافقة على تعيين السيد )علي صالح جعفر اطحيش( بمنصب )مدير عام( معااو  رئايس االرار     -أوالً: 

االرارية والمالياة  ورفاا اهامل الاى مجلاس الاولراا للمصاارقة علاى تعيينال فاي  االنتخابية للشؤو 

 المنصب المذكور أنفاً وفقاً للقانو ، وينشر القرار في الموقا الرهمي للمفوضية.

تكليف السيد رئيس مجلس المفوضين بمفاتحاة االماناة العاماة لمجلاس الاولراا بماا ورر فاي )اوالً(   -ثانياً:

 اعاله.

 .2020/ 8/  12وصدر القرار باالكثرية في يوم االربعاا الموافق        

 

 

 

 

 

   نسخة منل الى :

 دير .مكاتب السار  المفوضين المحترمين ... للتفضل باالطالع ... ما التق -

   السيد االمين العام لمجلس المفوضين المحترم ... للتفضل باالطالع ... ما التقدير.  -       
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 حسين هعيد ر. فتاح محمد 
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