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المقدمة

السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب املحرتمون

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

      يف الوقــت الــذي تتقــّدم فيــه األمانــة العامــة ملجلــس النــواب إليكــم جميعــاً بأزكــى التهانــي 

وأطيــب التمنيــات ملناســبة انتخابكــم ونيلكــم ثقــة شــعبكم الكريــم، يرّسهــا أن تضــع بــني أيديكــم 

)كــّراس الخدمــات النيابيــة( الــذي يهــدف إىل تعريفكــم بالخدمــات التــي تقّدمهــا تشــكيالتها إىل 

الســيدات والســادة النــواب واللجــان النيابيــة وبصــورة مختــرة.

     وســتقوم األمانــة العامــة للمجلــس الحقــاً بإصــدار دليــل شــامل - تتــوىل الدائــرة اإلعالميــة يف 

املجلــس جمعــه وإخراجــه فنيــاً لحــني طباعتــه وتوزيعــه - للتعريــف برؤيتهــا ومهامهــا، والــذي 

ــات  ــة والخدم ــعبها( املختلف ــامها، ُش ــا، أقس ــكيالتها )دوائره ــة تش ــورة مفّصل ــم بص ــم لك يرس

التــي تقّدمهــا عــىل وفــق القوانــني والتعليمــات النافــذة ملســاعدتكم يف تأديــة مهامكــم الدســتورية 

ــك  ــىل تل ــول ع ــات الحص ــة وآلي ــىل كيفي ــم ع ــني، ويطلعك ــل الناخب ــة وتمثي ــع والرقاب يف الترشي

الخدمــات والجهــات املعنيــة بتقديمهــا داخــل املجلــس ويف دوائركــم االنتخابيــة وأرقــام هواتفهــا.

     آملــني أن يُســهم هــذا الكــّراس يف تحقيــق التعــاون والتواصــل املطلوبــني بــني األمانــة العامــة 

وبينكــم ملــا فيــه مصلحــة الوطــن واملواطــن وتحقيــق الحيــاة الحــّرة الكريمــة.    

ــع  ــن املوق ــة م ــات النيابي ــّراس الخدم ــة لك ــخة اإللكرتوني ــىل النس ــول ع ــم الحص     وبإمكانك

ــة. ــة والكوردي ــني العربي ــواب www.parliament.iq وباللغت ــس الن ــمي ملجل ــي الرس اإللكرتون

د. سريوان عبدالله إسماعيل

األمني العام ملجلس النواب
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الخدمات النيابية

خدمات إصدار هويات الدخول
• قسم إصدار هويات مجلس النواب

مدير القسم )طالب مجالد طاهر/ بكالوريوس علوم حاسبات( 

       يرتبــط بمكتــب األمــني العــام ملجلــس النــواب، ويقــوم بإصــدار هويــات وبطاقــات الدخــول 

إىل مبنــى املجلــس للفئــات املدرجــة أدنــاه: 

 أعضاء مجلس النواب للدورة اإلنتخابية الحالية والدورات السابقة.. 	

حمايات أعضاء مجلس النواب للدورة اإلنتخابية الحالية والدورات السابقة.. 	

ــول . 	 ــات دخ ــة(، وهوي ــور يومي ــيب، أج ــود،  تنس ــالك، عق ــواب )م ــس الن ــّي مجل موظف

ــات.   ــة الجلس ــم إىل قاع ــني منه للمعني

الجهات الخارجية )الوزارات، الهيئات، املنظمات الدولية...( لدخول مبنى املجلس.. 	

الجهات اإلعالمية للتعريف بمندوبيها ولغرض دخولهم إىل مبنى املجلس.. 	

دخول مبنى املجلس خالل املؤتمرات والندوات والنشاطات التي يقيمها املجلس.. 	

إجراءات الحصول على هوية مجلس النواب

	. ملء اإلستمارة الصادرة عن شعبة هويات املجلس.

	. إحضار املستمسكات الشخصية األصلية.

	. إحضار صور شخصية عدد )	(.

	. الحضور للتصوير يف مقر الشعبة.

	. فحص القيود الجنائية للحمايات من قبل قسم األمن.

ــرة  ــل دائ ــن قب ــت م ــة التصوي ــة بمنظوم ــة الخاص ــات اإللكرتوني ــعبة بالبطاق ــد الش 	. تزوي

ــاالت. ــات واالتص ــا املعلوم تكنولوجي
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• قسم إصدار هويات المنطقة الخضراء

مدير القسم )علي قحطان عبدالقادر/ بكالوريوس علوم حاسبات( 

ــدار  ــوم بإص ــواب، ويق ــس الن ــام ملجل ــني الع ــب األم ــة ملكت ــام التابع ــد األقس ــو أح        ه

ــاه: ــة أدن ــات املدرج ــرضاء للفئ ــة الخ ــات املنطق هوي

أعضاء مجلس النواب للدورة اإلنتخابية الحالية والدورات السابقة.. 	

حمايات أعضاء مجلس النواب للدورة اإلنتخابية الحالية والدورات السابقة.. 	

• إجراءات الحصول على هويات المنطقة الخضراء

ملء استمارة خاصة بذلك.. 	

ــس . 	 ــة مجل ــة، هوي ــوال املدني ــة األح ــكات )هوي ــن املستمس ــورة ع ــخة مص ــاق نس إرف

ــكن(. ــة الس ــواب، بطاق الن

تحديــد موعــد للتصويــر مــن قبــل الشــعبة يف مكتــب هويــات املنطقــة الخــرضاء التابــع . 	

ملكتــب رئيــس مجلــس الــوزراء.
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الخدمات المالية
المدير العام )شكري محمود جبر/ بكالوريوس إدارة واقتصاد( 

ــذ  ــم وتنفي ــامها برس ــة ألقس ــام املوكل ــالل امله ــن خ ــة وم ــؤون املالي ــرة الش ــص دائ     تخت

ــة  ــات املالي ــاء بااللتزام ــرف واإليف ــراءات ال ــا بإج ــر قيامه ــس ع ــة يف املجل ــة املالي السياس

ــات  ــدة بالتعليم ــكيالته مسرتش ــه وتش ــس ولجان ــل يف املجل ــر العم ــيابية س ــن انس ــا يضم بم

النافــذة واألصــول املحاســبية املتعــارف عليهــا حســب الســياقات الثابتــة يف هــذا املجــال وفقــاً 

لتعليمــات تنفيــذ املوازنــة العامــة االتحاديــة للعــراق التــي تحــدد اإلطــار العــام لالســرتاتيجية 

ــن  ــدة م ــة املعتم ــات املالي ــن املخصص ــوى م ــتفادة القص ــىل اإلس ــدًة ع ــا مؤك ــوب تنفيذه املطل

أجــل مواصلــة العمــل والبنــاء والتطــور، وتقــع دائــرة الشــؤون املاليــة ضمــن املبانــي امللحقــة 

ــواب.  ــس الن ــي ملجل ــى الرئي ــارج املبن ــرات خ ــر املؤتم بق

الخدمات

1. الرواتب

       يتمتــع عضــو مجلــس النــواب بحقــوق وامتيــازات الوزيــر، وتُعنــى دائــرة الشــؤون املاليــة/ 

ــتورية  ــني الدس ــأداء اليم ــه ب ــال قيام ــهرياً ح ــة ش ــتحقاقاته املالي ــرف اس ــب ب ــم الروات قس

واملبــارشة بــأداء مهامــه الدســتورية بموجــب كشــوفات تُرســل إىل املــرف العراقــي للتجــارة 

وتُــودَع يف الحســاب الخــاص بالعضــو مبــارشًة، ويكــون موعــد الــرف بعــد يــوم )		( مــن 

كل شــهر، لــذا ينبغــي عــىل عضــو املجلــس فتــح حســاب جــاري أو حســاب توفــر بالدينــار 

العراقــي يف املــرف العراقــي للتجــارة/ فــرع مجلــس النــواب وتزويــد قســم الرواتــب برقــم 

ــة  ــب وكال ــرف بموج ــن امل ــغ م ــتالم املبال ــخص إلس ــل ش ــو تخوي ــق للعض ــاب، ويح الحس

ــب  ــدوالر وحس ــر بال ــاب آخ ــح حس ــه فت ــق ل ــا يح ــدل، كم ــب الع ــن الكات ــادرة م ــة ص خاص

ــل  ــاً قب ــو موظف ــال كان العض ــة، ويف ح ــوره املالي ــهيل أم ــخصية وتس ــه الش ــة ألغراض الرغب

انتخابــه لعضويــة املجلــس فيتوجــب عليــه تزويــد قســم الرواتــب بشــهادة آخــر راتــب مصّدقة 

ــة(. ــؤون املالي ــرة الش ــي/ دائ ــواب العراق ــس الن ــة إىل )مجل ومعنون
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2. االستقطاعات التقاعدية والضرائب

     مــا أن يقــوم النائــب بــأداء اليمــني الدســتورية يصبــح عضــواً يف صنــدوق التقاعــد ابتــداًء 

مــن اليــوم التــايل، ويُســتقطع مــن راتبــه اإلســمي نســبة )0	%( لحســاب صنــدوق التقاعــد، 

كمــا يتــم اســتقطاع مبلــغ رضيبــة الدخــل ويكــون حســب الحالــة اإلجتماعيــة وعــدد األطفال، 

ويُســتقطع أيضــاً مبلــغ الرعايــة اإلجتماعيــة.

3. أجور السكن

       يحــق لعضــو مجلــس النــواب، بعــد أداء اليمــني الدســتورية، الحصــول عــىل بــدل إيجــار 

الســكن املخصــص لــه وفــق ضوابــط ورشوط محــددة وكاآلتــي: 

تقديم طلب اىل االمني العام ملجلس النواب الستئجار عقار عىل نفقة املجلس.أ. 

يُشــمل بحــق طلــب اســتئجار عقــار ســكني كل اعضــاء مجلــس النــواب ممــن ال يملكــون ب. 

ــة بغداد. ــاراً يف محافظ عق

اً فيــه أّن العقــار دار ســكنية أو ت.  تقديــم الســند األصــيل للعقــار املطلــوب اســتئجاره مــؤرشَّ

شــقة، وأن يكــون الســند صــادراً يف ســنة تقديــم الطلــب.

ــم عقــد اإليجــار بــني عضــو املجلــس ومالــك العقــار مــن مكتــب دالليــة مجــاز، ث.  أن يُنظَّ

وأن يكــون بإســم العضــو، إضافــة إىل توقيعــه مــن قبــل شــاِهَدين وتصديقــه مــن قبــل 

ــب  ــي لصاح ــتحقاق الرضيب ــتقطاع االس ــم اس ــىل أن يت ــس، ع ــة يف املجل ــرة القانوني الدائ

العقــار، ويتــم تســديد االســتقطاع مــن قبــل املجلــس إىل الهيئــة العامــة للرضائــب مــع 

اســتقطاع رســم الطابــع والرســوم العدليــة.

ــل ج.  ــن قب ــه وم ــن قبل ــع م ــي موق ــار خارج ــد ايج ــواب عق ــس الن ــو مجل ــدم عض ان يق

ــل  ــن قب ــاً م ــي موقع ــد الخارج ــون العق ــي وان يك ــه القانون ــار او وكيل ــب العق صاح

ــاً. ــاز قانون ــة مج ــب داللي ــل مكت ــن قب ــاً م ــاهدين ومنظم ش
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4. نفقات السفر واإليفاد

ــون  ــاً لقان ــراق وفق ــارج الع ــاده إىل خ ــفره وإيف ــد س ــة عن ــتحقاقات خاص ــب اس       للنائ

ــم )8	(  ــازات رق ــاء االمتي ــون إلغ ــنة 980	 وقان ــم )8	( لس ــاد رق ــفر واإليف ــات الس مخصص

ــودة  ــد الع ــة بع ــؤون املالي ــرة الش ــاد يف دائ ــتمارة اإليف ــم اس ــم تنظي ــىل أن يت ــنة 9	0	، ع لس

ــدة  ــاء م ــارشة وانته ــخ املب ــن تاري ــاً م ــالل )0	( يوم ــتمارة خ ــّدم االس ــرتط أن تق ــه، ويش من

الســفر، ويف حــال تأّخــر تقديمهــا عــن هــذه املــدة يتــم خفــض املبلــغ وفــق إحــدى النســبتني 

ــاه: ــني )أ( و)ب( أدن ــني يف الفقرت املذكورت

أ- )0	%( إذا ُقّدمت اإلستمارة بعد ثالثني يوماً من تاريخ انتهاء مدة اإليفاد )املبارشة(.

ب- )0	%( إذا ُقّدمت اإلستمارة بعد تسعني يوماً من تاريخ انتهاء مدة اإليفاد.

ــني  ــة وثمان ــد مائ ــت بع ــا إذا ُقّدم ــتمارة( كله ــفر )اإلس ــة الس ــات قائم ــرف محتوي ت- ال تُ

ــاد. ــدة اإليف ــاء م ــخ انته ــن تاري ــاً م يوم

ث- ال يتم الرف إالّ بعد مصادقة ديوان الرقابة املالية االتحادي عىل اإلستمارة.

5. شراء المستلزمات

      يتــم توفــر احتياجــات اللجــان ودوائــر املجلــس عــن طريــق لجــان املشــرتيات املرتبطــة 

بقســم املشــرتيات يف الدائــرة، وال يتــم اســتبدال أي قطعــة أثــاث أو جهــاز كهربائــي أو إلكرتوني 

إالّ بعــد اســتهالكه أو عــدم القــدرة عــىل إصالحــه.

      كمــا توفــر الدائــرة جميــع مــواد القرطاســية الخاصــة بعمــل اللجــان والدوائــر وفــق آليــة 

تعتمــد كميــة االســتهالك حســب عمــل كل لجنــة أو دائــرة.

وسيلة التواصل مع الدائرة:- 

الهاتف النقال: 07901175413
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الخدمات القانونية
   المدير العام )د. صباح جمعة الباوي/ دكتوراه فلسفة قانون(

الخدمات

تمثيــل مجلــس النــواب أمــام املحكمــة االتحاديــة العليــا واملحاكــم األخــرى عــىل اختــالف . 	 

ــى  ــتٍك أو مّدع ــة ُمــدٍّع أو ُمش ــة بصف ــات القانوني ــات واملؤسس ــا والهيئ ــا ودرجاته أنواعه

عليــه. 

تقديــم االستشــارات القانونيــة لألمانــة العامــة للمجلــس وتشــكيالتها والهيئــات التابعــة . 	 

للمجلــس.

ــل . 	  ــود عم ــا عق ــا، ومنه ــة وتصديقه ــود العقاري ــراد والعق ــود األف ــرام عق ــم وإب تنظي

الحــراس الشــخصيني ألعضــاء املجلــس اســتناداً ألحــكام قانــون الجمعيــة الوطنيــة رقــم 

ــة.  ــة ذات الصل ــر النيابي ــنة 	00	 واألوام )	( لس

ــات . 	  ــواب يف املحافظ ــس الن ــراض مجل ــارات ألغ ــتئجار العق ــراءات رشاء واس ــة إج متابع

ــة. ــة دوري ــي بصف ــا القانون ــث مركزه ــة وتحدي كاف

ــود . 	  ــة العق ــىل كاف ــة ع ــواب للمصادق ــس الن ــدل مجل ــب ع ــات كات ــة صالحي ممارس

والتعهــدات والكفــاالت التــي يرمهــا املجلــس أو أعضــاؤه أو موظفــوه اســتناداً ألحــكام 

ــام 998	. ــم )		( لع ــدول رق ــاب الع ــون الكت قان

التعاقد مع حراس شخصيين

    يكــون لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس النــواب الحــق يف طلــب توفــر حمايــة شــخصية عــىل 

نفقــة املجلــس ووفقــاً لإلجــراءات اآلتية:

أن يكون عنر الحماية عراقياً أتّم الثامنة عرشة من العمر.. 	 

أن يكــون حســن الســرة والســلوك وغــر محكــوم عليــه بجنايــة غــر سياســية أو جنحــة . . 

ــة بالرشف. ُمخّل

أن يكون مؤهالً من الناحية الصحية. . 8 

أن يوّقــع عضــو مجلــس النــواب اســتمارة طلــب التعاقــد املتوفــرة يف الدائــرة القانونيــة يف . 9 
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مقــّر مجلــس النــواب ويف مكاتــب املجلــس يف املحافظــات كافــة والتــي ينبغــي أن تتضّمن 

أســماء الحــراس الشــخصيني وتأشــر الدوائــر املعنية. 

يتــوىل عنــر الحمايــة توقيــع العقــد بنفســه أو مــن خــالل وكيلــه القانونــي بموجــب . 0	 

وكالــة أصوليــة صــادرة مــن الكاتــب العــدل.

يــرسي عقــد الحمايــة مــن تاريــخ توقيــع مديــر عــام الدائــرة القانونيــة أو مــن يخّولــه . 		 

عــىل العقــد  وليــس مــن تاريــخ توقيــع عنــر الحمايــة.

استئجار عقار سكني

     بعــد اتخــاذ االجــراءات املتعلقــة باســتئجار عقــار ســكني يف بغــداد لــكل عضــو مــن أعضــاء 

املجلــس، تُعنــى الدائــرة القانونيــة باآلتــي: 

ــكات  ــتصحباً املستمس ــواب مس ــس الن ــر مجل ــة يف مق ــرة القانوني ــر إىل الدائ ــور املؤّج 	- حض

الثبوتيــة كافــة ونســخة أصليــة مــن ســند العقــار املطلــوب اســتئجاره صــادراً يف ســنة تقديــم 

الطلــب ليتــوىل توقيــع العقــد بالــذات أو بواســطة وكيلــه القانونــي بموجــب وكالــة صــادرة مــن 

الكاتــب العــدل.

ــه وال  ــابقة علي ــدة س ــرف إىل أي م ــب وال ين ــم الطل ــخ تقدي ــن تاري ــار م ــد اإليج ــذ عق 	- يُنّف

يُعتــّد بطلــب إبــرام العقــد بأثــر رجعــي أو بــرف مبالــغ إيجــار ســابقة عــىل تاريــخ تقديــم 

طلــب االســتئجار واســتيفاء االجــراءات.

	-  يمكن لعضو املجلس أن يطلب فسخ عقد اإليجار واستئجار عقار بديل يف أي وقت.

وسائل التواصل مع الدائرة:- 

  legal.directorate@outlook.com :البريد اإللكتروني

الهاتف النقال: 07821212145
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الخدمات اإلدارية
 المدير العام )د. فالح مطرود العبودي/ دكتوراه قانون عام( 

ــام واألدوار  ــة امله ــث طبيع ــن حي ــر م ــم الدوائ ــن أه ــة م ــؤون االداري ــرة الش ــر دائ        تعت

ــودة  ــراً يف ج ــر تأث ــرة واألكث ــدى الدائ ــورد ل ــن م ــر أثم ــذي يعت ــف ال ــىل املوظ ــا ع لرتكيزه

ــل  ــتخدام األمث ــالل االس ــن خ ــداف م ــق األه ــوة يف تحقي ــاهم وبق ــوارد تس ــل، فامل ــة العم ورسع

للعنــر البــرشي بهــدف تطبيــق مجموعــة القواعــد واالجــراءات املتعلقــة باجتــذاب واختيــار 

ــق  ــا يتعل ــم وكل م ــة قدراته ــاطاتهم وتنمي ــز نش ــم وتحفي ــم أعماله ــم وتقيي ــني وتعيينه العامل

ــات كل  ــى إمكان ــىل أق ــول ع ــم للحص ــاء خدماته ــى انته ــم وحت ــدء تعيينه ــذ ب ــؤونهم من بش

ــاءة. ــىل كف ــق أع ــا يحق ــرد بم ف

الخدمات

ــة . 	 ــدورة االنتخابي ــس لل ــاء املجل ــة ألعض ــوق التقاعدي ــة الحق ــج معامل تروي

ــابقة: الس

• إصــدار أمــر نيابــي بانتهــاء أعمــال الــدورة االنتخابيــة الرابعــة اســتناداً إىل املــادة 	

ــاله إىل  ــنة 8	0	 وإرس ــم )		( لس ــواب رق ــس الن ــون مجل ــن قان )		/أوالً( م

ديــوان رئاســة الجمهوريــة إلصــدار مرســوم جمهــوري بإحالــة أعضــاء املجلــس 

للــدورة املذكــورة إىل التقاعــد اســتناداً ألحــكام املــادة )	./ ســابعاً( من الدســتور، 

واملــادة )		/ أوالً( مــن قانــون مجلــس النــواب رقــم )		( لســنة 8	0	 

• إصدار قرار تثبيت عمر أعضاء املجلس املشمولني بالتقاعد. 	

• ــل 	 ــب، التحصي ــم النائ ــن )اس ــة يتضّم ــد الوطني ــة التقاع ــاب إىل هيئ ــال كت إرس

ــب(.  ــل الرات ــتورية، تفاصي ــني الدس ــخ أداء اليم ــالد، تاري ــخ املي ــدرايس، تاري ال

• تزويــد أعضــاء املجلــس بإســتمارة الذمــة املاليــة الختاميــة لغــرض إرفــاق وصــل 	

الذمــة املاليــة الختامــي مــع معاملــة الحقــوق التقاعديــة، وإرســال األمــر النيابــي 

ــني  ــاء الراغب ــة لألعض ــة التقاعدي ــج املعامل ــرض تروي ــة  لغ ــة الجمهوري إىل رئاس

بمنحهــم الحقــوق التقاعديــة.

• مخاطبــة الجهــات املعنيــة لغــرض تزويــد عضــو املجلــس بمــّدة خدمتــه الوظيفية 	
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الســابقة إلضافتهــا إىل فــرتة خدمتــه كنائب.

• ــم إىل 	 ــني بإعادته ــس الراغب ــاء املجل ــأن أعض ــة بش ــات املعني ــة الجه مخاطب

وظائفهــم الســابقة حســب املــواد الــواردة يف قانــون مجلــس النــواب رقــم )		( 

ــنة 8	0	. لس

• اســتالم األختــام الخاصــة بأعضــاء املجلــس الســابقني، وتوقيــع اســتمارة بــراءة 	

الذمــة. 

املهام املتعلقة بالدورة االنتخابية الجديدة:. 	

• مخاطبــة املفوضيــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات لتزويــد دائــرة الشــؤون اإلدارية/ 	

قســم شــؤون األعضــاء بأســماء املرشــحني الفائزيــن للــدورة االنتخابيــة الجديــدة 

ــدة  ــا يف قاع ــرض اعتماده ــا لغ ــة العلي ــة االتحادي ــل املحكم ــن قب ــة م مصّدق

ــات. البيان

• مخاطبــة املفوضيــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات لتزويــد دائــرة الشــؤون اإلدارية/ 	

ــة  ــدورة االنتخابي ــات لل ــحني لالنتخاب ــماء املرش ــاء بأس ــؤون األعض ــم ش قس

الجديــدة تتضّمــن بيانــات )الكيانــات السياســية واالئتالفــات، املحافظــة والدائــرة 

ــدد  ــي، ع ــص العلم ــدرايس والتخص ــل ال ــالد، التحصي ــخ املي ــة، تاري االنتخابي

ــدالء. ــواب الب ــق بالن ــا يتعل ــتخدامها يف م ــرض اس ــوات( لغ األص

• إعــداد قوائــم خاصــة بتثبيــت تاريــخ أداء اليمــني الدســتورية لألعضــاء الجــدد يف 	

الجلســة االفتتاحيــة للــدورة االنتخابيــة الجديــدة تتضّمــن )اســم النائــب، التوقيــع، 

ــس  ــس املجل ــا رئي ــل عليه ــي حص ــوات الت ــدد األص ــت ع ــذا تثبي ــخ(، وك التاري

ونائبيــه كلٌّ عــىل حــدة. 

• إصــدار أمــر نيابــي بتاريــخ أداء اليمــني الدســتورية وإرســاله إىل رئاســة 	

الجمهوريــة لغــرض إصــدار مرســوم جمهــوري بــأداء اليمني الدســتورية اســتناداً 

ــنة .  8	0	 ــم )		( لس ــواب رق ــس الن ــون مجل إىل قان

• ــتقلة 	 ــا املس ــة العلي ــن املفوضي ــواردة م ــات ال ــي بالبيان ــج اإللكرتون ــة الرنام تغذي

ــر  ــة )العم ــس واملتضّمن ــاء املجل ــل أعض ــن قب ــة م ــات املقدم ــات والبيان لالنتخاب

ــي(.  ــل العلم ــكن، التحصي ــل الس ــنة، مح ــهر والس ــوم والش بالي

• ــني 	 ــد أداء اليم ــة بع ــة املالي ــف الذم ــتمارة كش ــس باس ــاء املجل ــد أعض تزوي
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ــة.  ــة النزاه ــع هيئ ــا م ــتورية ومتابعته الدس

• توزيــع مفاتيــح صناديــق الريــد الخاصــة بأعضــاء املجلــس عليهــم حســب أرقــام 	

. لتسلسل ا

• اســتالم نســخة مــن املستمســكات الشــخصية ألعضــاء املجلــس )البطاقــة املوحــدة، 	

ــد  ــوان الري ــف وعن ــم الهات ــع رق ــكن( م ــة الس ــة، بطاق ــوال املدني ــة األح هوي

ــم.   ــكل منه ــي ل اإللكرتون

• توزيع فورمة نموذج التوقيع لغرض إعداد األختام الخاصة باألعضاء. 	

• ــس 	 ــاء املجل ــية ألعض ــفر دبلوماس ــوازات س ــدار ج ــة إلص ــة وزارة الخارجي مخاطب

ــم.  ولعوائله

• ــس 	 ــاء املجل ــارشة أعض ــخ مب ــن تاري ــة يتضّم ــات املعني ــاب إىل الجه ــه كت توجي

ــوا  ــي كان ــف الت ــن الوظائ ــة م ــراءة الذم ــب وب ــر رات ــهادة آخ ــم بش لتزويده

ــواب.  ــس الن ــة مجل ــتورية لعضوي ــني الدس ــم اليم ــل أدائه ــغلونها قب يش

• ــس 	 ــو املجل ــدي لعض ــب التقاع ــاف الرات ــة إليق ــد الوطني ــة التقاع ــة هيئ مخاطب

ــابقاً.  ــاً س ــاً تقاعدي ــّلم راتب ــذي يتس ال

• ــا 	 ــدد ورفده ــس الج ــاء املجل ــة بأعض ــة خاص ــة وإلكرتوني ــر ورقي ــداد أضاب إع

ــم.   ــة به ــواردة( املتعلق ــادرة وال ــب )الص بالكت

• توزيع الريد الصادر والوارد عىل صناديق أعضاء املجلس حسب العائدية.	

• مخاطبــة دوائــر ومؤسســات الدولــة بنــاًء عــىل الطلبــات املقّدمــة مــن قبــل أعضــاء 	

 . ملجلس ا

• استكمال اجراءات التعاقد مع عنارص حمايات أعضاء املجلس. 	

ــالل . 	 ــن خ ــس م ــاء املجل ــات أعض ــارص حماي ــات عن ــى إدارة كرفان اإلرشاف ع

ــة.  ــؤون النيابي ــرة الش ــن ودائ ــم األم ــن قس ــع كل م ــرتكة م ــة مش لجن

تقديــم خدمــة الرعايــة الصحيــة لجميــع أعضــاء املجلــس مــن خــالل العيــادة . 	

الطبيــة، بمــا يف ذلــك إحالة الحــاالت املرضيــة الحرجــة إىل املستشــفى التخصيص 

املناســب حتــى أثنــاء انعقــاد الجلســات املســائية.

وسيلة التواصل مع الدائرة:- 

administration.m@parliament.iq :البريد اإللكتروني
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خدمات العالقات العامة والمراسم النيابية
   المدير العام )د. سالم علي محمد / دكتوراه عالقات دولية(

ــق  ــة وف ــة الرملاني ــار املؤسس ــة بإظه ــم النيابي ــة واملراس ــات العام ــرة العالق ــص دائ      تخت

أرقــى املعايــر الدوليــة، وتُعنــى بإنجــاز كل مــا يتعلــق بالعالقــات العامــة واملراســم والرتجمــة 

ــواب.  ــس الن ملجل

      
الخدمات

ــات . 	 ــد االجتماع ــية لعق ــات رئيس ــواب )	( قاع ــس الن ــى مجل ــم مبن ــات: يض ــز القاع حج

ــي:- ــة وه ــان النيابي ــل اللج ــا عم ــي يتطلبه ــات الت ــطة والفعالي ــف األنش ــة مختل وإقام

• ــق 	 ــع يف الطاب ــخصاً، وتق ــة لـــ ).	( ش ــذه القاع ــع ه ــتورية: تتس ــة الدس القاع

ــات  ــة إلجتماع ــي مخّصص ــرى، وه ــة الك ــؤدي إىل القاع ــر امل ــة املم األول يف نهاي

رئاســة املجلــس مــع رؤســاء اللجــان والكتــل النيابيــة، واجتماعــات اللجــان مــع 

ــرتك. ــاص املش ــوزارات ذات االختص ال
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• قاعــة الشــيخ محمــد رضا الشــبيبي: تتســع لـــ )00	( شــخص وتقــع يف الطابق 	

ــات  ــدوات والحلق ــرة والن ــرات املصغ ــا املؤتم ــام فيه ــس، وتق ــى املجل األريض ملبن

النقاشــية وبعــض الــدورات التدريبيــة. 

• ــاالت 	 ــة لالحتف ــي مخّصص ــخص، وه ــع لـــ )000	( ش ــرى: تتس ــة الك القاع

الكــرى وانعقــاد جلســات مجلــس النــواب، وتُعقــد فيهــا الجلســة االفتتاحيــة يف 

بدايــة كل دورة انتخابيــة، وجلســة تشــكيل الحكومــة، وتقــع يف الطابــق األول عىل 

ــس. ــاء املجل ــادة أعض ــرتاحة الس ــؤدي إىل اس ــي امل ــل األمام ــني املدخ يم
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• قاعــة رقــم )	(: تتســع لـــ )0	( شــخصاً، وتقــع يف الطابــق األول ملبنــى املجلــس 	

فــوق قاعــة الشــيخ محمــد رضــا الشــبيبي مبــارشًة، وتســتخدم لعقــد اجتماعات 

رئاســة املجلــس مــع الكتــل واللجــان النيابيــة.

• قاعــة الجلســات رقــم )	(: تتســع هــذه القاعة لـــ )9		( شــخصاً، وتقــع يف املمر 	

املــؤدي إلســرتاحة أعضــاء املجلــس، وهــي مخّصصــة لعقــد الجلســات العامــة، 

وتحــوي منّصــة رئاســة املجلــس يف أعــىل الوســط، وعــىل يمينهــا منّصــة اللجــان 

ــرآن،  ــالوة الق ــات وت ــات والكلم ــاء البيان ــة إلق ــارها منّص ــىل يس ــة وع التخصصي

ــد  ــا مقاع ــىل جانبيه ــوزع ع ــا تت ــس، كم ــّرري املجل ــة مق ــا منّص ــع أمامه وتق

أعضــاء املجلــس واألمــني العــام للمجلــس واملستشــارين واملديريــن العامــني.
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ــم )	(،  ــة رق ــب قاع ــق األول بجان ــع يف الطاب ــواب: تق ــس الن ــاء مجل ــرتاحة أعض اس

وتســتخدم كإســرتاحة ألعضــاء املجلــس، وتــرشف دائــرة العالقــات العامــة واملراســم 

ــا. ــة فيه ــتلزمات الضياف ــة مس ــىل تهيئ ــة ع النيابي

• ــم 	 ــل قس ــي مقاب ــر الرملان ــد التطوي ــف معه ــال خل ــىّل الرج ــع مص ــىّل: يق املص

ــاء  ــرتاحة أعض ــل اس ــاء مقاب ــىّل النس ــع مص ــق األريض، ويق ــق يف الطاب الوثائ

ــي.  ــّلم الرئي ــة الس ــن جه ــق األول م ــس يف الطاب املجل

    ويتم حجز القاعات من خالل ما يأتي: 

أ- تقديم طلب تحريري إىل الدائرة من قبل النائب أو اللجنة.

ب- ملء نموذج االستمارة املتوافر لدى الدائرة باملعلومات املطلوبة.

ت- تقديم قائمة مصّدقة بأسماء الحضور.

ث- تقديم قائمة مصّدقة باملواد اللوجستية واألجهزة املراد إدخالها إىل القاعة.

ــالل . 	 ــن خ ــات م ــطة والفعالي ــف األنش ــة مختل ــواب إلقام ــس الن ــى مجل ــة مبن ــز باح حج

ــاق  ــع إرف ــدم م ــب املق ــىل الطل ــس ع ــام للمجل ــني الع ــة لألم ــة التحريري ــتحصال املوافق اس

ــواد. ــة بامل ــة مصّدق ــم قائم ــاط، وتقدي ــون النش ــن مضم ــة ع ــق املفّصل الوثائ
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ــم . 	 ــدوات، تنظي ــة الن ــرات، إقام ــد املؤتم ــل )عق ــات مث ــطة والفعالي ــف األنش ــم مختل تنظي

ــالل:- ــن خ ــك م ــم ذل ــات(، ويت االحتفالي

أ- تقديم طلب تحريري موّجه إىل األمني العام للمجلس الستحصال املوافقة.

ب- تقديم الوثائق الخاصة بالفعالية والحضور.

 ج- قائمة مصّدقة باملواد.

ــس . 	 ــى مجل ــخصيات )VIP( يف مبن ــار الش ــن كب ــوف م ــع الضي ــة وتودي ــتقبال ومرافق اس

النــواب، ويتــم ذلــك مــن خــالل تقديــم طلــب تحريــري إىل الدائــرة قبــل )8	( ســاعة مــن 

ــور. ــدد للحض ــد املح املوع

ــن . 	 ــة م ــة واالعتيادي ــاريات املنضدي ــي والس ــم العراق ــة بالعل ــل النيابي ــان والكت ــد اللج تزوي

ــة. ــة النيابي ــة أو الكتل ــس اللجن ــل رئي ــن قب ــرة م ــري إىل الدائ ــب تحري ــم طل ــالل تقدي خ

ــس يف . 	 ــام للمجل ــني الع ــس أو األم ــة  املجل ــع رئاس ــة بتوقي ــة والتعزي ــات التهنئ ــم برقي تقدي

ــة. ــوارث الطبيعي ــم ويف الك ــدول العال ــة ل ــبات الوطني املناس

ــرى( . . ــادق الك ــات يف الفن ــز القاع ــرف، حج ــز الغ ــة )حج ــوزات الفندقي ــرة الحج ــر الدائ توف

ــق  ــدم ووف ــب املق ــىل الطل ــة ع ــام التحريري ــني الع ــة األم ــتحصال موافق ــالل اس ــن خ م

ــذة. ــات الناف ــة والتعليم األنظم

اســتحصال ســمات دخــول للوفــود الرســمية الزائــرة للمجلــس بعــد تقديــم مذكــرة رســمية . 8

مــن قبــل رئيــس اللجنــة او الكتلــة النيابيــة الســتحصال املوافقــات الرســمية.

اســتقبال وتوديــع أعضــاء مجلــس النــواب يف صالــة الــرشف يف مطــار بغــداد الــدويل وفــق . 9

ــداد  ــار بغ ــات مط ــب ترشيف ــي بمكت ــال الهاتف ــر االتص ــذة، ع ــات الناف ــة والتعليم األنظم
الــدولي عــى الرقــم )07811148698(.  

 حجــز تذاكــر الســفر مــن رشكــة الخطــوط الجويــة العراقيــة وذلــك مــن خــالل املراجعــة . 0	

املبــارشة ملكتــب )	G( املوجــود يف باحــة مجلــس النــواب.

ــتحصالها . 		 ــذا اس ــمية، وك ــادات الرس ــاركة يف اإليف ــواب للمش ــول للن ــمات الدخ ــتحصال س  اس
 : ي

لهــم ولعوائلهــم مــن حملــة الجــوازات الدبلوماســية )D(، وذلــك كاآل�ت

ــرة أ-  ــة الدائ ــد بمخاطب ــب املوف ــوم النائ ــمية، يق ــادات الرس ــاركة يف اإليف ــد املش عن
بكتــاب رســمي بعــد صــدور األمــر النيابــي لغــرض اســتحصال ســمة الدخــول لــه، 
ــة. ــراءات املتبقي ــتكمال اإلج ــرض اس ــه لغ ــة إلي ــوة املوجه ــن الدع ــخة م ــاق نس وإرف

ــة ب-  ــن حمل ــه م ــراد عائلت ــه وألف ــول ل ــمة الدخ ــتحصال س ــب اس ــب النائ ــال طل يف ح
ــب  ــم طل ــر تقدي ــك ع ــم ذل ــني فيت ــد مع ــراً إىل بل ــية ح ــوازات الدبلوماس الج
تحريــري إىل الدائــرة إلســتحصال ســمة الدخــول يُذكــر فيــه اســم البلــد مــع إرفــاق 

ــوازات. ــن الج ــخه م نس
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 تتــوىل الدائــرة تأمــني الحجــوزات الالزمــة مــن تذاكــر ســفر وحجــز فندقــي وتوفــر وســائط . 		

ــن  ــمية م ــادات الرس ــالل اإليف ــراق خ ــارج الع ــس خ ــاء املجل ــادة أعض ــيدات والس ــل للس النق

ــرة. ــة إىل الدائ ــرة تحريري ــم مذك ــالل تقدي خ

ــة . 		 ــوىل مهم ــة، يت ــل الدولي ــف املحاف ــة يف مختل ــود النيابي ــاركة الوف ــد مش ــف، عن ــف موظ  تكلي

ــني  ــات وتأم ــة املعلوم ــر كاف ــات وتوف ــق االجتماع ــود وتوثي ــراءات الوف ــهيل اج ــيق وتس التنس

ــوزات.  ــع والحج ــتقبال والتودي ــني االس ــهيالت وتأم ــم كل التس ــاءات وتقدي اللق

ــَر . 		 ــة، والس ــة والعربي ــدول األجنبي ــيايس لل ــف الس ــة املوق ــم ورق ــة تقدي ــرة خدم ــر الدائ  توف

ــة  ــك العربي ــة وكذل ــات الدولي ــن الرملان ــات ع ــة املعلوم ــة، وكاف ــات الثنائي ــة واالتفاق الذاتي

ــفاراتنا  ــراق وس ــة يف الع ــة العامل ــة والعربي ــات األجنبي ــق بالبعث ــا يتعل ــة وكل م ــان الصداق ولج

ــة  ــات الدولي ــات واملنظم ــواب يف الرملان ــس الن ــد مجل ــك دور ومقاع ــارج، وكذل ــة يف الخ العامل

والعربيــة وكتابــة التقاريــر وإعــداد االجتماعــات وأوراق املوقــف الرملانــي وتأمــني املشــاركة يف 

املحافــل الدوليــة والعربيــة، ويتــم ذلــك مــن خــالل تقديــم مذكــرة تحريريــة مــن قبــل أعضــاء 

ــة أو  ــد أو املنظم ــة )البل ــات املطلوب ــوع املعلوم ــا ن ــّدد فيه ــة يُح ــان النيابي ــس أو اللج املجل

ــة(. ــوع االتفاقي ــة ون ــات إضافي ــي وأي معلوم ــد اإللكرتون ــن الري ــف أو عناوي ــة أو الهوات االتفاقي

 تقــدم الدائــرة خدمــة الرتجمــة الفوريــة والتتبعيــة للجــان والكتــل النيابيــة عــر تقديــم طلــب . 		

ــة  ــذا الرتجم ــاء، وك ــد اللق ــن موع ــاعة م ــل )8	( س ــة قب ــة أو الكتل ــل اللجن ــن قب ــري م تحري

ــاً  ــة مرفق ــل اللجن ــن قب ــري م ــب تحري ــم طل ــالل تقدي ــن خ ــة م ــان النيابي ــة للج التحريري

ــان(. ــل اللج ــة عم ــص بطبيع ــراض تخت ــا )ألغ ــراد ترجمته ــق امل بالوثائ

وسائل التواصل مع الدائرة:- 

protocol.icor@yahoo.com :البريد اإللكتروني

رقم الهاتف الداخلي: 2488

الهاتف النقال: 07809295454

الهاتف النقال لمكتب تشريفات المطار: 07811148698

2509 :)G3(رقم الهاتف الداخلي لمكتب
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خدمات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
 المدير العام )ماجد خضر أحمد/ بكالوريوس هندسة الكترونيك واتصاالت(

       تختــص دائــرة تكنولوجيــا املعلومــات واإلتصــاالت ومــن خــالل املهــام املوكلــة ألقســامها 

ــم  ــواب وتقدي ــس الن ــاالت يف مجل ــات واإلتص ــا املعلوم ــتخدام تكنولوجي ــة اس ــم سياس برس

الدعــم والتســهيالت الالزمــة لعمــل املجلــس مــن خــالل مــا توفــره مــن األنظمــة والرامــج، 

ــل  ــس يف تمثي ــز دور املجل ــات وتعزي ــرض املعلوم ــة ع ــفافية يف إتاح ــر الش ــاد معاي واعتم

ــس.  ــم يف املجل ــني وممثليه ــني املواطن ــا ب ــل م ــني والتواص الناخب

الخدمات

ــاالت . 	 ــف االتص ــن تكالي ــاة م ــن معف ــف زي ــوط هوات ــس بخط ــاء املجل ــز أعض تجهي

ــم  ــذا تجهيزه ــرى، وك ــات األخ ــائل والخدم ــدا الرس ــبكات، ع ــة الش ــة لكاف الداخلي

ــن  ــائل ضم ــال والرس ــف االتص ــن تكالي ــاة م ــيل معف ــيا س ــف آس ــوط هوات بخط

الشــبكة فقــط، عــدا الخدمــات األخــرى، ويتــم التجهيــز عــن طريــق مراجعــة قســم 

ــك. ــة بذل ــتمارة الخاص ــلء االس ــاالت وم االتص

ــة . 	 ــالل مراجع ــن خ ــة م ــزة اللوحي ــة واألجه ــف املحمول ــت للهوات ــة اإلنرتن ــب خدم طل

ــرور.  ــة امل ــتخدم وكلم ــم املس ــاب بإس ــح حس ــبكات وفت ــم الش قس

ــد . 	 ــرات، وعق ــات واملؤتم ــات )Data Show( لالجتماع ــرض البيان ــات ع ــز منظوم تجهي

الدوائــر التلفزيونيــة املغلقــة )Videoconference( مــن قبــل قســم الشــبكات، بعــد 

تقديــم طلــب إىل الدائــرة قبــل )8	( ســاعة عــىل األقــل.

نــرش نشــاطات أعضــاء املجلــس عــىل شاشــات العــرض يف كافتريــا وأروقــة املجلــس . 	

مــن قبــل قســم الشــبكات بعــد تقديــم طلــب إىل الدائــرة بهــذا الخصــوص. 

 برمجــة وتجهيــز بطاقــات منظومــة الصــوت والتصويــت اإللكرتونــي ألعضــاء املجلس . 	

مــن قبــل قســم الصوتيــات بعــد تقديــم طلــب إىل الدائرة.

ــب إىل . 	 ــم طل ــد تقدي ــات بع ــم الصوتي ــل قس ــن قب ــي م ــت اإللكرتون ــج التصوي نتائ

ــاء  ــد أعض ــس وأح ــس املجل ــيادة رئي ــة س ــن موافق ــوص يتضم ــذا الخص ــرة به الدائ

ــة.  ــة الرئاس هيئ
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ــم . . ــل قس ــن قب ــورش م ــات وال ــة  للقاع ــوت والرتجم ــات الص ــز وإدارة منظوم تجهي

ــرة.  ــب إىل الدائ ــم طل ــد تقدي ــات بع الصوتي

ربــط الحاســبات ضمــن بيئــة  domain، وتوفــر مســاحات خــزن عــىل الخــوادم املركزيــة . 8

وإنشــاء امللفــات املشــرتكة عــن طريــق قســم الســيطرة بعــد مراجعــة القســم مــن قبــل 

ــتخدم  ــم مس ــده باس ــات، وتزوي ــدة بيان ــاء قاع ــة إلنش ــة النيابي ــة أو الكتل ــف اللجن موظ

وكلمــة مــرور.

تنصيــب برنامــج الحمايــة )Kaspersky( عــىل حاســبات املســتخدمني عــن طريــق قســم . 9

ــاء  ــة إلنش ــة النيابي ــة أو الكتل ــف اللجن ــل موظ ــن قب ــم م ــة القس ــد مراجع ــيطرة بع الس

قاعــدة بيانــات، وتزويــد حاســبته بالرنامــج املطلــوب.

 تنصيــب جميــع قــرارات مجلــس الــوزراء والحكومــة االنتقاليــة وقــرارات مجلــس الحكــم . 0	

ــم  ــق قس ــن طري ــوزراء ع ــس ال ــة ملجل ــة العام ــل األمان ــن قب ــل م ــث املرس ــاً للتحدي وفق

ــاء  ــة إلنش ــة النيابي ــة أو الكتل ــف اللجن ــل موظ ــن قب ــم م ــة القس ــد مراجع ــيطرة بع الس

ــرور. ــة م ــتخدم وكلم ــم مس ــده باس ــات، وتزوي ــدة بيان قاع

ــة . 		 ــم صيان ــل قس ــن قب ــا م ــبات وملحقاته ــة الحاس ــة وصيان ــال تنصيب وبرمج  أعم

ــال  ــص وأعم ــراء الفح ــرض إج ــة لغ ــة املعني ــل الجه ــن قب ــه م ــد مراجعت ــبات بع الحاس

ــة.  ــب والرمج التنصي

 أعمــال تنصيــب وصيانــة أجهــزة االستنســاخ والطابعــات واملاســح الضوئــي مــن قبــل . 		

شــعبة االستنســاخ بعــد مراجعــة قســم صيانــة الحاســبات.

ــد . 		 ــة بع ــعبة البدال ــق ش ــن طري ــة ع ــاالت األرضي ــف االتص ــوط هوات ــد بخط  التزوي

ــة.  ــة املعني ــل الجه ــن قب ــا م مراجعته

  

وسائل التواصل مع الدائرة:- 

 it.directorate@parliament.iq :البريد اإللكتروني

الهاتف النقال: 07704448880

hassan.isam@parliament.iq :قسم االتصاالت/ البريد اإللكتروني

رقم الهاتف الداخلي: 2023
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ayad.alrubaiy@parliament.iq :قسم الشبكات/ البريد اإللكتروني

رقم الهاتف الداخلي: 2525

salwan.majead@parliament.iq :قسم الصوتيات/ البريد اإللكتروني

رقم الهاتف الداخلي: 2377

control.icor@parliament.iq :قسم السيطرة/ البريد اإللكتروني

 رقم الهاتف الداخلي: 2002

it.icor@parliament.iq :قسم صيانة الحاسبات/ البريد اإللكتروني

رقم الهاتف الداخلي: 2477

tele.cor@parliament.iq :شعبة البدالة/ البريد اإللكتروني

رقم الهاتف الداخلي: 2000
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خدمات التدريب والتطوير النيابي
المدير العام )سعد فياض موزان/ بكالوريوس اعالم( 

     يختــص معهــد التطويــر النيابــي بدراســة ووضــع وتطبيــق آليــات واســرتاتيجيات تطويــر 

ــن  ــا يضم ــية بم ــات القياس ــاليب واملواصف ــدث األس ــق أح ــبيه وف ــس ومنتس ــواب املجل أداء ن

رفــع مســتوى الكفــاءة وتحســني األداء، باإلضافــة إىل إقامــة دورات الرتقيــة الحتميــة ملوظفــّي 

ــس.    املجل

الخدمات

دراســة االســرتاتيجيات والخطــط الســنوية لتطويــر أداء النــواب والعاملــني يف املجلــس . 	

التــي تتقــدم بهــا اللجــان النيابيــة وتشــكيالت املجلــس، وتقديــم املقرتحــات بشــأنها 

ــف  ــي ووص ــكل اإلداري والتنظيم ــر الهي ــرتاح تطوي ــة، واق ــا للمصادق ــل إحالته قب

ــع  ــرتاح مواضي ــية، واق ــراءات القياس ــاً لإلج ــل وفق ــة العم ــا وأدل ــف وتحديثه الوظائ

ــارين  ــب املستش ــس ومكات ــكيالت املجل ــع تش ــاون م ــي، بالتع ــر املؤس يف التطوي

ــة. املتخصص

ــر . 	 ــات التطوي ــة ومؤسس ــة الدولي ــر النيابي ــز التطوي ــع مراك ــاون م ــة رشاكات وتع إقام

ــرات  ــرام مذك ــرتاح إب ــة، واق ــة والدولي ــد الوطني ــل املعاه ــرة لعم ــة واملناظ املتخصص

ــورة. ــات املذك ــع الجه ــم م تفاه

ــات . 	 ــات ومنظم ــة والجامع ــات الحكومي ــع املؤسس ــم م ــرات التفاه ــرام مذك ــرتاح إب اق

املجتمــع املدنــي ذات االختصــاص وفــق معايــر توضــع لهــذا الغــرض وبالتعــاون مــع 

ــة. ــارين املتخصص ــب املستش ــس ومكات ــكيالت املجل تش

ــاليب . 	 ــدث األس ــق أح ــس وف ــكيالت املجل ــل لتش ــراءات العم ــات وإج ــني آلي تحس

ــدى  ــارات ل ــاءات وامله ــادة الكف ــر وزي ــن تطوي ــا يضم ــية بم ــات القياس واملواصف

ــة. ــارين املتخصص ــب املستش ــس ومكات ــكيالت املجل ــع تش ــاون م ــني بالتع املوظف

ــكيالت . 	 ــع تش ــيق م ــدى بالتنس ــدة امل ــرتاتيجية البعي ــط االس ــداد الخط ــاركة يف إع املش

ــك  ــداف تل ــالة وأه ــة ورس ــق رؤي ــة وف ــارين املتخصص ــب املستش ــس ومكات املجل

ــب. ــكيالت واملكات التش

ــكيالت . 	 ــع تش ــيق م ــه بالتنس ــه ومهام ــواب لوظائف ــس الن ــم أداء مجل ــاهمة يف تقيي املس
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ــدة. ــة املعتم ــر الرملاني ــاً للمعاي ــة وفق ــارين املتخصص ــب املستش ــس ومكات املجل

ــرة يف . . ــرات املتوف ــتعانة بالخ ــل باإلس ــة وورش العم ــورش التدريبي ــدورات وال ــة  ال إقام

ــات  ــات ومنظم ــة والجامع ــة والدولي ــر الوطني ــز التطوي ــع مراك ــاون م ــس وبالتع املجل

ــة. ــات املختص ــن الجه ــا م ــي وغره ــع املدن املجتم

وسيلة التواصل مع المعهد:

pdi@parliament.iq :البريد اإللكتروني
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الخدمات اإلعالمية
المدير العام )محمد أبوبكر/ بكالوريوس أدب إنكليزي( 

ــا  ــوم به ــي يق ــاطات الت ــال والنش ــة لألعم ــة اإلعالمي ــر التغطي ــة توف ــرة اإلعالمي ــوىل الدائ    تت

أو ينّظمهــا مجلــس النــواب ورئاســته ولجانــه واملتضّمنــة الفقــرات املدرجــة أدنــاه أو البعــض 

منهــا وحســب طبيعــة وأهميــة النشــاط:

ــق  ــالم، التوثي ــائل اإلع ــول وس ــهيل دخ ــارش، تس ــث املب ــة )الب ــة اإلعالمي ــر التغطي 	- توف

الفيديــوي والفوتوغــرايف، إعــداد التقريــر الصحفــي، إنتــاج أفــالم وثائقيــة وتعريفيــة( ملختلــف 

ــا  ــة له ــكيالت التابع ــة والتش ــه العام ــه وأمانت ــه ونواب ــته ولجان ــس ورئاس ــاطات املجل نش

ونرشهــا عــىل املوقــع اإللكرتونــي الرســمي للمجلــس وصفحــة املجلــس عــىل موقــع التواصــل 

ــالم  ــائل اإلع ــوب( ويف وس ــع )يوتي ــىل موق ــة ع ــرة اإلعالمي ــاة الدائ ــبوك( وقن ــي )فيس االجتماع

ــفتها. وأرش

	- تســجيل وبــّث وأرشــفة جلســات املجلــس واللجــان والنشــاطات املختلفــة مــن اجتماعــات 

ومؤتمــرات ونــدوات واحتفاليــات وورش عمــل.

	- إعــداد تقريــر صحفــي عــن كل جلســة مــن جلســات املجلــس واللجــان واجتماعــات رئيــس 

املجلــس ونائبيــه مــع اللجــان ورؤســاء الكتــل وغرهــم.

	- رصــد األخبــار وتلخيصهــا وتقديمهــا للنــواب بمــا يســهم يف تســهيل قيامهــم بــأداء مهامهم 

الدستورية.

	- تنظيــم املؤتمــرات الصحفيــة لرئيــس املجلــس ونائبيــه والنــواب واللجــان والكتــل النيابيــة، 

ــط  ــاً لضواب ــس ووفق ــات املجل ــاركني يف فعالي ــة للمش ــرات الصحفي ــم املؤتم ــة إىل تنظي باإلضاف

العمــل اإلعالمــي يف مجلــس النــواب.

	- تنظيم وإدارة إجراء املقابالت الصحفية يف املركز الصحفي.

ــة  ــالم وثائقي ــات وأف ــكل مطبوع ــىل ش ــس ع ــات املجل ــاطات وفعالي ــف نش ــق مختل .- توثي

ــا. ــف به ــة للتعري ــراص ليزري وأق

8-  طباعــة الكتــب والكراريــس ومختلــف املطبوعــات التــي تُعــّرف باملجلــس ونشــاطاته بعــد 
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إقرارهــا مــن قبــل لجنــة املطبوعــات، ومــن ثــم توزيعهــا وأرشــفتها.

ــن  ــس تتضّم ــمي للمجل ــي الرس ــع اإللكرتون ــىل املوق ــب ع ــكل نائ ــة ب ــة خاص ــاء صفح 9- إنش

ــة. ــه االنتخابي ــس ويف دائرت ــاطاته يف املجل ــة إىل نش ــة إضاف ــه التعريفي بيانات

ــس  ــي للمجل ــع اإللكرتون ــر املوق ــني ع ــارات املواطن ــات واستفس ــكاوى واقرتاح ــتالم ش 0	- اس

ــا. ــرّد عليه ــة ال ــم متابع ــن ث ــس، وم ــة يف املجل ــات املعني ــالها إىل الجه وإرس

		- إنشــاء بريــد إلكرتونــي لــكل لجنــة مــن اللجــان النيابيــة والنــواب عــىل املوقــع اإللكرتونــي 

الرســمي للمجلــس.

ــط  ــاً لضواب ــواب وفق ــس الن ــن وإىل مجل ــود م ــارات الوف ــة لزي ــة اإلعالمي ــر التغطي 		- توف

ــواب. ــس الن ــي يف مجل ــل االعالم العم

		-  نــرش نشــاطات النــواب يف دوائرهــم االنتخابيــة وفقــاً لضوابــط العمــل اإلعالمــي يف مجلــس 

. ب لنوا ا

		-  نــرش غيابــات أعضــاء املجلــس عــن الجلســات عــىل املوقــع االلكرتونــي الرســمي ملجلــس 

النــواب ويف الصحيفــة الرســمية.

		-  إنتاج برامج تلفزيونية عن نشاطات املجلس بالتعاون مع قناة العراقية.

		-  نــرش أخبــار وتقاريــر املجلــس ورئاســته ولجانــه يف صحيفــة )الصبــاح( بشــكل يومــي 

باإلضافــة إىل نرشهــا يف ملحــق نصــف شــهري بالتعــاون مــع الصحيفــة املذكــورة.

.	-  تقــوم الدائــرة اإلعالميــة يف إطــار لجنــة عليــا تــم تشــكيلها عــىل مســتوى مجلــس النــواب 

بإصــدار التوضيحــات والــردود عــىل الهجمــات التــي تســتهدف املجلــس وتحــاول النيــل مــن 

دوره الترشيعــي والرقابــي وتمثيــل طموحــات الناخبــني.

ــات  ــاطات وفعالي ــع نش ــن جمي ــي تتضّم ــة( الت ــة اليومي ــرشة اإلعالمي ــرش )الن ــداد ون 8	-  إع

ــاعة. ــالل )		( س ــواب خ ــس الن مجل

وسائل التواصل مع الدائرة:- 

md@parliament.iq :البريد اإللكتروني
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مكتب المدير العام/ رقم الهاتف الداخلي: 2544

قسم االنتاج التلفزيوني/ رقم الهاتف الداخلي: 2547

قسم الموقع االلكتروني/ رقم الهاتف الداخلي: 2548

قسم العالقات اإلعالمية/ رقم الهاتف الداخلي: 2274

 الهاتف النقال: 07814535170

قسم التحرير والرصد االخباري/ رقم الهاتف الداخلي: 2562

قسم التوثيق/ رقم الهاتف الداخلي: 2552
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خدمات البحوث والدراسات النيابية 
 المدير العام )د . ميادة عبد الكاظم الحجامي/ دكتوراه فلسفة قانون( 

ــة  ــع إلرشاف رئاس ــام 	00	 تخض ــت ع ــة أُّسس ــة حيادي ــة بحثي ــوث مؤسس ــرة البح           دائ

ــّدم  ــواب، وتق ــس الن ــيل ملجل ــام الداخ ــن النظ ــادة )9/		( م ــكام امل ــتناداً إىل أح ــس اس املجل

خدماتهــا مــن البحــوث والدراســات والتقاريــر واملؤتمــرات والنــدوات وورش العمــل واملعلومــات 

ــة  ــة علمي ــة وموضوعي ــن دّق ــودة م ــر الج ــاً ملعاي ــه وفق ــه وأعضائ ــس ولجان ــة املجل لرئاس

وحياديــة ورّسيــة وإبداعيــة لدعــم العمــل الترشيعــي وإســناد املجلــس يف تقييــم األداء والرقابــة 

ــة. ــة اإلتحادي ــرار املوازن ــة وإق ــات الدول ــىل مؤسس ع

الخدمات

ــي  ــل املنهج ــق التحلي ــا وف ــة م ــول قضي ــة ح ــة وامليداني ــات املفّصل ــوث والدراس ــم البح 	- تقدي

ــي. املوضوع

	- تقييم األداء املؤسساتي، كاألداء النيابي واألداء الحكومي، وقياس فاعليته.

	- وضع الخطط والرامج واالسرتاتيجيات.

	-  إعداد األوراق النيابية طوعياً لإلحاطة بأهم القضايا وأحداث الساعة. 

	- تقديــم تقاريــر عــن جميــع املشــاكل والقضايــا التــي تواجــه املجتمــع مبنيّــة عــىل البيانــات 

واالحصائيــات الدقيقــة والرســمية.

	- اإلجابة عن التساؤالت القانونية التي تواجه النواب خالل عملهم.

.- إبراز أهم املشاكل القانونية التي تحتاج إىل تدّخل ترشيعي لحّلها من قبل املجلس.

8- تقدير ُكلف الترشيعات ملسودات القوانني املزمع سنّها.

ــغييل  ــّقيها )التش ــا بش ــب تنفيذه ــة نُس ــة ومتابع ــة االتحادي ــون املوازن ــرشوع قان ــة م 9- دراس

واالســتثماري(، وتقديــم تقاريــر تفصيليــة عــن النســب املنفــذة مــن قبــل الــوزارات ومؤسســات 

الدولــة كافــة طبقــاً للبيانــات الرســمية الدقيقــة التــي يتــم الحصــول عليهــا بالتنســيق مــع تلــك 

الــوزارات واملؤسســات.

ــة  ــابات الختامي ــة الحس ــالل متابع ــن خ ــام م ــال الع ــة امل ــس يف مراقب ــل املجل ــم عم 0	-   دع

ــا. ــواردة فيه ــات ال ــم املخالف ــخيص أه ــا وتش ــة وتلخيصه ــة املالي ــوان الرقاب ــر دي وتقاري
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ــع  ــادر واملراج ــا املص ــوان بضمنه ــف عن ــون أل ــارب )000, 80( ثمان ــا يق ــة م ــّم املكتب     وتض

والدوريــات املتخصصــة، وتعمــل وفــق النظــام املصــادق عليــه مــن قبــل رئاســة املجلــس والــذي 

ينظــم عمــل املكتبــة واإلعــارة واالستنســاخ، فضــالً عــن جهودهــا الخاصــة يف توفــر املصــادر غــر 

املوجــودة فيهــا بصيغتيهــا الورقيــة واإللكرتونيــة بنــاًء عــىل طلــب أعضــاء املجلــس والعمــل عــىل 

ــاً  ــم ودفع ــم وجهده ــراً لوقته ــي توف ــل اإللكرتون ــائل التواص ــر وس ــاً أو ع ــم يدوي ــا إليه إيصاله

لعجلــة العمــل النيابــي، ومــن أبــرز املجموعــات املتوفــرة يف املكتبــة:

	- محارض لجنة كتابة الدستور العراقي لسنة 	00	.

ــة  ــة واالجتماعي ــية واالقتصادي ــة والسياس ــادر القانوني ــع واملص ــهر املراج ــن أش ــة م 	- مجموع

ــة. ــان النيابي ــل اللج ــم عم ــي ته ــرى الت ــانية األخ ــاالت اإلنس واملج

	- الترشيعات وجريدة الوقائع العراقية منذ عام ۱۹۱۷ إىل آخر الترشيعات الحالية.

	- قرارات مجلس الوزراء وقرارات املحكمة االتحادية العليا وفتاوى مجلس الدولة.

	- الترشيعات العربية الكاملة ملجموعة من الدول العربية.

	- التقارير الحكومية للوزارات واملؤسسات العراقية.

.- االحصاءات والتعدادات السكانية منذ تأسيس الدولة.

8- الرسائل واألطاريح الجامعية )النسخ الورقية واإللكرتونية(.

9- مجموعة كاملة من أهم الدوريات املحكمة العراقية والعربية.

0	-  املحــارض الرملانيــة للمجالــس النيابيــة العراقيــة منــذ املجلــس التأســيي ســنة 		9	 وحتــى 

ــت الحايل. الوق

		-  مجموعة مهمة من املصادر واملراجع املتخصصة باللغة اإلنكليزية.

		-  تقارير األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى.

وسائل التواصل مع الدائرة:- 

res.dep@yahoo.com :قسم البحوث/ البريد اإللكتروني

رقم الهاتف الداخلي : 1551             

leg.dep@yahoo.com :قسم الدراسات القانونية/ البريد اإللكتروني

رقم الهاتف الداخلي : 1528            
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res.budget@yahoo.com :قسم بحوث الموازنة/ البريد اإللكتروني

رقم الهاتف الداخلي : 1501             

rss.direct1@gmail.com :قسم الدعم البحثي/ البريد االلكتروني

رقم الهاتف الداخلي: 1516                  

librarya79@gmail.com :قسم المكتبة النيابية/ البريد اإللكتروني

رقم الهاتف الداخلي : 1510            
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خدمات الشؤون النيابية
المدير العام )حيدر جاسم مثنى/ بكالوريوس علوم فيزياء، بكالوريوس قانون(

      تختــص دائــرة الشــؤون النيابيــة ومــن خــالل املهــام املوكلــة ألقســامها بإنجــاز كل مــا يقــوم 

ــال  ــداول أعم ــم ج ــوم بتنظي ــة، إذ تق ــة والرقابي ــراءات الترشيعي ــن اإلج ــواب م ــس الن ــه مجل ب

الجلســات العامــة وفــق ســياقات محــددة، وتعمــل عــىل تنظيــم اجتماعــات رئاســة املجلــس مــع 

الكتــل النيابيــة، كمــا تتــوىل مهــام االســتماع واالســتبيانات واالجتماعــات املبــارشة يف املحافظــات 

عــر مكاتــب مجلــس النــواب فيهــا لتنفيــذ أعمــال اللجــان الدائمــة واملؤقتــة وإعــداد قاعــدة بيانات 

خاصــة بــكل لجنــة ومتابعتهــا وتحديثهــا ومتابعــة قــرارات وتوصيــات مجلــس النــواب الخاصــة 

بأعمــال اللجــان واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بشــأنها. وتقــوم دائــرة الشــؤون النيابيــة بالتواصــل 

مــع النخــب ومنظمــات املجتمــع املدنــي يف املحافظــات واالســتماع إىل آرائهــم و نقــل شــكاواهم إىل 

مجلــس النــواب، كمــا تعمــل عــىل تعزيــز وتســهيل الــدور الترشيعــي والرقابــي والتمثيــيل ألعضــاء 

املجلــس يف محافظاتهــم.  

الخدمات

ــة . 	 ــة القانوني ــس واللجن ــة املجل ــع رئاس ــيق م ــات بالتنس ــال الجلس ــداول أعم ــرش ج ــداد ون إع
ــة. ــع النيابي ــرة الترشي ــاالت ودائ ــات واالتص ــا املعلوم ــرة تكنولوجي ودائ

متابعة ســجالت تواقيع النواب قبل انعقاد الجلسات.. 	
ــة . 	 ــازات املرضي ــة االج ــة، ومتابع ــازات االعتيادي ــن االج ــم م ــاذ رصيده ــة نف ــواب يف حال ــالغ الن إب

ــا. ــرر له ــّد املق ــاوز الح ــي ال تتج لك
التنســيق مع مكتب مقرر املجلس بما يخــص موضوع غيابات وإجازات وإيفادات النواب.. 	
متابعــة وتوفــر كل متطلبات عمل اللجان النيابية الدائمة بالتنســيق مع أمناء رّس اللجان.. 	
توفر جميع مســتلزمات عمل اللجان املؤقتــة ومتابعة انجاز أعمالها.. 	
إعداد ومتابعة اإلجراءات الخاصة باســتجواب السادة املسؤولني.. .
ــرة . 8 ــام دائ ــر ع ــس ومدي ــة للمجل ــة العام ــات األمان ــة وإعمام ــة الرئاس ــات هيئ ــة توجيه متابع

ــة. ــان النيابي ــليمها إىل اللج ــان تس ــة وضم ــؤون النيابي الش
ــس . 9 ــة ملجل ــان الدائم ــازات اللج ــة إلنج ــنوية والدوري ــة والس ــر الفصلي ــداد التقاري ــة إع متابع

ــك . ــة بذل ــة الخاص ــة النموذجي ــاد املنهجي ــواب واعتم الن
ــر . 0	 ــب معاي ــنوية وبموج ــا الس ــب تقاريره ــة وحس ــة الدائم ــان النيابي ــل اللج ــازات عم ــم انج  تقيي
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محــددة مــن خــالل فريــق مختــص يف دائــرة الشــؤون النيابيــة/ قســم شــؤون اللجــان.
ــل . 		 ــداول العم ــداد ج ــة، وإع ــة الرئاس ــا هيئ ــو إليه ــي تدع ــات الت ــة باالجتماع ــان كاف ــغ اللج  تبلي

ــا. ــق محارضه ــك وتوثي ــة لذل الالزم
ــس . 		 ــب املجل ــني يف مكات ــع املواطن ــاء م ــق باللق ــا يتعل ــواب يف م ــس الن ــاء مجل ــع أعض ــيق م  التنس

ــات.  يف املحافظ
 تنســيق الزيارات امليدانية ألعضاء املجلس واللقاء بالســلطات املحلية. . 		
 متابعــة مــا يتــم التكليــف بــه مــن قبــل أعضــاء املجلــس يف مــا يتعلــق بالتواصــل مــع الجماهــر . 		

ومتابعــة املشــاريع املتلكئــة. 
 إبــالغ أعضــاء املجلــس بتوجيهــات هيئــة الرئاســة وموعــد انعقــاد الجلســات واإلعمامــات وســائر . 		

التبليغــات األخــرى.
 متابعــة حركة بريد الكتل والريــد الخارجي الخاص بأعضاء املجلس.. 		
ــة . .	 ــخ إىل قاع ــال النس ــات وإرس ــال الجلس ــدول أعم ــىل ج ــة ع ــني املدرج ــة القوان ــاخ مجموع استنس

ــس. ــاء املجل ــىل أعض ــا ع ــات لتوزيعه ــاد الجلس انعق
 توفر الدعم التقني ألعضاء املجلس يف إعداد األســئلة واالســتجوابات.. 8	
ــس . 9	 ــات املجل ــالل جلس ــن خ ــم م ــذي يت ــي ال ــق الرملان ــة التحقي ــم ومتابع ــىل تنظي ــل ع  العم

ــة. ــان الدائم واللج
 إعداد وتهيئة مســتلزمات سر إجراءات استجواب السادة املسؤولني.. 0	
 متابعة تهيئة مســتلزمات الدعوات العامة املتعلقــة بالجانب الرقابي للمجلس.. 		
 توفر البيانات الخاصة بوســائل الرقابة للدورات االنتخابية الســابقة ملجلس النواب.. 		
 إعداد وتنســيق الندوات الحوارية واملؤتمرات الخاصة بالدور الرقابي.. 		
ــواب . 		 ــس الن ــاء مجل ــة ألعض ــدورات التدريبي ــة ال ــالل إقام ــن خ ــة م ــائل الرقابي ــل الوس  تفعي

ــس. ــة يف املجل ــات ذات العالق ــع الجه ــاون م بالتع
 تزويــد أعضاء املجلس بجميع املعلومــات املتعلقة بالجانب الرقابي.. 		

 إعــداد وتهيئــة االجتماعــات والنــدوات الخاصــة بمناقشــة الرنامــج الحكومــي لتقييمــه والوقــوف . 		

عــىل آليــات تنفيــذه.

وسيلة التواصل مع الدائرة:- 

parliamentary.icor@gmail.com :البريد اإللكتروني
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خدمات التشريع النيابية
  المدير العام )محمد قاسم يعقوب/ ماجستير قانون(

      باعتبارهــا جهــازاً فنيــاً تخصصيــاً يعمــل عــىل ضمــان وحــدة أســس الترشيــع، تقــّدم دائــرة 

ــس  ــاء املجل ــواب وأعض ــس الن ــة مجل ــة رئاس ــارش إىل هيئ ــكل مب ــا بش ــة خدماته ــع النيابي الترشي

ولجانــه كافــة بنــاًء عــىل تكليــف مــن قبــل هيئــة الرئاســة.

      وتتمثــل تلــك الخدمــات بجملــة مــن املخرجــات التخصصيــة يف مجــال الترشيــع وفقــاً ألحــدث 

معايــر الجــودة العامليــة والحوكمــة الترشيعيــة، والتــي يمكــن إيجازهــا بمــا يأتــي:

ــة . 	 ــان املختص ــع اللج ــني م ــات القوان ــات ومقرتح ــة ملرشوع ــراءات الترشيعي ــر االج ــة س متابع

مــن تاريــخ صرورتهــا ولغايــة االنتهــاء مــن التصويــت عليهــا ونرشهــا يف الجريــدة الرســمية، 

ــس. ــة املجل ــل قبّ ــه داخ ــّوت علي ــص املص ــع الن ــا م ــا نُــرش منه ــق م ــم تدقي ــن ث وم

ــني . 	 ــات القوان ــاريع ومقرتح ــة ملش ــل الترشيعي ــة باملراح ــات خاص ــدة بيان ــث قاع ــاء وتحدي إنش

ــة. كاف

ــي . 	 ــس، والت ــع يف املجل ــد الترشي ــون قي ــرتح قان ــرشوع أو مق ــكل م ــة ب ــارة قانوني ــداد إضب إع

ــذة  ــني ناف ــون قوان ــرتح كأن تك ــرشوع أو املق ــك امل ــة بذل ــة قانوني ــه عالق ــا ل ــن كل م تتضّم

ــني  ــودات قوان ــة أو مس ــات دولي ــتورية أو اتفاق ــة أو دس ــكام قضائي ــة أو أح ــرارات ملزم أو ق

ــة. ــرى ذات صل أخ

املســاهمة يف إعــداد جــدول أعمــال جلســات املجلــس قــدر تعلــق األمــر بالترشيعــات بالتنســيق . 	

مــع هيئــة رئاســة املجلــس ولجانــه كافــة ودائــرة الشــؤون النيابيــة. 

ــس . 	 ــادرة املجل ــبة مب ــاس نس ــة لقي ــادرة الترشيعي ــاص باملب ــدوري الخ ــر ال ــداد التقري إع

بالترشيــع مقارنــة مــع الجهــات الدســتورية االخــرى املعنيــة بمثــل تلــك املبــادرة وذلــك وفقــاً 

ــرة. ــل الدائ ــن قب ــد م ــر املعتم ــوذج التقري لنم

املراجعة الدســتورية ملرشوعات ومقرتحات القوانني كافة.. 	

ــاً . . ــة تطبيق ــراق الدولي ــات الع ــني إللتزام ــات القوان ــات ومقرتح ــاة مرشوع ــن مراع ــق م التحّق

ــتور. للدس

ــذ يف . 8 ــي الناف ــام القانون ــع النظ ــني م ــات القوان ــات ومقرتح ــة ملرشوع ــة القانوني ــث املواءم بح

ــراق. الع

إعداد دراســات جدوى الترشيع ملرشوعات ومقرتحات القوانني كافة.. 9
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 صياغــة مقرتحــات القوانــني، أو املســاهمة يف صياغتهــا، بنــاًء عــىل طلــب عــرشة مــن أعضــاء . 0	

مجلــس النــواب أو إحــدى لجانــه املختصــة اســتناداً للدســتور.

 إعــادة صياغــة مرشوعــات القوانــني وفقــاً للمقارنــة مــع أحــدث النظــم القانونيــة العامليــة . 		

يف مضمــار موضــوع الترشيــع واتســاقاً مــع رؤيــة اللجــان املعنيــة يف املجلــس.

ــة . 		 ــا األمان ــي ترمه ــات الت ــم واالتفاق ــرات التفاه ــة، مذك ــاهمة يف صياغ ــة، أو املس  صياغ

ــمية  ــر الرس ــمية وغ ــات الرس ــع الجه ــكيالتها م ــف تش ــواب بمختل ــس الن ــة ملجل العام

ــاً. ــة أيض ــة والدولي واملحلي

ــة . 		 ــة رئاس ــب هيئ ــىل طل ــاًء ع ــا بن ــل اصداره ــواب قب ــس الن ــرارات مجل ــق ق ــة وتدقي  صياغ

ــس. املجل

 إجــراء عمليــات قيــاس األثــر الترشيعــي الســابق والالحــق ملرشوعــات ومقرتحــات القوانــني . 		

ــاذ  ــد النف ــا بع ــىل تطبيقه ــة ع ــودات واملرتتب ــك املس ــع تل ــة لترشي ــار املحتمل ــص اآلث لتفّح

ــرة. ــل الدائ ــن قب ــد م ــع املعتم ــر الترشي ــاس أث ــوذج قي ــاً لنم وفق

ــات . 		 ــوث والدراس ــز البح ــات ومراك ــان والجامع ــس واللج ــارّي املجل ــع مستش ــيق م  التنس

ــة  ــات الدولي ــات والهيئ ــرة واملنظم ــات املناظ ــة والرملان ــة والدولي ــرة املحلي ــوت الخ وبي

ــاطات  ــكل نش ــي ل ــم الفن ــريف والدع ــادل املع ــرض التب ــة لغ ــر الحكومي ــة وغ الحكومي

ــي.    ــال الترشيع ــيل يف املج ــي والعم ــم العلم ــادل والدع ــور التب ــتى ص ــرة بش ــات الدائ وخدم

وسائل التواصل مع الدائرة:- 

leg.directorate@parliament.iq :البريد اإللكتروني 

الهاتف النقال: 07704435405
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الخدمات الهندسية
 المدير العام )بالل كنعان بشير/ بكالوريوس هندسة كهرباء الكترونيك(

    تتــوىل الدائــرة الهندســية تنفيــذ املشــاريع يف مبنــى مجلس النــواب وقاعاتــه ومكاتبــه واإلرشاف 

عليهــا وفقــاً ملعايــر الجــودة من حيــث الدقــة والشــمولية يف املواصفــات وبأقــل التكاليــف وضمن 

خطــط زمنيــة محــددة، كمــا تقــوم بتقديــم خدمــات الصيانــة الالزمــة وأعمــال التأهيــل، وتعمــل 

ــداع  ــجيع اإلب ــىل وتش ــول املث ــول إىل الحل ــن الوص ــة م ــوادر الفني ــني والك ــني املهندس ــىل تمك ع

ــوى  ــة قص ــاء أهمي ــة واعط ــج الحديث ــا والرام ــورات التكنولوجي ــع تط ــل م ــكار والتعام واالبت

للبنيــة التحتيــة وصيانتهــا.

 

الخدمات

صيانــة أجهــزة التريــد كافــة يف بنايــة مجلــس النــواب واألبنيــة اإلداريــة ودور ضيافــة رئاســة   . 	

املجلــس وأي مبنــى آخــر عائــد للمجلــس، باإلضافــة إىل أجهــزة التريــد املركــزي )package( يف   

قاعــة الجلســات رقــم )	( وقاعــة الشــبيبي.

متابعة أعمال املصاعد واإلرشاف عىل صيانتها.. 	

تقديــم االقرتاحــات وإبــداء الــرأي بشــأن جميــع األعمــال املدنيــة واملشــاريع للمحافظــة عــىل   . 	

أناقــة مبنــى املجلــس ومرفقاتــه كافــة.

متابعة صيانة مبنى املجلس والبنايات واملساحات امللحقة به كافة. . 	

تنصيب وتفكيك األثاث الخشبي.. 	

لصيانة املستمرة لألثاث واألبواب وحسب الطلبات الواردة.. 	

إدامة أثاث قاعات املجلس بصورة دورية.. .

الصيانة الدورية للحمامات، وتنصيب وإزالة الصحيات حسب الحاجة.. 8
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األعمــال الكهربائيــة كافــة يف مبنــى املجلــس ودور ضيافــة رئاســته )تأسيســات، صيانــة، مــّد . 9

خطــوط التغذيــة الجديــدة، اإلدامــة الدوريــة لألجهــزة...(.

تنصيب األطباق الخارجية وأجهزة الستاليت وبرمجتها وتسليكها وربطها.. 0	

صيانة وتشغيل جميع املولدات، والفحص اليومي لها.  . 		

ــد . 		 ــات عن ــس يف املحافظ ــب املجل ــس ومكات ــة املجل ــدات رئاس ــة ملول ــة الرسيع ــراء الصيان إج

ــارئ. ــدوث أي ط ــد ح ــرضورة أو عن ال

اســتالم الطلبــات الخاصــة بأعمــال ترميــم األبنيــة وصيانــة شــبكات الخدمــة مــن الجهــات . 		

املعنيــة وكــذا مقرتحــات تحويــر األبنيــة الحاليــة بمــا يتــالءم مــع التشــكيالت املضافــة، والقيــام 

ــة  ــف التقديري ــة والُكل ــتلزمات األولي ــات باملس ــداول كمي ــداد ج ــي وإع ــف املوقع ــراءات الكش بإج

لألعمــال.

إعداد التصاميم املعمارية للمنشآت واألبنية.. 		

متابعة سر املشاريع املنّفذة لصالح مجلس النواب من قبل وزارات أو جهات خارجية.. 		

صيانــة وإدامــة وتنظيــف الحدائــق بشــكل مســتمر وتجهيزهــا بالــورود املوســمية وحســب . 		

ــة  ــداول ثابت ــب ج ــات وحس ــة املرّش ــة منظوم ــغيل وإدام ــواء، وتش ــة األج ــع طبيع ــالءم م ــا يت م

ــلء  ــتمر، وم ــكل مس ــا بش ــورات وصيانته ــة الناف ــغيل منظوم ــة، وتش ــب الحاج ــة حس ومدروس

ــتمر.   ــكل مس ــق وبش ــق يف الحدائ ــاء الحرائ ــة إطف ــاه منظوم ــواض مي ــة أح ــف وصيان وتنظي

وسائل التواصل مع الدائرة:- 

eng.bilal@parliament.iq :البريد اإللكتروني 

الهاتف النقال: 07901116626
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خدمات المستشار المساعد لشؤون األمانة العامة 
	. تقديم الدعم االستشاري لألمانة العامة ملجلس النواب يف مجال التخطيط السرتاتيجي.

	. تقديــم الــرأي يف تطويــر وســائل االتصــال الفاعــل لضمــان تنفيــذ القــرارات والتوجيهــات 

واالعمامــات االمانــة العامــة بكفــاءة وفاعليــة.

ــات  ــرارات والتوجيه ــذ الق ــق تنفي ــي تعي ــاكل الت ــات واملش ــخيص املعوق ــاهمة يف تش 	. املس

ــني  ــأنها اىل االم ــول بش ــات والحل ــم املقرتح ــا وتقدي ــواب وتحديده ــس الن ــة ملجل ــة العام االمان

ــه. ــام او اي نائبي الع

	. تقديــم تحليــل مســتقل لــكل ملــف مــع بيــان املعوقــات التــي تحــول دون انجــازه ووضــع 

الحلــول املناســبة بالتعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة ورفــع توصيــات بمقرتحــات الحلــول 

اىل االمــني العــام او اي نابيــه.

ــادر اىل  ــي يب ــة الت ــة العام ــال االمان ــير اعم ــات تس ــارة يف املوضوع ــرأي واالستش ــم ال 	. تقدي

ــه. ــن نائبي ــام  او اي م ــني الع ــا األم ــي يحيله ــا او الت بحثه

	.  تقديــم الــرأي واالستشــارة بشــأن ســالمة ســر االجــراءات االداريــة ومــدى انســجامها مــع 

الدســتور والقانــون والنظــام الداخــيل للمجلــس.

ــدوات  ــرات والن ــان واملؤتم ــواب واللج ــس الن ــة ملجل ــة العام ــات االمان ــاركة يف اجتماع .. املش

ــواب. ــس الن ــة ملجل ــة العام ــل االمان ــة بعم ــل الخاص وورش العم

8. تقديم الرأي واالستشارة فيما يحال اليه من املخاطبات الرسمية.

9. تطبيق برامج تقويم األداء املؤسي لتشكيالت االمانة العامة ملجلس النواب. 

ــواردة                                              ــة ال ــة والتعاقدي ــب الرقابي ــة بالجوان ــارات املتعلق ــم االستش ــرأي وتقدي ــان ال 0	. بي

ــة. ــات الدول ــن مؤسس م

		. التنســيق بينــه مؤســات الدولــة االخــرى ومنهــا الســلطة التنفيذيــة و الســلطة القضائيــة 
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لتمكــني االمانــة العامــة ملجلــس النــواب مــن انجــاز مهماتهــا املوصوفــة.

		. القيــام بأيــة مهــام اخــرى تنفيذيــة  يكلــف بهــا مــن قبــل هيــأة رئاســة مجلــس النــواب  

او االمــني العــام او اي نائبيــه ، اال اذا اقتضــت الــرضورة ذلــك.

		. تقديــم الــرأي واالستشــارة وعــرض الخــرة يف الرامــج التعريفيــة والتدربيــة فيمــا يخــص 

شــؤون االمانــه العامــة.

ــا  ــة بم ــة العام ــر األمان ــة لدوائ ــاكل التنظيمي ــة الهي ــداد ومراجع ــأن اع ــرأي بش ــم ال 		. تقدي

ــة. ــرات الحاصل ــع املتغ ــم م يتالئ

		. تقديــم الــرأي واالستشــارة يف املوضوعــات تســير اعمــال االمانــة العامــة التــي يبــادر اىل 

بحثهــا او التــي يحيلهــا األمــني العــام  اواي مــن نائبيــه.

ــن  ــا م ــال اليه ــا يح ــرأي فيم ــداء ال ــكالت واب ــول للمش ــرتاح الحل ــات واق ــم الدراس 		. تقدي

االمــني العــام ملجلــس النــواب او اي نائبيــه او تشــكيالت االمانــة العامــة يف القطاعــات املتعددة. 

.	. مايسنده اليه األمني العام ملجلس النواب او اي نائبيه من مهام استشارية.
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األمين العام 
      )د. سيروان عبدالله إسماعيل/ دكتوراه مناهج تربوية(

ــات  ــون والصالحي ــاً للقان ــه وفق ــارس مهام ــس، يم ــؤول اإلداري األول يف املجل ــو املس      ه

ــني  ــن املوظف ــدد م ــه ع ــا، يعاون ــؤوالً أمامه ــون مس ــس ويك ــة املجل ــن رئاس ــه م ــة ل املمنوح

وفقــاً إلحتياجــات املجلــس، ويكــون ممثــالً عــن املجلــس يف اتحــاد األمنــاء الرملانيــني الــدويل 

ــي.  والعرب

مكتب األمين العام 

     يمثـّـل حلقــة الوصــل بــني األمــني العــام للمجلــس وبقيــة دوائــر األمانــة العامــة، ويتكــون 

مــن عــدد مــن املوظفــني الذيــن يمارســون مهامهــم اإلداريــة والفنيــة اســتناداً إىل توجيهــات 

األمــني العــام. 

األقسام المرتبطة بمكتب األمين العام

األمن.. 	 قسم 

الداخيل.  . 	 والرقابة  التدقيق  قسم 

العقود. . 	 قسم 

النواب. . 	 مجلس  هويات  إصدار  قسم 

الخرضاء. . 	 املنطقة  هويات  إصدار  قسم 

    والتي ندرج أدناه تفاصيلها وما تقوم به من مهام:

1. قسم األمن 

 مدير القسم )محمد عبدالواحد فياض/ بكالوريوس علوم إسالمية(

 بوابات الدخول

ــة  ــة الخلفي ــي البواب ــة األوىل ه ــس، البواب ــى املجل ــة يف مبن ــات رئيس ــالث بواب ــد ث         توج

)VIP( وتُعــّد املدخــل األســايس ألعضــاء املجلــس وكبــار املســؤولني يف الدولــة، ويكــون دخولهم 
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عرهــا راجــالً مــن دون عنــارص الحمايــة الشــخصية بعــد تدقيــق هوياتهــم التعريفيــة مــن قبــل 

مســؤول البوابــة املذكــورة، أمــا بالنســبة لرئاســة املجلــس فيكــون دخولهــم عــر تلــك البوابــة 

ــذه  ــر ه ــول ع ــراءات الدخ ــص إج ــه. وتتلخ ــس ونائبي ــن الرئي ــكل م ــالت ل ــالث عج ــطة ث بواس

البوابــة بوضــع املقتنيــات الشــخصية والحقائــب وكل مــا يتعلــق بالنــواب والــزوار يف حافظــات 

أُعــّدت لهــذا الغــرض ليتــم فحصهــا بواســطة جهــاز كشــف الحقائــب، ومــن ثــم يمــّر النائــب أو 

الزائــر عــر جهــاز كشــف املعــادن، ويف حــال صــدور أي إشــارة مــن الجهــاز املذكــور يخضــع 

النائــب أو الزائــر للتفتيــش اليــدوي, وبعــد االنتهــاء مــن التفتيــش يتــم الدخــول إىل املبنــى. 

       وتختــص البوابــة الثانيــة وهــي البوابــة الوســطية بدخــول املنتســبني والضيــوف, أمــا البوابــة 

الثالثــة فهــي املدخــل القريــب مــن مبنــى املــرف العراقــي للتجــارة، وقــد أُغلقــت هــذه البوابــة 

بشــكل مؤقــت لــدواٍع أمنيــة.

        وبــذات الســياق، يمكــن أن يســتفيد عنــارص حمايــات النــواب مــن منطقــة االســرتاحة مقابــل 

البوابــة )VIP( القريبــة مــن نصــب الجنــدي املجهــول والتــي تتوافــر فيهــا وســائل الراحــة كافة, 

وهــي منطقــة خاصــة بطواقــم الحمايــات وُمعــّدة لجميــع أفــراد حمايــات النــواب، وبعــد انتهــاء 

عمــل النــواب يف نهايــة الجلســة يعــود أفــراد الحمايــات ليقّلــوا النــواب بعجالتهــم التــي ُخّصــص 

لهــا مرآبــان كبــران بالقــرب مــن فنــدق الرشــيد واملنطقــة املقابلــة لــه.

ــح  ــر تري ــم تحري ــس يت ــى املجل ــر إىل مبن ــف أو زائ ــول ضي ــة لدخ ــت الحاج ــا دع       وإذا م

ــل  ــتضيفة داخ ــة املس ــل الجه ــن قب ــك م ــة بذل ــتمارة الخاص ــلء االس ــر م ــل( ع ــول )تخوي دخ

املجلــس )مكتــب أو لجنــة أو دائــرة مــن دوائــر املجلــس( وتوقيعهــا مــن قبــل املســؤول املبــارش 

لتلــك الجهــة، ليتــم إحالــة التريــح بعدهــا إىل قســم األمــن لغــرض املصادقــة عليــه، ويكــون 

آخــر موعــد لقبــول تلــك التصاريــح هــو الســاعة العــارشة مــن صبــاح كل يــوم، باإلضافــة إىل 

ــراءات.   ــس االج ــم )	( وبنف ــة رق ــة الخارجي ــون إىل البواب ــر معن ــول آخ ــح دخ ــر تري تحري

      أمــا بالنســبة لطواقــم حمايــات النــواب فهنــاك تعليمــات تمنــع دخولهــم إىل مبنــى املجلــس، 

ويُســمح لســكرتر النائــب بالدخــول إىل مبنــى املجلــس يف األيــام التــي ال تُعقــد فيهــا الجلســات 

بعــد إكمــال تريــح دخولــه.  
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حاالت الطوارئ

      يف حــال حــدوث حريــق أو االشــتباه بذلــك يتــم إعــالن حالــة الطــوارئ فــوراً عــن طريــق كــرس 

ــي )				(،  ــاع املدن ــعبة الدف ــف ش ــم هات ــال برق ــق، واالتص ــذار الحري ــة إلن ــرب نقط ــاج أق زج

وعنــد ســماع إنــذار الحريــق ينبغــي مغــادرة املبنــى عــر أقــرب مخــرج متــاح.   

2.قسم التدقيق والرقابة الداخلي

 مدير القسم )احمد نجم مراد/ بكالوريوس احصاء(

ــة  ــالت املالي ــع املعام ــق جمي ــه بتدقي ــة إلي ــام املوكل ــالل امله ــن خ ــم م ــذا القس ــص ه        يخت

واملتمثلــة بـــ )النفقــات التشــغيلية، نفقــات خدميــة، نفقــات ســلعية( باإلضافــة إىل إبــداء الــرأي 

ــاً  ــد وفق ــراءات التعاق ــر إج ــان س ــة وضم ــة البحت ــور املالي ــق باألم ــا يتعل ــي يف م ــايل والتدقيق امل

ــذة. ــات الناف ــني والتعليم للقوان

3- قسم العقود

   مدير القسم )علي طالب حمد/ بكالوريوس قانون(

ــة   ــود الحكومي ــواع العق ــم أن ــه بتنظي ــة إلي ــام املوكل ــالل امله ــن خ ــود وم ــم العق ــص قس     يخت

كافــة والتــي تخــص توفــر الخدمــات ومتطلبــات ومســتلزمات عمــل املجلــس مــن وضمــان ســر 

الــرشاء والتعاقــد وفقــاً للقوانــني وتعليمــات تنفيــذ العقــود الحكوميــة النافــذة، ويرتبــط برئيــس 

جهــة التعاقــد إداريــاً وفنيــاً بــوزارة التخطيــط/ دائــرة العقــود الحكوميــة العامــة, ويتكــون مــن 

مديــر ومكتــب إدارة وثــالث ُشــعب هــي )شــعبة التعاقــدات والقانونيــة، شــعبة اإلدارة والحفــظ 

واألرشــفة اإللكرتونيــة، شــعبة املتابعــة(، ويمكــن التواصــل مــع القســم عــر بريــده اإللكرتونــي 

.)contracts@parliament.iq(
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نائب األمين العام للشؤون اإلدارية والمالية

        )صادق جمعة حميد/بكالوريوس هندسة كهرباء الكترونيك(

     يرتبــط باألمــني العــام للمجلــس، ويقــوم بمهــام األمــني العــام يف حالــة غيابــه أو عنــد التكليــف، يســاعد 

األمــني العــام يف متابعــة املوضوعــات ذات العالقــة بعمــل الدائــرة )اإلداريــة، املاليــة، القانونيــة، الهندســية، 

ــة  ــل األمان ــير عم ــرض تس ــام لغ ــني الع ــورة لألم ــرأي واملش ــداء ال ــاالت( وإب ــات واإلتص ــا املعلوم تكنولوجي

العامــة للمجلــس فضــالً عــن متابعــة تنفيــذ الخدمــات اللوجســتية لتســهيل عمــل أعضــاء املجلــس ولجانــه 

بنــاًء عــىل توجيهــات األمــني العــام. 

مكتب نائب األمين العام للشؤون اإلدارية والمالية

     يمثـّـل حلقــة الوصــل بــني نائــب األمــني العــام للشــؤون اإلداريــة واملاليــة وبقيــة دوائــر األمانــة العامــة، 

ويتكــون مــن عــدد مــن املوظفــني الذيــن يمارســون مهامهــم اإلداريــة والفنيــة اســتناداً إىل توجيهــات نائــب 

األمــني العــام للشــؤون اإلداريــة واملاليــة. 

نائب األمين العام للشؤون النيابية

 )محمد هاني البدراني/بكالوريوس قانون(

     يرتبــط باألمــني العــام للمجلــس، ويقــوم بمهــام األمــني العــام يف حالــة غيابــه أو عنــد التكليــف، يســاعد 

ــد  ــوث، معه ــة، البح ــة، اإلعالمي ــرة )الرملاني ــل الدائ ــة بعم ــات ذات العالق ــة املوضوع ــام يف متابع ــني الع األم

ــورة  ــرأي واملش ــداء ال ــات ( وإب ــة والترشيف ــات العام ــة ،العالق ــع النيابي ــرة الترشي ــي ، دائ ــر النياب التطوي

لألمــني العــام لغــرض تســير عمــل األمانــة العامــة للمجلس فضــالً عــن متابعــة تنفيــذ الخدمات اللوجســتية 

لتســهيل عمــل أعضــاء املجلــس ولجانــه بنــاًء عــىل توجيهــات األمــني العــام.

مكتب نائب األمين العام للشؤون النيابية

     يمثـّـل حلقــة الوصــل بــني نائــب األمــني العــام للشــؤون النيابيــة وبقيــة دوائــر األمانــة العامــة، ويتكــون 

مــن عــدد مــن املوظفــني الذيــن يمارســون مهامهــم اإلداريــة والفنيــة اســتناداً إىل توجيهــات نائــب األمــني 

العــام للشــؤون النيابيــة.  
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