
 

 

c 

 

 

 المحترم  مجلس المفوضينالى / السيد رئيس 

 م / قرار مجلس المفوضين 

 

( المـؤرخ                          16( للمحضراالعــتيادي )  1نـدرج لسيادتكم فـي ادناه نـص قرار مجلس المفوضيـن رقم )            

 والـذي ينـص على :  2020/ 8/  12فـــي   

ــذ ر  مكتــــ  ال   ــاقم المجلــــس مــ ــدد )ر  /نــ ــين  ال ــ ــيس مجلــــس المفوضــ ــيد رمــ ــي                105ســ ( فــ

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

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

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

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

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

فيما يت لـق  ـدامر  شـؤون االحـوال والتنظيمـا  السياسـية  فقـد  ـان المرشـحين المسـتوفين للوـروا   -أوالً: 

القانونية  ل من )احسان علي عبد الحسين صادق و عبد الناصر ااهر محسن علي وعاد  ياسـين ءـواد 

 سين وهاري خيري علي حسين( فياض و هيمان تحسين حميد يا

سـين حميـد ياسـين وهـاري خيـري علـي حسـين( وهمـا عند التقييم حصل  ل من المرشحين )هيمان تح  -ثانياً:

المنافسان على المنص  لحصولهما على تقييم متقارل من اللجنة  فقد تم التصويت على اال فاً من  ينهمـا 

و انت اال ثريـة مـع أختيـار )هيمـان تحسـين حميـد ياسـين( و  ـد المداولـة  ـين السـاد  اعضـا  مجلـس 

 المفوضين   

 

 قرر مجلس المفوضين :  

الموافقة على تعيين السيد )هيمان تحسين حميد ياسين( بمنصب مدير عاام اائارش وا ون االحا ا    -أوالً:   

والتنظيمات السياسية ورفع اسمه الى مجلس الوزراء للمصااقة علاى تعييناه فال المنصاب الما  ور 

 أنفاً وفقاً للقانون،وينشر القرار فل الموقع الرسمل للمفوضية.

السيد رئيس مجلس المفوضين بمفاتحاة االماناة العاماة لمجلاس الاوزراء بماا ورا فال )اوالً( تكليف    -ثانياً:

 اعاله.

 .2020/ 8/  12وصدر القرار باال ثرية فل يوم االربعاء الموافق         
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