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 3الـالئحـة التنـظيـميـة رقـم 

 الصـادرة عن السلـطة االئتـالفيـة المـؤقـتـة 
 

  مراجعة البرامجمجـلس 
 
 

رارات مجلس    ل المدير اإلداريبناًء على السلطة المخولة لي بصفتي         لسلطة االئتالفية المؤقتة، وتمشيًا مع ق
 وجب القوانين واألعراف المتبعة في الحرب، وبم)2003 (1483األمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 

 
دولي            2003أيار  / مايو 8المؤرخة   (S/2003/538)وإشارة إلى الرسالة      يس مجلس األمن ال ى رئ ، الموجهة إل

  ،من الممثل الدائم للواليات المتحدة األمريكية والممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
 

ة االحتياجات                   دوإذ أشد   ى نحو شفاف لتلبي ة للعراق عل على وجوب استخدام صندوق التنمي
راق، ومواصلة   البنى التحتيةاإلنسانية للشعب العراقي، ومن أجل إعادة بناء االقتصاد وإصالح       للع

ود        ي تع رى الت راض األخ ة، ولألغ ة المدني اليف اإلدارة العراقي ة تك راق، وتغطي الح الع زع س ن
  شعب العراق؛بالفائدة على

 
ة أو                              ر النقدي ة أو غي وال النقدي ع األم ة بضمان أن جمي ة ملتزم ة المؤقت ددًا أن السلطة االئتالفي وإذ أؤآد مج

تالف في                 وات االئ ي صادرتها ق ة أو لنظام، الت ة لدول ة المملوآ وال نقدي ى أم ا إل األوراق المالية التي يمكن تحويله
ار     لن تستخدم  عراف في الحرب،  العراق على نحو يتمشى مع القوانين واأل        إال لمساعدة الشعب العراقي ودعم  إعم

 العراق،
 

رة   ى أن الفق ارة إل دولي  8وإش ن ال س األم رار مجل ن ق ام )2003 (1483 م ين الع ن األم ب م م ، تطل لألم
 سلطة التقديم المساعدة لشعب العراق، بالتنسيق مع    تعيين مندوب خاص للعراق، تشمل مسؤولياته    المتحدة

 االئتالفية المؤقتة؛
 
 

 :  ما يليهذاأعلن بموجب  



 

 

2
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  1 القسم
 التأسيس

 
، بوصفه جزءًا من       ")المجلس(" بموجب هذه الالئحة التنظيمية آيانًا يسمى مجلس مراجعة البرامج           يؤَسس 

ة الم              . السلطة االئتالفية المؤقتة   دير اإلداري للسلطة االئتالفي ى الم ة   ويرفع المجلس تقاريره مباشرة  إل دير  ("ؤقت الم
ا حددتها   وينهض هذا المجلس بمسؤولياته،     "). اإلداري ى نحو يتمشى مع التزامات                 آم ة، عل ذه الالئحة التنظيمي  ه

ى نحو شفاف          األموال التي تتاح للسلطة االئتالفية المؤقتة      أنالسلطة االئتالفية المؤقتة المتمثلة في ضمان        دار عل ، ت
ه           و ، الغوث وتحقيق االنتعاش في العراق      لتقديم ومتسق مع القانون ذي الصلة،     ة عن . من أجل الشعب العراقي ونياب

رة  ي الفق ا ف ة المشار إليه ة المؤقت ع اإلدارة العراقي ك، يتشاور المجلس م ى ذل رار مجلس األمن 9إضافة إل  من ق
نم         )2003 (1483الدولي   ا هو مناسب، ويغت در م ذه اإلدارة، بق أ ه دما تنش ز هدف    آل فرصة لتع   المجلس ، عن زي

ى اإلدارة    ة إل ة العراقي وارد المالي ة للم داد ميزاني ؤولية إع ل مس ي نق ل ف ة المتمث ة المؤقت لطة االئتالفي ةالس   العراقي
 .وتحدد هذه الالئحة التنظيمية اإلجراءات المتصلة بعمل المجلس. المؤقتة تدريجيًا

 
  2 القسم
 مجلسالمسؤوليات 

 
ل        - 1 دير اإلداري للس ة   يشرف ويسيطر الم ة المؤقت دير اإلداري (طة االئتالفي ة     )الم ة عن السلطة االئتالفي ، نياب

ق                                ا يتعل ائي فيم رار النه ه، ويتخذ الق ة عن ه، من أجل الشعب العراقي ونياب ى تشكيل المجلس وعمليات المؤقتة، عل
ر                   ار مجلس األمن   بالميزانيات التي يقترحها المجلس وفقًا لما يرى أنه مفيد لشعب العراق، وعلى نحو يتمشى مع ق

 .ويشرف مباشرة على رئيس المجلس. والقوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة) 2003 (1483الدولي 
 
ذل لمساعدة                          - 2 ي تب ة الت الجهود الدولي ة ب دولي المشورة للمجلس بشأن المسائل المتعلق يقدم مجلس التنسيق ال

ه، بم           ا،                 شعب العراق في أعمال الغوث وإنعاش اقتصاده وتنميت راح مشاريع محددة للنظر في تمويله ك اقت ا في ذل
ذه                 وتنسيق برامج المساعدة الفنية وأنشطة المانحين األخرى؛ وتشجيع مجتمع المانحين العالمي على المشارآة في ه
اق        ة ونط ق بطبيع س تتعل ات للمجل وفير معلوم ه؛ وت راق وإنعاش ة الع ود إغاث ي جه هام ف الل اإلس ن خ ود م الجه

وارد                   المساعدة الد  ق بالصرف من الم س، تتعل ولية المقدمة للعراق؛ وتقديم توصيات للمجلس، بناًء على طلب المجل
 .المتاحة ألعمال الغوث واإلنعاش في العراق
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راق             - 3 ة الع ة لصندوق تنمي  المشورة للمجلس بشأن المسائل         (IAMB) يقدم المجلس الدولي للمشورة والمراقب
راق    لحساباتارجية  الخلمراجعة  االمتعلقة بعمليات    ارير     صندوق تنمية الع ديم تق ة        ه وتق ة الداخلي ة ونظم الرقاب   المالي

 .فيه
 
 

  3 القسم
 مجلسالرئيس 

 
ة         ائل اإلداري ع المس ل جمي س ويح ات المجل ع اجتماع رأس جمي س، يت ًا للمجل دير اإلداري رئيس ين الم يع

دلي بالصوت المرجح            ة، وي ألة          المتعلقة بتنفيذ هذه الالئحة التنظيمي ة مس ى أي  إذا تعادلت أصوات      في التصويت عل
ل المجلس في                 ع اإلجراءات المقترحة، ويمث س، جمي أعضاء المجلس، ويحيل إلى المدير اإلداري، نيابة عن المجل

ى       .  السلطة االئتالفية المؤقتة إطاراالتصاالت مع األفراد والكيانات خارج  اريره مباشرة إل يس المجلس تق دم رئ ويق
 .اريالمدير اإلد

 
 

  4 القسم
 مجلسالعضوية 

 
ر المصوتين      اء غي اء المصوتين واألعض ن األعض يس وم ن رئ س م ون المجل اه، وأي يتك درجين أدن الم

ا يت   دير اإلداري، بم نهم الم ر مصوتين يعي رين مصوتين أو غي ل  مأعضاء آخ ز التمثي داف تعزي  األفضلشى وأه
 .ية إعداد ميزانيات إغاثة وإنعاش العراقللشعب العراقي واإلدارة العراقية المؤقتة وفي عمل

 
اهب الميحضر األعضاء. األعضاء المصوتون - 1 ون أدن ارونهمين ن يخت اتجتا ،، أو م مية ماع  المجلس الرس

 .ويدلون بأصواتهم بشأن المسائل التي تعرض بشكل صحيح على المجلس
 

  -أ  
 رئيس المجلس؛  
  االقتصادية؛اتمدير السياس  
  الشؤون المدنية؛اتمدير سياس  
 مدير الوآالة الدولية للتنمية، بعثة العراق؛  
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 مدير العمليات؛  
 مدير الشؤون األمنية؛  

 
 :لكل من الممثلون المفوضون 

  قائد قوات االئتالف
 وزارة المالية العراقية

 ة المتحدةكالممل
 أستراليا

 .رئيس مجلس التنسيق الدولي
 

ألة           ة مس ات المتحدة،                   عند اتخاذ إجراء بشأن أي ونغرس الوالي دة من آ وال معتم ق مباشرة بصرف أم  تتعل
ة                يضاف إلى أعضاء المجلس المصوتين ممثلين مفوضين يمثلون وزارة الدفاع األمريكية ووزارة الخزانة األمريكي

دير اإلداري،     . ووزارة الخارجية األمريكية   ة،       ل يجوز وبموافقة الم ة المؤقت دير من السلطة االئتالفي ن عضوًا  يكو م
س ال اء المجل ن أعض وتم وم، أن يينمص ت ق س الوق ي نف ل  ف ة بتمثي ة أو وزارة الخزان دفاع األمريكي وزارة ال

 .، بوصفه ممثًال مفوضًااألمريكية أو وزارة الخارجية األمريكية
 

تراليا ورئ       -ب  ة المتحدة وأس ة والمملك يس يعمل الممثلون المفوضون الذين يمثلون وزارة المالية العراقي
ر         اء غي س، آأعض ي المجل وتين ف اًء مص ون أعض ك يعمل دا ذل ذين ع دولي، ال يق ال س التنس مجل

 .أعاله) أ) (1 (4 الفرعي القسم التي يرد وصفها في اإلجراءاتمصوتين عندما يبت المجلس في 
 
وتين  - 2 ر المص اء غي ن    . األعض اه أو م درجين أدن س الم اء المجل ؤذن ألعض نهم ي ون ع اء ينوب ، وأي أعض

 : الرسمية للمجلسماعاتجتآخرين يعينهم المدير اإلداري، حضور جميع اال
 

 المراقب المالي للسلطة االئتالفية المؤقتة  
 المستشار القانوني العام للسلطة االئتالفية المؤقتة  
 منسق البرامج التابع للمجلس  

 
 : الممثل المفوض لكل من  
 رة والميزانيةمكتب الواليات المتحدة األمريكية لإلدا  
 مكتب وزير الدفاع األمريكي  
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 صندوق النقد الدولي  
 البنك الدولي  
 ممثل أمين عام األمم المتحدة الخاص للعراق  
 المجلس الدولي للمشورة واإلشراف  

 
 

  5 القسم
  مراجعة البرامجموظفوالجنة و

 
ين   كليش  رامج ويع ة الب ة لمراجع س لجن يس المجل وظفين رئ اعدة الم ى ال لمس س عل اممجل ؤولياته قي  بمس

رامج                  . بموجب هذه الالئحة التنظيمية    ة الب ة مراجع ًا للجن رامج، يعمل أيضًا رئيس ويرأس موظفي المجلس منسق ب
 .وعضوًا غير مصوت في المجلس

 
يس      من   (PRC) تتشكل لجنة مراجعة البرامج    - 1 نهم رئ راد يعي اء في            أف ين للحلف نهم ممثل س، ويضمون بي  المجل

ون المجلس         )عندما تنشأ (ف ومجلس التنسيق الدولي واإلدارة العراقية المؤقتة        االئتال ، ومراقبين غير مصوتين يمثل
رامج       . الدولي لمراجعة الحسابات واإلشراف وممثل أمين عام األمم المتحدة الخاص للعراق           ة الب ة مراجع وتقوم لجن

ي يتحمل مسؤوليت     ل الت ات التموي ع طلب ة جمي ة بمراجع ات   في البداي ى فئ رامج، وتصنيفها إل ة الب ها مجلس مراجع
ات                   ة المتطلب ة تلبي ل وطريق ات ومصادر التموي ة      . وتقديم توصيات إلى المجلس بالنسبة لألولي ة مراجع ؤدي لجن وت

 .البرامج أية وظائف أخرى وفقًا لتوجيهات رئيس المجلس
 
 : بالمهام التاليةبتوجيه من منسق البرامجن موظفواليقوم  - 2
 

ر                تقديم طلبات التمويل   توزيع إجراءات  -أ   ات األخرى غي ة والكيان  إلى جميع موظفي السلطة االئتالفي
 التابعة للسلطة االئتالفية المؤقتة المتعلقة؛

 
 ؛ستكمالها باستمرار قاعدة بيانات لجميع طلبات التمويل واوضع -ب  

 
ن  -ج   ة م داد الميزاني ة إلع وال المتاح ع األم ة أرصدة جمي ة  مراقب ذه الالئح ب المجلس بموجب ه  جان

 ؛، وتقديم بيانات عن هذه األرصدةالتظيمية
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تلقي جميع طلبات التمويل ومساعدة مقدمي الطلبات حسب الضرورة للتأآد من أن الطلبات تتضمن                -د  
 جميع المعلومات الضرورية؛

 
ع  -هـ   ن أن جمي د م اتالتأآ توى المتطلب ى مس بقًا عل د روجعت مس اق ق اط اإلنف توى ق أو من ى المس عل

 الوزاري قبل تقديمها؛
 

 التأآد من أن جميع طلبات اإلنفاق تتمشى تمامًا مع إطار الميزانية الشامل؛ -و  
 

اق والمعلومات ذات الصلة         متطلباتتوزيع نسخ من جميع      -ز   ع أعضاء المجلس للنظر          إ اإلنف ى جمي ل
 فيها؛

 
 لمجلس؛ا معلومات إضافية يطلبهارح فيما يتعلق بأية قتمال طلبات التمويل التنسيق مع مقدمي -ح  

 
  المجلس؛تماعاتجالعداد اإلتنظيم وال -ط  

 
داد -ي   عإع رامج و جمي ة الب س مراجع رامج ومجل ة الب ة مراجع مية للجن جالت الرس تكمالها الس  اس

 .وتوزيعها حسب ما هو مناسب
 
 

  5 القسم
 مجلسالمهام 

 
ة - 1 ام عام ن. مه ؤول ع س مس ن   المجل راق وم ة الع وارد صندوق تنمي ن م اق م أن اإلنف ديم توصيات بش  تق

ي   ددة ف رى المح وارد األخ مالم ي القس عب     ) 3 (6 الفرع الح ش دم مص و يخ ى نح ة، عل ة التنظيمي ذه الالئح ن ه م
ة  ة المؤقت لطة االئتالفي ع مسؤولية الس ًا م ة، ويتمشى تمام ة المؤقت لطة االئتالفي داف سياسة الس زز أه راق، ويع  الع

رار مجلس األمن                     ا ق ا فيه وواجبات اإلدارة المالية التي تتحملها بموجب القوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة، بم
دة   م المتح ابع لألم اق     ). 2003 (1483الت روط اإلنف ذ ش ة تنفي ى طريق راف عل ن اإلش ؤوًال ع يس مس س ل والمجل

 .المعتمدة
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ة جمي      . التمويلخطة   - 2 ي يتحمل المجلس        ا  من   المحددة  االحتياجات ع  المجلس مسؤول عن مراجع وارد الت لم
ات في خطة            االحتياجات في سلم أولويات؛ وإدماج      االحتياجاتترتيب هذه   عن  مسؤوليتها؛ و  لم أولوي  المرتبة في س

ي                          وارد تتمشى مع األغراض الت ذه الم التمويل التي تضع إسقاطات بالموارد المتاحة وتوصي بمخصصات من ه
و ذه الم اح ه رًا تت دم تبري ددة؛ وتق اق المح ات اإلنف ع متطلب بية لجمي ات النس ة واألولوي ا بصورة قانوني ارد من أجله

ق  (لإلنفاق المقترح وتوصي بالطريقة التي يتم فيها اإلنفاق    ود مثًال، عن طري ك  عق ر ذل ويأخذ المجلس في    ).  أو غي
داد              الحسبان، في أدائه لهذه المهام، المعلومات ذات الصلة المتعلقة بج          ائق إع راق ووث ود الغوث واإلنعاش في الع ه

 .الميزانية ذات الصلة، بما فيها الميزانية التي تعدها وزارة المالية العراقية للموارد العراقية
 
ل    - 3 وارد الخاضعة لخطة التموي راق، يكون المجلس       . الم ة وإنعاش الع ل إلغاث اقتراح المجلس خطط تموي ب

 :صرف مسؤوًال عن تقديم توصيات بشأن
 

 األموال المعتمدة ألغراض يحددها آونغرس الواليات المتحدة األمريكية؛ -أ  
 

دفاع                ال العراقية   االستثمارات -ب   وزير ال ا هو مسموح ل  قانونية في خزانة الواليات المتحدة، في حدود م
 ق؛ لمساعدة الشعب العراقي والمساعدة في إعمار العرااالستثمارات أن يستخدم هذه األمريكي

 
ة   ، التي آانت المبالغ النقدية واألموال واألوراق المالية القابلة للتحويل إلى أموال نقدية       -ج   ة للدول  مملوآ

العراقية أو النظام العراقي، أو أية ممتلكات منقولة مملوآة لدولة أخرى أو نظام آخر صودرت في        
 العراق على نحو يتمشى مع القوانين واألعراف في الحرب؛

 
 .ندوق تنمية العراقص -د  

 
 .إعداد وتقديم خطط التمويل - 4
 

رالت -أ   الت . ارك ل ب دم المجلس خطط تموي يسكريق رى رئ ذي ي سار ال ه ضروري إليصال  المجل  أن
 .الموارد إلى العراق بسرعة وفعالية، على نحو يتشمى مع إطار الميزانية الشامل للعراق

 
داد       يضع المجلس، بموافقة أغلبية   . التنمية -ب   ين من إع  األعضاء المصوتين، اإلجراءات الالزمة للتمك

ى                            ديمها إل اق وتق ات اإلنف د متطلب ك تعليمات لتحدي ا في ذل وب، بم ل في الوقت المطل خطط التموي
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ة في   وغلالمجلس لينظر فيها، وإجراءات لتقديم المشورة للمجلس بشأن أنشطة ا         ث واإلنعاش الجاري
 .العراق

 
وفرة في إطار          ) 1(تتضمن خطط التمويل المقدمة للمجلس      . المضمون والشكل  -ج   الغ المت وصف للمب

ين في                    القسم آل مصدر من مصادر التمويل الخاضعة للتخطيط من جانب المجلس، وفقًا لما هو مب
ا         ) 2(من هذه الالئحة التنظيمية؛     ) 3 (6 ل، وترتيبه ات التموي اقتراح متطلبات تمويل لكل فئة من فئ

ات      ب؛             في سلم أولوي بيين لكل متطل ة واإللحاح النس تعكس األهمي ديم توصية   ) 3(ل ة    بشأن  تق  وآال
وال ت      د الواليات المتحدة التنفيذية التي ينبغي أن تخصص لها أية أم ات المتحدة    عتم ة الوالي ها حكوم

ة؛  ات ) 4(األمريكي لم أولوي ي س ة ف اق المرتب ات اإلنف ذ متطلب ة تنفي ديم توصية بشأن طريق أي (تق
ويقدم المجلس خطط التمويل المقترحة بالصيغة التي يعتمدها المجلس          ).  أو غير ذلك   قودعبواسطة  

 . المصوتينبأغلبية أصوات أعضائه
 

ة -د   ل الدولي ع مؤسسات التموي اور م ل المقترحة. التش ّدتلضمان أن خطط التموي د ُأع ي ضوء  ق  ف
ة، تعطى            ل الدولي ذه         تقديرات االحتياجات التي تعدها مؤسسات التموي ة ه ل الدولي  مؤسسات التموي

 .فرصة للتشاور مع المجلس ومع لجنة مراجعة البرامج بشأن المشاريع ذات القيمة الكبيرة
 

 .تقدم جميع خطط التمويل المقترحة للمدير اإلداري للموافقة عليها. الموافقة -هـ  
 

وز . النشر -و   ة وت ة العربي ا باللغ ق عليه ل المواف ع خطط التموي ى تنشر جمي ع عل ى نطاق واس ع عل
 .الشعب العراقي في الشكل الذي يحدده المدير اإلداري

 
ى      في  نعاش اإلغاثة و اإل على أعمال إلنفاق  ليقترح المجلس مبادئ ومعايير     . تنفيذ خطط التمويل   - 5 راق عل  الع

ك          ر ذل ود أو غي ادئ وال      . نحو منصف ومتسق وشفاف، من خالل عق ذه المب داد ه س، في إع ايير  ويراعي المجل مع
ات         تعملها مؤسس ي تس ايير الت وانين والمع ا الق ا فيه تريات، بم ة بالمش ائدة المتعلق ة الس ايير الدولي ة، المع المقترح

ذه                  . التمويل الدولية  رئيس ه دم ال وبعد إقرار هذه المبادئ والمعايير بأغلبية أصوات أعضاء المجلس المصوتين، يق
 .وافقته النهائيةالمبادئ والمعايير للمدير اإلداري من أجل م

 
ام                     - 6 ين ع ل أم ل المجلس التنسيق المناسب مع ممث ام، يكف ذه المه ذ ه م المتحدة  في معرض تنفي  الخاص   األم

رار            ًا للق ا              ،)2003 (1483للعراق، أو من يعينه أو يعينهم، وفق ة، المشار إليه ة المؤقت  ويتشاور مع اإلدارة العراقي
 .ما هو مناسبندما يكون ذلك مناسبًا وفي حدود ، ع)2003 (1483 من القرار 9في الفقرة 
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  7 القسم
 مجلسال ماعاتجتا

 
ي يحددها رئيس         . معلومات عامة  - 1 اآن الت ات األم د وي. هيجتمع المجلس في األوق  ًا رسمي ًااجتماع  المجلس  عق

ة ، وفقًا لما هو مبين في هذه الالئحة  هلغرض البت رسميًا في أية مسألة تقع في نطاق مسؤوليات  ويجوز أن  . التنظيمي
داد ال        ًااجتماع ،  هيعقد المجلس، أو أي جزء منه، بتوجيه من رئيس         ر رسمي للتخطيط أو اإلع  المجلس  ماعات جت غي

 .، تعزيزًا لمسؤوليات المجلسهالرسمية، أو القيام بمهام أخرى يحددها رئيس
 
ر الم      ماعات جتايحضر   . الحضور - 2 راد آخرين     المجلس الرسمية األعضاء المصوتون وغي صوتين وأي أف

يس  م رئ أذن له سي اتجتاويحضر .  المجل مية  ماع ر الرس س غي ات  األ المجل ًا لتوجيه رون وفق راد آخ عضاء وأف
 .هرئيس

 
رارات رسمية إال في           . النصاب القانوني  - 3 اع جتاال يتخذ المجلس ق ل عن             م ا ال يق  في   70 رسمي يحضره م

 .المائة من أعضاء المجلس المصوتين
 
اع  المجلس بإعداد محضرًا لكل      ماعاتجتايقوم مدون   . ماعاتجتالضر ا محا - 4 س،       اجتم دها المجل  رسمية يعق

أنها               وجهة يلخص فيها  ذه    .  نظر المجلس في جميع المسائل التي عرضت عليه واإلجراءات التي اتخذها بش اح ه وتت
 . المحاضر للجمهور

 
ة  - 5 ي تخصصها حكوم ادات الت ة باالعتم راءات المتعلق دةاإلج ات المتح أن  .  الوالي راء بش اذ أي إج د اتخ عن

ون عضوية المجلس من األعضاء  دة، تك ات المتح ونغرس الوالي دها آ وال اعتم ق مباشرة بصرف أم ألة تتعل مس
 .من هذه الالئحة التنظيمية) 1 (4 الفرعي القسمالمصوتين وغير المصوتين بالصيغة المنصوص عليها في 

 
 
 

  8 القسم
 تي تقدمها حكومة الواليات المتحدةالعقود والمنح ال
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د                فسَّال يُ   ات     ت برمأر أي شيء في هذه الالئحة التنظيمية على نحو يؤثر على صالحية أي عق ة الوالي ه حكوم
 .ذاها فيما يتعلق بإغاثة أو إعمار العراق قبل دخول هذه الالئحة التنظيمية حيز النفتالمتحدة أو أية منحة قدم

  9 القسم
 مجلسالحل 

 
ة        وائح التنظيمي رى والل وانين األخ ع الق ًا لجمي ة ووفق ة التنظيمي ذه الالئح ًا له ل وفق س يعم ذا المجل ل ه يظ

 .والسياسات واالتفاقات ذات الصلة إلى أن يحله المدير اإلداري بطلب من حكومة عراقية ممثلة معترف بها دوليًا
 

  10 القسم
 اإلجراءات اإلدارية

 
راء    ع إج س أن يض وز للمجل ذه      يج ب ه ؤولياته بموج وض بمس رورة للنه ب الض افية حس ة إض ات إداري

 .وال يسري مفعول هذه اإلجراءات إال بعد أن يقرها أغلبية أعضاء المجلس المصوتين. الالئحة التنظيمية
 

  11 القسم
 ذادخول حيز النف

 
 . توقيعهاذ وتصبح سارية المفعول اعتبارًا من تاريخاتدخل هذه الالئحة التنظيمية حيز النف 

 
 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 التوقيع 
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