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محضر جلسة رقم (17) الخمیس (6/12/2018) م
محضـر الجلسـة

.عدد الحضور: ( ) نائباً
.بدأت الجلسة الساعة (12:55) ظھراً

-:السید رئیس مجلس النواب –
بسم هللا الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السابعة عشرة، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة األولى، الفصل التشریعي األول. نبدؤھا بقراءة آیات
.من القرآن الكریم

-:النائب ریاض محمد علي المسعودي –
.یتلو آیاٍت من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –
.الفقرة أوالً: تأدیة الیمین الدستوریة لبعض السیدات والسادة النواب*

.البرلمانیة، السید جبار علي حسین العیبي، والسید فالح عبدالحسن سكر سلطان، یتفضالن
.النائبین (جبار علي حسین العیبي، وفالح عبدالحسن سكر سلطان) یؤدون الیمین الدستوریة

-:(النائب عباس شعیل عودة (نقطة نظام –
بالنسبة لتعیینات محافظة الدیوانیة، مدیریة تربیة الدیوانیة وباقي المحافظات فیھا إشكاالت كثیرة، وقد قدمنا لسیادتكم إضافة فقرة على جدول

األعمال لمناقشة ھذا الموضوع في جلسة الیوم، لذلك أطلب حسب المادة (38) من النظام الداخلي بإضافة فقرة لمناقشة تعیینات محافظة الدیوانیة
.وباقي المحافظات

-:السید رئیس مجلس النواب -*
.ھذه لیست نقطة نظام، ھذا طلب، یذكر رقم ونص نقطة النظام، أو المادة التي على أساسھا یتم أخذ نقطة نظام

-:النائب أحمد سلیم عبدالرحمن الكناني –
أنا لیس لدي نقطة نظام، مداخلة، فقط أردت أن أوضح لجنابك الكریم بأن عمل مجلس النواب الحقیقي ھو من ضمن اللجان، واألمر النیابي الیوم

تأخر كثیراً في صدوره، وعملنا الحقیقي ھو تشریعي ومتابعة القوانین التي جاءت من الحكومة من الدورة السابقة، والتي حالیاً نتابعھا، واألمر
النیابي الیوم تأخر كل ھذه المدة، وعدم تفعیل عمل المجلس الحقیقي، ودخلنا في صراعات سیاسیة یومیة، نحن في مشاكل، قسم من النواب ترید

.أن تعمل حقیقة لتفعیل ھذه القوانین وتشریعھا، حتى تخدم المجتمع، أما الصراعات السیاسیة فموجودة في كل الكتل، وسوف لن نتخلص منھا
-:السید رئیس مجلس النواب –

سأوضح ھذا األمر، اآلن سیوزع على السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب التعدیالت التي أجرتھا لجنة تعدیل النظام الداخلي بما یخص مھام
اللجان، اآلن أطلب التصویت علیھا من المجلس، حتى نتمكن من إصدار األمر اإلداري، حتى تعرف اللجان مھام كل لجنة، وسأعرض األمر

.للتصویت، ھناك لجان أدمجت، فبالتالي تغیرت مھام اللجنة
فیما یخص المداخلة التي تخص تعیینات التربیة، لجنة التربیة تكتب وجھة نظرھا في ھذا األمر، ویعرض على مجلس النواب، أیة فقرة سوف ال
نضیفھا إلى جدول األعمال، ألن الجدول الیوم كاٍف ومزدحم، ال نأخذ مواضیع، یوجد جدول أعمال، إذا ترید أن تعلق بإضافة مواضیع، فقدموا

.طلباً اآلن، حتى أعرضھ على رئاسة المجلس، ألخذ قرار فیھ
فیما یتعلق بمنظومة الصوت وتسجیل الحضور، تم توجیھ دعوة – وأعتقد أشرت لھذا الموضوع – لشركات القطاع العام، للمضي بھذا اإلجراء،
وإكمال منظومة الصوت، وأیضاً منظومة التصویت األلكتروني، ھناك إعتراضات تأتي من داخل دوائر مجلس النواب، موظف أو موظفة توقف

عمل مجلس النواب كلھ، ألنھم ال یریدون، ال یمضون بعقد، كل الشركات الموجودة التي عملت مع مجلس النواب طیلة السنوات السابقة، سبع
شركات كانت تعمل، ولم تستلم أیة شركة من المستحقات، ال أحد یقبل أن یعمل مع مجلس النواب بسبب أداء بعض الموظفین، موظف الرقابة،

أو موظف عقود عندما یكتب للقسم اآلخر یحملھ المسؤولیة، القسم اآلخر یقول إنتھى، جاءتني مالحظة من القسم الفالني، جاءني كتاب من
النزاھة قبل أربعة أو خمسة أیام ألغراض تدقیقیة، أنتم وجھتم دعوة یا مجلس النواب لشركات القطاع العام، وألغراض تدقیقیة أرسلوا لنا

.األولیات، حتى ندققھا ھذا على الدعوة التي خرجت من مجلس النواب
.بالنسبة للمنظومة مشینا باإلجراءات، والموظف الذي سوف ال یلتزم بالقوانین والسیاقات فسنتخذ بحقھ اإلجراءات

-:(النائبة بھ ھار محمود فتاح (نقطة نظام –
نقطة نظامي وفقاً للمادة (37) من النظام الداخلي، (یجب أن یوزع جدول األعمال ومرفقاتھ قبل 48 ساعة) وفق الفقرة األولى، والفقرة الثانیة

(ال یجوز إضافة أیة فقرة إلى جدول األعمال إال بموافقة األغلبیة)، فالذي تفضلت بھ جنابك بالنسبة الختصاصات اللجان، فیجب أن تأخذ موافقة
.المجلس إلضافتھ إى جدول األعمال

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً أ
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.أكیداً، ھذا ما سیتم
-:النائبة زیتون حسین مراد الدلیمي –

بالنسبة لموضوع تعیینات التربیة والصحة، لیس فقط محافظة ذي قار، وال بقیة المحافظات، وال الدیوانیة، وال میسان، كل المحافظات نرید أن
.تفتح فیھا لجاناً لمتابعة التعیینات واإلشراف علیھا، ألننا حقیقةً ال نثق بمجالس المحافظات، وكیفیة إدارتھا لموضوع التعیینات

-:السید رئیس مجلس النواب –
.ھذه لیست نقاط نظام

-:(النائب فرات محمد عبد التمیمي (نقطة نظام –
.(نقطة الناظم، المادة (34) من النظام الداخلي، مھام الرئیس، البند/ثامناً (إتخاذ التدبیر الالزمة لحفظ األمن والنظام داخل مجلس النواب
السید رئیس المجلس، نحن كنواب جالسون في ھذه األماكن، نترك وثائق، أي قضایا تتعلق بنا، فمثالً أنا تارك نسخة من النظام الداخلي

والدستور، ونسخة من الموازنة، ونسخة من البرنامج الحكومي، وال نجدھا في أماكننا، توجد كامرات، واألخ مسؤول القاعة یحتاج أن یدقق، ھذه
وثائق نتركھا ھنا في مكاننا، نتمنى من حضرتك بأن توجھ الدائرة البرلمانیة، واإلخوة المشرفین على القاعة بالحفاظ على المحتویات أو

.المستمسكات التي تترك ھنا
-:السید رئیس مجلس النواب –

.األمانة العامة، متابعة ھذا األمر، فلنمِض بجدول األعمال
-:(النائب كاظم حسین علي الصیادي (نقطة نظام –

بخصوص قضیة التعیینات في المحافظات، أنا الیوم جلبت جریدة الوقائع، العدد (4487)، والتي نشرت قانون التعدیل الثالث لقانون المحافظات
.غیر المنتظمة في إقلیم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، أتمنى أن تسمعني سیادة الرئیس

في ھذا القانون صوت مجلس النواب في الدورة البرلمانیة السابقة على نقل صالحیات وزارة التربیة ووزارة الصحة إلى الوزارة مرة أخرى،
لكن لألسف الشدید إلى ھذه اللحظة، الحكومة ال تحترم اآللیات، وال تحترم القانون، كان لزاماً على الحكومة أن تذھب إلى المحكمة في الطعن، ال
أن تستخدم القوة التنفیذیة، إذا المحكمة اإلداریة أعطت قراراً، إذا القانون أعطى قراراً، إذا بعض اإلخوان قد تصرفوا تصرفات سیئة في مجالس
المحافظات والمحافظین، والمحكمة أعطت قراراً، المحكمة التمییزیة العلیا في مجلس شورى الدولة أعطت قراراً، مجلس النواب صوت، جریدة

الوقائع نشرتھا، فما ھو السبب إلى اآلن ال تقبل الحكومة أن تنفذ القانون، ولذلك أنا أطلب بمعاقبة كل المتسببین في قضیة عدم إحترام قرار
.مجلس النواب، قانون مجلس النواب التعدیل الثالث

-:(النائبة ماجدة عبداللطیف محمد التمیمي (نقطة نظام –
بالنسبة لما مكتوب ھنا (لجنة التخطیط اإلستراتیجي ومتابعة البرنامج الحكومي)، نحن صححناه إلى (لجنة مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي

.والتخطیط اإلستراتیجي)، قدمنا وأخرنا، ألننا لیس نحن الذین نخطط، إنما الحكومة التي تخطط، نحن نراقب ونتابع
-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائبة، عندما نصل إلى ھذه الفقرة یمكن أن نبحث بالتعدیل
-:النائبة ماجدة عبداللطیف محمد التمیمي –

.النقاط المتعلقة بالشطر األول (مراقبة تنفیذ البرامج) تكون في األمام، حتى یكون متوائماً مع العنوان
-:السید رئیس مجلس النواب –

.أثناء التصویت، إطرحي ھذه المالحظة
السیدات والسادة، سأمضي بجدول األعمال، لن أسمع مداخلة تخص فقرات غیر موجودة في جدول األعمال، إقرأوا الفقرات الخاصة بنشاط

.اللجان، وعندما نصل إلیھا بإمكانكم أن تأخذوا مداخالت
.البرلمانیة، ھل وزعتم النسخ؟ عندما تكون موجودة لدیكم فیمكن أن نمضي في لحظتھا بالتصویت، اآلن ال نمضي

ع في الدورة السابقة* .الفقرة ثانیاً: عرض القوانین التي لم تُشرَّ
السیدات والسادة النواب لغایة تأریخ 5/9/2018 كان عدد القوانین الموجودة في لجان مجلس النواب (110) قانون تتعلق بقوانین واتفاقیات

وأمور تحتاج الى تصدیق ایضاً واقرار من مجلس النواب، تم مفاتحة األمانة العامة لمجلس الوزراء من قبل األمانة العامة لمجلس النواب الدائرة
البرلمانیة بإعادة ھذه القوانین الى الحكومة إلعادة وجھة نظرھا في ما ینسجم مع البرنامج الحكومي للحكومة وأیضاً یعطونا أولویاتھم بما یتعلق

بتلك القوانین، ننتظر من الحكومة االجابة بما یتعلق بھذه القوانین وتوجد أیضاً تسلسل (111) والذي ھو مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة
لسنة 2019 والذي تم تشكیل لجنة لتعدیلھ من قبل مجلس الوزراء ننتظر التعدیالت والمعلومات المتوفرة لدي ان التعدیالت سوف تصل الى

مجلس النواب یوم األحد وبالتالي نتمكن من المضي بإجراءات التشریع لھذا القانون ولكن ما یتعلق بالقوانین السابقة اآلن تم اعادتھا الى الحكومة
إلعادة النظر بھا واعالم مجلس النواب ما ھي اولویات الحكومة بتلك القوانین، فقط لعلم السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب ال یوجد قانون

لدى ھذه الدورة للمضي بإجراءاتھ التشریعیة حتى اآلن سوى قانون الموازنة العامة األتحادیة مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة والذي
ننتظر التعدیالت تأتینا من الحكومة، وایضاً وردنا في تاریخ 5/9 یعني قبل تشكیل الحكومة بعد إنعقاد مجلس النواب ولكن قبل تشكیل الحكومة

قانون آخر یتعلق بتنظیم إنشاء عالوي بیع الفواكھ والخضر الى آخره، ھذا القانون أیضاً أعدناه الى الحكومة مع القوانین األخرى أود أن أؤكد ال
توجد قوانین حتى ھذه اللحظة في أروقة مجلس النواب، ننتظر تأتینا قوانین من السلطة التنفیذیة بشقیھا رئاسة الجمھوریة والحكومة، باإلضافة

.الى مقترحات القوانین التي ممكن ان یقدمھا السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب
-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

.لدي مالحظتین على ھذه الفقرة، المالحظة األولى اتمنى في ھذه الدورة ان تبینوا بأن لمجلس النواب حق اقتراح القوانین ألن كان فیھ اشكالیة
-:السید رئیس مجلس النواب –

.لھ الحق سیادة النائبة
-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

علیھ المقترحات ممكن ان نمضي بھا ألنھ توجد مقترحات من الدورة السابقة أیضاً وھذه ال تعود الى الحكومة وایضا بما یتعلق سیادة الرئیس
بالمعاھدات الدولیة واالتفاقات الدولیة أنا ال أرى جدوى من إعادة المعاھدات الدولیة الى الحكومة ألن البعض من ھذه المعاھدات واالتفاقات

الدولیة التي تحتاج دراستھا في لجنة العالقات والمصادقة حصراً من مجلس النواب ال تحتاج رؤیة جدیدة الى الحكومة، البعض منھا ھي حتى
من الحكومة التي قبلھا فال أعتقد ان الحكومة الحالیة تستطیع ان تعدل او تغیر من االتفاقات الدولیة المبرمة أساساً البعض منھا في الحكومات

السابقة فلدي وجھة نظر ان تكون بما یخص االتفاقات الدولیة فقرة خاصة، القوانین التي ھي مشاریع قوانین تأتي من الحكومة نعم ما تفضلت بھ
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.جنابك صحیح
-:السید رئیس مجلس النواب –

.لم یؤخذ نظر الحكومة، لم یعاد لھم اي شيء یتعلق بمقترحات القوانین، جمیعھا مشاریع قوانین
-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

.كال، أنا أتكلم عن المعاھدات الدولیة لھا خصوصیة
-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم حتى الذي یخص المعاھدات اآلن أمامك اآلن نسخة وأمامي نسخة

-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –
.كال ال توجد أمامنا نسخة سیادة الرئیس لم یتم توزیعھا علینا، على كٍل شكراً سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –
في لجنة العالقات الخارجیة كم معاھدة لدیِك موجودة؟

-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –
.سیادة الرئیس الكثیر

-:السید رئیس مجلس النواب –
مثالً؟

-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –
سیادة الرئیس لم یبدأ العمل ولكن ھناك مجموعة من المعاھدات البعض منھا موقعة علیھا لیس ھذه الحكومة وال التي قبلھا بل الحكومة التي قبلھا

.ومتأخرة جداً وتطالب الدول بالمصادقة علیھا، فأنا فقط مالحظة ھذه الحكومة ال تستطیع ان تغیر ھذه المعاھدات
-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذه جمیعھا مشاریع قوانین ال یوجد یتعلق بالمعاھدات
-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

.سیادة الرئیس المشاریع أسمھا مشروع ألنھا تأتي من الحكومة لكنھا معاھدة دولیة
-:السید رئیس مجلس النواب –

أعلم ان أسمھا (مشروع) سیادة النائبة بإمكان جنابٍك في لجنة العالقات الخارجیة ان تعرفي ما ھو الموجود لدیِك من المعاھدات وتعرضیھا،
.مضى ثالثة أسابیع ولم تعرفوا شيء وأنتم في اللجنة

.أكموا التصویت على اختصاصات اللجان واآلن سوف تصلكم نسخة
-:(النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي (نقطة نظام –

أنا لدي نقطتي نظام، أرجو ان یتسع صدرك، النقطة االولى المتعلقة بالنظام الداخلي المادة (136) من النظام الداخلي التي حددت آلیة سیر
التصویت على القوانین والنظام الداخلي ال یختلف شیئاً عن القوانین بترتیب القراءات وبالتالي أنا أرى یجب ان تتم قراءة أي مخرجات للجنة

.النظام الداخلي كقراءة اولى وقراءة ثانیة ویتم التصویت علیھا حتى ال نقع في المحظور القانوني ھذه نقطة
النقطة الثانیة، الـ(110) قانون كان من المفترض نحن طالما لم تعترض الحكومة یعتبر ضمنیاً موافقة وبالتالي كان من المفترض ان نمضي

بالقوانین ال ان نوجھ سؤال الى السلطة التنفیذیة وارسال ھذه القوانین، ھي من تفاتح بحاجتھا الى قوانین معینة لتعدیلھا مع البرنامج الحكومي،
.أما اذا لم توجھ لنا كتاب تعتبر موافقة ضمنیة على ھذا القانون

-:السید رئیس مجلس النواب –
.ممكن الحكومة وأنا تحدثت مع رئیس مجلس الوزراء ان یرسلوھا لنا بعدم االعتراض بشكل سریع وممكن في األسبوع القادم سوف یعیدھا لنا

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –
.السید الرئیس أنا أتكلم عن أصل الكالم، ال یجوز ان نرسل نحن القوانین الى السلطة التنفیذیة، نحن نمضي بالتشریعات اال في حالة إعتراضھ

-:النائب عدنان ھادي نور االسدي –
.أنا أُعارض الرأي الذي طرحتھ النائبة عالیة وبصراحة القوانین یجب ان تبقى لدینا واذا أعترضت الحكومة وطلبت قانون ھذه النقطة االولى

النقطة الثانیة، نحن في لجنة األمن والدفاع في الدورة السابقة أتمنى إكمال التشریع لثالث قوانین (قانون جھاز المخابرات، قانون وزارة الدفاع،
قانون جرائم المعلوماتیة وحمایة السایبر الحكومي او السایبر للدولة العراقیة) وبقى على التصویت وأنتھى عمل مجلس النواب، یعني ھناك ثالث

.قوانین
-:السید رئیس مجلس النواب –

.ما ھو اإلجراء الذي ممكن ان نفعلھ كمجلس نواب، نعود نقرأھا قراءة اولى وقراءة ثانیة من جدید
-:النائب عدنان ھادي نور االسدي –

.ھذا ھو لكي تمرر القوانین سیادة الرئیس ألنھا شبة كاملة
-:النائب حیدر عبد الكاظم نعیمھ الفوادي –

السید الرئیس في الدورة السابقة كانت توجد قراءة اولى وقراءة ثانیة لقانون التقاعد، السید الرئیس ھذا موضوع مھم اذا حضرتك تنتبھ لنا قلیالً
وھذا من القوانین التي یمس حیاة المواطن العراقي وسحبتھ الحكومة، نطالب من ھیاة الرئاسة بأن تطالب من الحكومة بإرسال ھذا القانون الى

.مجلس النواب ألنھ قانون مھم جداً ویمس حیاة المواطن العراقي
-:النائب فالح ساري عبداشي عكاب –

أنا أعتقد بما ان الحكومة الحالیة لدیھا برنامج حكومي بتوقیتات زمنیة ومجلس النواب صادق على ھذا البرنامج الحكومي حقیقة من المستحیل ان
نمضي بالقوانین التي قدمتھا الحكومة السابقة فمجرد سؤال من مجلس النواب حتى یمضي بإجراءات سلیمة، مجرد سؤال نطلب من الحكومة

.رأیھا في ھذه القوانین
-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا الذي حصل طلبنا من الحكومة رایھا بھذه القوانین وما ھي اولویاتھا في مشاریع القوانین
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-:النائب فالح ساري عبداشي –
.ھذا ھو الرأي الصائب

-:السید رئیس مجلس النواب –
ھذا األصل، طلبنا منھم ما ھي اولویاتھم والذي ینسجم مع برنامجھم الحكومي والمنھاج الوزاري ویجاوبونا واذا كان لدیھم أعتراض على قانون

بإمكانھم ان یعدلوه او ممكن ان یتسلسلون لنا اولویاتھم (110) قانون، ما الذي ینسجم مع البرنامج الحكومي الى الحكومة، ھذا ما سألناه وھذا
.(اولویات اصل عنوان الكتاب (أولویات مشاریع القوانین

-:النائب فالح ساري عبداشي –
أحسنت سیادة الرئیس، سیادة الرئیس الجانب اآلخر الجانب بما یتعلق بمقترحات القوانین، سیادة الرئیس ھذا حق ألنھا صادقت علیھ المحكمة

االتحادیة لكن بشرط الشرط ھو ان ال توجد تبعات مالیة على اي مقترح قانون فمن حق (25) نائباً ان یقدم مقترح قانون اذا كانت ھناك تبعات
مالیة او آثار مالیة في حینھا یستطیع مجلس النواب ان یفاتح الحكومة ویأخذ رأیھا في ھذا الجانب، ھل في الجانب المالي یوجد إمكانیة لتغطیتھ

.وتضمینھ في الموازنة؟ ھل ھناك آثار اخرى فلذلك مقترحات ماضیة بشرط ان ال یكون ھناك تبعات مالیة
-:السید رئیس مجلس النواب –

.ممثل الحكومة
-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

:نحن في االجتماع الماضي لمجلس الوزراء تم اقرار (13) قانون ان تكون ضمن األولویات اذا تسمحون لي القوانین ھي
مشروع قانون الكسب غیر المشروع، مشروع قانون التعدیل االول لقانون ھیاة النزاھة، مشروع قانون التعدیل االول لقانون استرداد اموال)

العراق، مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في االحكام والقرارات الخاصة بالملكیة العقاریة، مشروع قانون تعدیل قانون الشركات العامة،
مشروع قانون الخدمة المدنیة االتحادیة، مشروع قانون االدارة المالیة، مشروع قانون تعدیل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات، مشروع

قانون المحكمة االتحادیة، مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنیة، مشروع قانون المدن الصناعیة، مشروع قانون التعدیل االول لقانون
.الجنسیة، مشروع قانون المرور)، ھذه كأول وجبة في ھذا االسبوع

-:السید رئیس مجلس النواب –
متى تصل؟

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –
في ھذه االیام یوم االحد او االثنین ان شاء هللا وفي األسبوع القادم توجد وجبة أخرى ایضاً ضمن األولویات وتكون الحكومة بھذه بینت اولویاتھا

.في القوانین الموجودة لدیكم من الحكومة السابقة
-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل أصبح واضحاً السیدات والسادة النواب؟
النائبة عالیة نصیف، الحكومة نفس القوانین التي ارسلناھا عادت وتسلسلتھا حسب اولویاتھا، بماذا تجیبیني؟ لیس لنا عالقة انا اتحدث عن

مشاریع القوانین والمقترحات لم نتحدث عنھا مشروع قانون جاَء من الحكومة واطلب منھ ان یسلسل اولویاتھا، الوجبة االولى سوف یرسلھا لنا
او لدیھ تعدیل علیھ (13) قانون والـ(13) قانون یفترض حسب رأي ممثل الحكومة في االسبوع القادم سوف تكون في اروقة مجلس النواب

والقوانین في األصل ھي موجودة لدینا قانون االدارة المالیة موجود وقانون الخدمة االتحادیة كان موجود والقوانین االخرى كانت موجودة، ما
.یتعلق بمقترحات القوانین ال نأخذ رأي الحكومة بھا نمضي ولكن اذا كانت ھناك جنبھ مالیة نسأل الحكومة عن الجنبة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –
.النائب رامي السكیني، البرلمانیة الـ(13) قانون زودوا اسمائھا وعناوینھا للسیدات والسادة النواب

-:النائب رامي جبار محمد السكیني –
بالنسبة لدي اضافة على موضوع القوانین إلكمال أداء المؤسسة التشریعیة مع الحكومة التنفیذیة كمؤسسة اخرى اقترح تشكیل لجنة لمتابعة

تطبیق تلك القوانین مع الحكومة التنفیذیة كون ان الكثیر من القوانین شرعھا مجلس النواب في الدورات السابقة أخلت وأبرت النواب ساحتھ لكن
نجد انھا قد وضعت على الرف من قبل الوزارات المعنیة من قبل الحكومة التنفیذیة، اذا قلت لي ان ھذا دور كل لجنة ان تتابع، أقول لك كال،

.لعل ھناك لجنة تكون مختصة تختص بتطبیق تلك القوانین من قبل الحكومة التنفیذیة وتجد مقصوریة الحكومة التنفیذیة بإزاء ذلك التطبیق
-:النائب محمد الشیاع صبار السوداني –

وافق البرلمان على المنھاج الحكومي الذي عرضھ السید رئیس الوزراء وھذا بتقدیري ان ھذا المنھاج ال یُنفذ ویتحقق بالشكل الصحیح دون
تعاون وتظافر جھود الحكومة والبرلمان، قدمت الحكومة لنا حزمة اولیة من مجموعة من المشاریع القوانین المھمة التي تتعلق بمكافحة الفساد
األداري والتي تتعلق بالوضع االقتصادي، اتمنى على المجلس واللجان المختصة ان تركز على ھذه الحزمة من القوانین، یعني نحن ال نذھب

وننشغل باتفاقیة الطیور المھاجرة ونترك قانوناً كقانون التأمینات األجتماعیة الذي ینتظره خمسة ملیون عامل في القطاع الخاص ویمثل اصالح
حقیقي للوضع االقتصادي الذي یحتاجھ البلد، ھذه الحزمة من القوانین ھي التي نحتاجھا ھي التي ینتظرھا المواطن حتى ننفذ وعودنا وننفذ

.منھاجنا الحكومي
-:النائب علي یوسف عبد شكري –

نأمل أن تكون ھذه الدورة ھي دورة تعاون بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة، قد تستغرب من ھذا القول، في الدورة الماضیة سیادة الرئیس شرّعنا
العدید من القوانین الھامة التي تمس مصلحة المواطن وشرائح مھمة وأمتنعت وال أقول تأخرت بل أقول أمتنعت الحكومة عن أصدار تعلیمات

تنفیذ ھذه القوانین ومن بین ھذه القوانین قانون تشغیل حملة الشھادات العلیا وقانون تشغیل الطلبة االوائل على األقسام العلمیة وقانون تعدیل قانون
المالك الذي اضاف (19) عنوان لخریجي الكلیات، كانوا یتخرجون من سبع سنوات وثمان سنوات دون تعیین، وحتى ھذا الیوم سیادة الرئیس

تعلیمات تنفیذ ھذه القوانین لم تصدر وبالتالي أنا أرى عدم وجود جدوى ان تشّرع قوانین وھذه التعلیمات یعني حتى األمانة العامة في وقتھا
خاطبناھا بثالث كتب من لجنة التعلیم العالي تخاطب وزارة التعلیم العالي تمتنع الوزارة عن االجابة حتى على كتاب مجلس النواب وبالتالي الیوم
أكثر من (5000) حاملي الشھادات العلیا الماجستیر والدكتوراه دون تعیین، اكثر من (20) ألف طالب من االوائل منذ عام 2003 وحتى الیوم

دون تعیین ولھذا سیادة الرئیس نطالب من مجلس النواب ان یخاطب الحكومة بشأن عدم عرقلة القوانین التي تصدر من خالل عدم إصدار
.تعلیمات تنفیذھا

-:النائب صائب خدر نایف –
حقیقة یجب ان نعمل على مسألة مشاریع القوانین، مسألة مھمة، أنا أثني على الكالم، نحن في اللجنة القانونیة نعمل على اعادة جدول مشاریع
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القوانین ودراستھا بشكل آخر واعادة تشریعھا، أما االولویات المطروحة من قبل الحكومة فبالتالي ھذا الكتاب یجب ان یتم الرد على مشاریع
.القوانین، اما مشاریع القوانین الموجودة انا اعتقد من االجدى ان ال یتم اعادتھا

مسألة اخرى في االتفاقیات الدولیة ال أثني على عملیة اعادة االتفاقیات الدولیة الى الحكومة ألن ھناك التزامات دولیة متعلقة باألعراف
الدبلوماسیة بالنسبة الى العراق وفیھا توقیتات زمنیة فبالتالي عملیة اعادتھا سوف توقع العراق في إحراج دبلوماسي وبالتالي مسألة عملیة احترام

.ھذه االتفاقیات یكون بإقرارھا والمصادقة علیھا
-:النائب رزاق محیبس عجیمي –

لكل حكومة سیاستھا ومنھاجھا لمدة أربع سنوات وھناك ُعرف برلماني سبق وان أعدنا في الدورة الثالثة جمیع مشاریع القوانین الى حكومة السید
العبادي وأخذنا رایھ ثم بعد ذلك أَرسلت الحكومة لنا أولویاتھا من المشاریع وواضح من اولویات حكومة السید عادل عبد المھدي من خالل

تسلسل مشاریع القوانین ھي مكافحة الفساد ومكافحة الفقر ومن أجل ضمان تعاون الحكومة مع مجلس النواب نطلب بصراحة اعادة مشاریع
القوانین الى الحكومة كي تحصل موافقتھا ثم بعد ذلك نباشر في تشریعھا من أجل منع حصول اي تعارض بین مجلس النواب والحكومة، وذكروا

.زمالئي الكثیر من القوانین شرعھا مجلس النواب في الدورة الثالثة ولم تعمل الحكومة على تنفیذھا بسبب التعارضات الموجودة
-:النائب كاظم فنجان حسین الحمامي –

حقیقة ھناك اولویات ینبغي ان تؤخذ بنظر األعتبار عند معالجة القوانین وخاصة القوانین القدیمة التي یعود تأریخ المصادقة علیھا الى (300)
سنة مضت، یعني من غیر المعقول ان یكون ھناك قانون والذي ھو قانون البحري التجاري وقع علیھ السلطان سلیم االول وال یزال نافذ حتى

.ھذه الساعة، كانت لدینا مشكلة في بیان او قانون سیر السفن لسنة 1919 ھذه نقطة
بعض القوانین فیھا في الدیباجة أنتھاك للسیادة الوطنیة العراقیة، خذ على سبیل المثال في قانون سیر السفن في المیاه الداخلیة یقول (أني جورج

فلیكر ماكمن قائد قوات أحتالل ما بین النھرین أصدرت البیان العسكري التالي) من غیر المعقول ان تتوالى ھذه الحكومات الوطنیة دون ان تنتبھ
الى ھكذا قوانین تنتھك سیادتھا ومن غیر المعقول ان یسري قانون موقع علیھ السلطان سلیم االول وال یزال ساري حتى ھذه اللحظة، اذا ینتبھ لي

.الدكتور تورھان الذي ھو القانون البحري التجاري، الدولة العثمانیة ال تسیر علیھ ونحن نسیر علیھ
-:النائب منصور مرعید عطیة –

سیادة الرئیس من القوانین المھمة ایضاً قانون مجلس النواب وتشكیالتھ والذي حتى االن ال نعرف مصیره، حقیقة ھذا القانون قانون جداً مھم
ومن خالل اإلطالع على مواده وجدنا انھ من الضروري ان یكون ھناك تنسیق كبیر بین مجلس النواب والحكومة وال یمنع ھذا وال نعرف ان

.ھذا القانون ومصیره والتنسیق مع الحكومة بھذا الخصوص ھذه نقطة
النقطة األخرى فیما یتعلق بالتعلیمات كذلك اثني على كالم الدكتور علي شكري، ھناك الكثیر من الخروقات في القوانین على مستوى الوزارات،
عدم إصدار تعلیمات خاصة بتنفیذ القوانین، لذلك نرى من الضروري ان یكون ھناك تشدید على الحكومة فیما یتعلق بإصدار التعلیمات الخاصة

.بتسھیل القوانین
-:السید رئیس مجلس النواب –

فیما یخص قانون مجلس النواب القانون، القانون محل نظر أمام المحكمة األتحادیة بسبب طعن الحكومة السابقة على ھذا القانون، الممثل
القانوني لمجلس النواب بعد التداول معھ وضحنا وأثبتنا رأینا أمام المحكمة األتحادیة بتنازل مجلس النواب عن الفقرة التي تتعلق بتقاعد السیدات
والسادة أعضاء مجلس النواب، اعضاء مجلس النواب أسوةً بموظفي الدولة بشكل عام والمكلفین بمھام ما ینطبق على اآلخرین وما ینطبق على

موظفي الدولة والمكلفین بمھام عامة في قطاعات الدولة كافة ینطبق على أعضاء مجلس النواب ویكون ھذا ضمن قانون التقاعد الموحد، ال یكون
ضمن قانون التقاعد الموحد، فثبتنا رأینا أمام المحكمة االتحادیة ان ال نتمسك بھذه الفقرة وننتظر من المحكمة االتحادیة البت بقرارھا بما یخص

.قانون مجلس النواب
-:النائب احمد عبد هللا عبد خلف الجبوري –

ر كل االمكانیات لتفعیل الدور الرقابي والتشریعي لمجلس النواب وبالتأكید نحن مع التوجھ ان بالتأكید قانون مجلس النواب ھو قانون مھم یسّخِ
یكون في موضوع التقاعد ان یكون حالھ كحال بقیة الموظفین المتقاعدین وبالتأكید نحن نذھب الى تعدیل قانون التقاعد الموحد لیكون عادالً

.للجمیع وما یسري على الموظفین یسري على النواب وأعتقد ان ھذا الموضوع ھو موضوع فیھ عدالة للجمیع
-:النائب ھوشیار عبد هللا –

في ما یخص قضیة األولویات، صحیح أن الحكومة یجب ان تكون عندھا أولویة لقضیة القوانین، ولكن في الدورة السابقة ھناك مجموع من
القوانین المھمة، ویجب أن یكون لدى مجلس النواب ایضاً األولویة، على سبیل المثال في لجنة األمن والدفاع ھناك قانون جرائم المعلوماتیة، إلى
اآلن كضروریة إجتماعیة مھمة جداً بالنسبة للمجتمع العراقي قضیة الجرائم المعلوماتیة، الیوم ھناك مجموعة من الجرائم المعلوماتیة سواء على

مستوى وسائل التواصل االجتماعي أو على مستوى اإلعالم بشكل العام، بالتالي من الضروري جداً أن تكون ھناك قائمة من قبل اللجان
ً المختصة لتحدید القوانین المھمة والضروریة، واضح السید الرئیس، یعني من الضروري جداً كیف تكون ھناك أولویة من قبل الحكومة، أیضا

.من قبل مجلس النواب تكون ھناك أولویة لدرج مجموعة من القوانین الموجود في الدورة السابقة

-:السید رئیس مجلس النواب –
القوانین التي تتعلق بمكافحة الفساد اإلداري ومكافحة الفساد المالي وما یتعلق بتنظیم األمور الدولة االقتصادیة والمالیة، وایضاً قوانین أخرى التي

تطرق لھا ممثل الحكومة (13) قانون، سوف توزع على اللجان المعنیة وھذه ستكون الخطوة األولى للمضي بالتشریعات، ومن ثم الوجبة
األخرى التي حسب أولویات الحكومة بالتنسیق ما بین الحكومة ومجلس النواب، ھذا ما یتعلق بمشاریع القوانین. ما یتعلق بالمقترحات فأن مجلس

النواب اإلجراءات األصولیة لتقدیم مقترحات القوانین بما ال یتعارض مع الجانب المالي، في حال وجود جنبة مالیة بمقترح القانون یؤخذ رأي
.الحكومة

-:النائب سالم ھادي كاظم –
الیوم یوجد قانون رقم (11) لسنة 2010 حمایة المنتجات المحلیة الزراعیة والصناعیة والمحلیة والنباتیة والحیوانیة، الیوم الكل یعلم نفوق

األسماك الذي حصل في محافظة بابل وخصوصاً شمال محافظة بابل، تم استدعاء الوزراء المعنیین في ما یخص نفوق األسماك في محافظة بابل
والمحافظات المتضررة، بُعثت تقاریر من قبل الوزارات المعنیة والى حد اآلن لم تُشكل لجان لتعویض المتضررین بسبب الكارثة التي حلّت في

المحافظات التي تم بھ نفوق األسماك، والى حد اآلن لم تشكل لجان لتعویض المتضررین بسبب النفوق الذي تسبب بتلف وأضرار الخزین
االستراتیجي في العراق في شمال محافظة بابل، الیوم نرید جواب أو تشكیل لجنة تحقیقیة لعدم إجابة الوزارات المعنیة وإعالم مجلس النواب

.بالنتائج التي أُرسلت إلى الخارج
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-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –
إضافة إلى مھام ومسؤولیات مجلس النواب استناداً للمادة (61) ثانیاً من الدستور، نعتقد ضروري أن نمارس ھذا الدور والحق بإتجاه التصویت
والتصویت إلى وكالء الوزراء والدرجات الخاصة والمدراء العامین في إدارة الدولة العراقیة، وكما یعلم الجمیع المسؤول عندما یكون بالوكالة

یمر في حالة ضعف واكثر المسؤولین بالوكالة یتعرضون لالبتزاز السیاسي واإلداري من قبل بعض الكتل أو بعض السیاسیین، بالتالي مسؤولیتنا
أن نذھب ونتوجھ إلى التصویت وعرض وكالء الوزراء والمدراء العامین والدرجات الخاصة والھیأت غیر المرتبطة بالوزارة والھیأت المستقلة

على مجلس النواب إضافة إلى قادة الفرق العسكریة وما ھو من مھامنا ومسؤولیتنا حیال ھذه المناصب الحساسة، لكي تخرج من دائرة
.المحاصصة وان تكون مقاییس ومعاییر في األمانة العامة لمجلس الوزراء تحددھا وتضعھا ومن ثم تُعرض إلى مجلس النواب للتصویت علیھا

-:السید رئیس مجلس النواب –
.السیدات والسادة النواب أرجو البقاء في القاعة للتصویت على اللجان

باإلضافة إلستمرار إدارة الملف بالوكالة، ھناك مؤسسات الزالت تعمل بقانون بریمر وحسب قانون بریمر أن یعمل باألصالة أو بالوكالة أربعة
سنوات ویُسمح لھ بالتجدید مرة واحد أربعة سنوات أخرى، تم التجاوز الفترتین مضى علیھم عشر سنوات في نفس الموقع وفق قانون بریمر

وبالوكالة، یعني متجاوز حتى القانون الذي یعمل على أساسھ، أطلب من اللجان المختصة تحدید مثل ھذه الحاالت لعرضھا أمام مجلس النواب
وفي نفس الوقت احتاج إلى رأي قانوني، بما یخص الذي تجاوز فترة عملھم خارج القانون، ھل نحتاج إلى أن نمضي بأخذ رأي الحكومة أو

.نباشر بإعفاءھم، اللجان المختصة تبحث بھذه اإلجراءات بما یتعلق بالمؤسسات المتواصلة معھا
-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

أنا أقترح على السید الرئیس والسادة نواب ھیأة الرئاسة أن تُحیل مشاریع القوانین الواردة للمجلس إلى اللجان المختصة، یعني ھذه بالقائمة كلھا
تُحال إلى اللجان المختصة المناظرة لھا إلعادة دراسة القوانین، وبنفس الوقت الیوم تأتي لنا فقط مشروع قانون أو مقترح، السادة النواب لیس

عندھم إطالع، یعني أتینا في ھذه الدورة ال نعرف أي شيء موجود بالدورة السابقة، نرید نسخة من ھذه القوانین تتوزع على السادة النواب حتى
.یبدون مالحظاتھم علیھا للجان المختصة، ومن ثم ھیأة الرئاسة تُعد جدول بھ لعرضھا على المجلس عندما تنتھي كل لجنة من دراسة

-:السید رئیس مجلس النواب –
.عندما یعرض للقراءة األولى سوف یزود كل أعضاء مجلس النواب بنسخة من القانون

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –
.السید رئیس المجلس قسم منھا أعتقد معروض قراءة أولى

-:السید رئیس مجلس النواب –
.تعاد من جدید قراءة أولى وقراءة ثانیة، من جدید

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –
ومقترحات القانون، القوانین تصبح لھا أولویة باللجنة القانونیة من تذھب مقترح قانون ال یبقى إلى أبد غیر محدد، یعني سقوف زمنیة لحسم ھذا

.الموضوع وعرضھا على المجلس
-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، ایضاً ھناك قائمة تخص السفراء، وصلتنا من الحكومة السابقة إلى مجلس النواب قائمة (28) سفیر، والحكومة الحالیة
متمثلة بوزیر الخارجیة ایضاً كوزارة بشكل عام عندھم مالحظات على بعض ھذه األسماء، أصبح ھناك اقتراح إعادة إلى الحكومة الحالیة

إلجراء المقابالت التي تخص ھؤالء السفراء، ھناك بعض االعتراضات تتعلق بآلیة ترفیع ھذا الشخص أو المرشح لھذا المنصب ھو اختصاص
ھل ماضي ضمن اإلجراءات األصولیة لقانون الخدمة الخارجیة الموجود في وزارة الخارجیة واصبح مقترح إعادة إلى الحكومة التخاذ

.اإلجراءات الالزمة ومن ثم ترسل مرة أخرى إلى مجلس النواب
-:النائب مثنى أمین –

في الحقیقة ھذا الموضوع مھم جداً، أن ھؤالء سوف یمثلون الدولة العراقیة وجھ الدبلوماسي بالخارج، من خالل عملي في الدورة السابقة بلجنة
العالقات الخارجیة ھناك الكثیر من الخلل في الحقیقة كان في وزارة الخارجیة ومن بین ھذا الخلل موضوع السفراء، أنا ال أطعن بكل السفراء

ولكن ھناك عدد من السفراء ال یرتقون أن یكونوا بھذا المقام، وان ھناك إجراءات في الحقیقة شابتھا الكثیر من المحسوبیة وتجاوز القانون،
واضف إلى ذلك أن قانون الخدمة الخارجیة یُلزم بنسبة معینة للكتل السیاسیة ونسبة معینة التي ھي تقریباً (75%) من السلك، لكن ھذه النسبة

ایضاً لم یتم التوافق علیھا فھذه األسماء حتى لو تمت مراجعة وزارة الخارجیة بشأنھا ایضاً سوف تجدون أن وزارة الخارجیة نفسھا ایضاً
بطاقمھا الجدید ُمعترض على الكثیر من ھذه األسماء أو عدد من ھذه األسماء على األقل، لذلك ھذا األمر یحتاج إلى إنضاج، وأنا أدعو أن مجلس

النواب أن ال یُقر أي سفیر إال بعد امتحانھ إمتحاناً مھنیاً كما ھو السیاق في لجنة العالقات الخارجیة، امتحان في لغتھ في أناقتھ في لباقتھ وفي
معلومات السیاسیة، ھل سوف یكون وجھاً یُشرف العراق أم سوف یكون مثل بعض من سفراءنا الذین في الحقیقة ال یرتقون لمھام التمثیل

.الدبلوماسي للعراق، أدعو إلى أن ال یأتي أسم إلى ھذا المجلس للتصویت إال بعد أن أمراره بامتحان مھني دقیق من خالل اللجنة المختصة
-:(النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان (نقطة نظام –

حسب جدول األعمال المعروض ھناك ثالثة مواضیع یجب أن تُناقش، وفق المادة (27) من النظام الداخلي، اعتراضي ھو الخروج عن جدول
األعمال الموجود، اآلن تضاف نقاط، ممكن أن تضاف نقاط إذا كان فقرات مھمة ذات ضرورة مستعجلة، اآلن ھذه النقطة مثل السفراء وغیرھا

.رغم أھمیتھا لكن تجعلنا نتجوز حتى الجدول ونتأخر
-:السید رئیس مجلس النواب –

.تم أعادتھا من ضمن القوانین التي تمت أعادتھا إلى الحكومة، بیان رأي بھ
-:(النائب محمد سالم عبد الحسین (نقطة نظام –

اآلن المطلوب سوف یحصل نقاشات علیھا وھذه تأخذ وقت كثیر، حتى بصراحة موضوع جنابك تفضلت مھام اللجان، ھذا ایضاً یعرض حتى
.یُصوت علیھ

-:السید رئیس مجلس النواب –
.ھذا یُعرض على مجلس النواب للتصویت علیھ

-:النائب محمد سالم عبد الحسین –
.بالتالي یصبح ھناك نقاشات أقصد جانبیة كثیرة ونحن حتى ال نستطیع أن نغطي الفقرات األساسیة لجدول األعمال

-:النائب علي جبیر الزم –
ُ ً أ
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سیادة الرئیس منذ أنطالق الدورة االنتخابیة الرابعة، ھناك الكثیر من القوانین یعني حالیاً تُطبق بالحكومة العراقیة وتوقیعھا صدام حسین رئیس
جمھوریة العراق، لماذا ال تكون ھناك القوانین التي تنسجم مع عمل الحكومة والتي ھي نافذة ونشعر بھ نجاح كبیر حتى ولو كانت موقعة بأسم

رئیس الجمھوریة، أن تأخذ شرعیتھا ایضاً من داخل البرلمان وان تُزج ھذه القوانین في داخل اللجنة القانونیة ویتم التصویت علیھا داخل قبة
البرلمان، طالما نتحدث عن حقبة یعني سابقة، ھذه الحقبة مظلمة وھذا الذي یتحدث عن حقبة دكتاتوریة، حتى تكون أكثر ارتیاحاً ألبناء شعبنا
وطالما نتحدث بـ(15) سنة من عمر التجربة ما زلنا مصرین في داخل المؤسسات الحكومیة بھذه القوانین ھذا واحد. النقطة الثانیة نُشید برأي

حضرتك بما یخص قانون التقاعد الموحد، أتمنى أن یكون ھناك فعالً قانون موحد یبتدأ من رئیس الجمھوریة إلى أدنى موظف بالحكومة
العراقیة، وایضاً یُعالج ھذا القانون كل الفترات الماضیة، ھناك من یتحدث عن مثالً التقاعد ویصل إلى (40) ملیون أو (50) ملیون وھو فترة

.خدمتھ (6) أشھر، أعتقد ھذا ظلم یحتاج إلى وقفة ومعالجة
نقطة ثالثة ھناك تشریع داخل قبة البرلمان في ھذه القبة بالتحدید في الدورة الماضیة كان یعالج موضوع الموظفین المدنیین داخل وزارة الداخلیة،
لغایة ھذه اللحظة لم تكون ھناك أي أجراء باالتجاه ھذه الشریحة، رغم أنھ یوجد تشریع ویفترض ھذا التشریع ُملزم، ما قیمة التشریع إذا لم یكن

.ُمِلزم للحكومة
-:النائبة اقبال عبد الحسین أبو جري –

أعتقد نحن لجنة العالقات الخارجیة الدورة السابقة والى حد اآلن أغلب المشاریع التي تم حسمھا في الدورة السابقة بالنسبة للجنة العالقات
الخارجیة، لدینا لغایة الیوم (27) قانون ما بین أتفاقیة وإنضمام إلى أتفاقیة، لكن أنا أرید أن أُشیر إلى قضیة مھمة جداً ھي موضوع قانون
معاھدات أُقَِر في الدورة السابقة، توجد فقرة جداً مھمة یعني نحن غافلین علیھا ھي مذكرات التفاھم، خاصةً االتفاقیات وااللتزام بالقروض

السیادیة، السید الرئیس، أن رئاسة الوزراء في الدورة السابقة القروض التي كانت تُبَرم مع الحكومة تؤخذ على شكل مذكرات تفاھم، وتُذكر
مذكرات التفاھم ضمن قانون الموازنة یعني المفروض أن ھذه القروض السیادیة مئات ومالیین الدوالرات یجب أن تمرر على مجلس النواب
لمعرفة فحوى تلك القروض وما ھي تلك القروض وأین تُنّسب، نالحظ في الحكومة السابقة كانت تعمل على تصدیق مذكرات التفاھم بعالقات

.ثنائیة بدون أن تُمرر على مجلس النواب، أطلب من ھذه الدورة الحالیة أن یكون ھناك تعدیل على قانون المعاھدات وخاصة القروض السیادیة
-:السید رئیس مجلس النواب –

سوف ندخل في أمور أخرى، أعتقد الصورة واضحة، القوانین سوف نأخذ رأي الحكومة بھا، وما یتعلق بقائمة السفراء الحكومة تعید اإلجراءات
.األصولیة وتُعید المرشحین سواء ھم أو غیرھم أو إضافة تعدیالت مرة أخرى، وتعرض على مجلس النواب للتصویت علیھا

-:النائب طھ ھاتف محي الدفاعي –
وفق النظام الداخلي والدستور من حق النائب أن یفاتح كل مؤسسات الدولة بأي موضوع أو طرح یطلبھ وعلى مؤسسات تستجیب خالل فترة

محدد عن كتاب النائب، نحن نعاني، قسم من المؤسسات ال تستلم كتاب النائب وقسم اإلجابة تذھب إلى أمانة مجلس الوزراء وقد تتأخر ألكثر من
شھر أو شھرین، ومرات نحن بعض القوانین نحتاج إلى معلومة لتصحیحھا أو االستفسار عن معلومة معینة، لكن اإلجابات تطول كثیراً إلى أكثر

.من شھر، أرجو أن یصبح ھناك أعمام الختزال ھذه الحلقة بدل ذھاب الكتاب إلى أمانة مجلس الوزراء بعد ذلك یتم أعادتھ إلى النائب
-:النائبة محاسن حمدون حامد –

تم عرض القوانین التي لحد اآلن غیر منفّذة، نحن إلى حد اآلن قانون الموازنة لم یرد إلى مجلس النواب، ورد بصورة مسودة وكانت اللجنة
المالیة الحكومیة وصلت إلى اللجنة المالیة وتمت مناقشة الموضوع على أساس قبل أكثر من (15) یوم تأتي إلى اللجنة المالیة لكن إلى حد اآلن
لم یصل أي رد ولم یصل أي تصحیح من قبل الحكومة بتصحیح قانون الموازنة، نطلب بضرورة وصول قانون الموازنة ألھمیتھ ولقرب إنتھاء

.السنة المالیة
-:السید رئیس مجلس النواب –

.تعدیالت، یعني التعدیل الحكومي على قانون الموازنة
-:النائبة محاسن حمدون حامد –

.إلى حد اآلن لم ترد، على أساس منذ (15) یوم
-:السید رئیس مجلس النواب –

سبق وان تحدثت بھذا األمر سیادة النائبة، حسب الحدیث مع رئیس مجلس الوزراء ننتظر ورود التعدیالت إلى مجلس النواب یوم السبت أو
.االحد أو االثنین خالل ھذه األیام

السیدات والسادة النواب، ھناك طلب للتصویت على اختصاصات اللجان، ھذا األمر غیر مدروج على جدول األعمال، وھذا نتطلب لھ بصراحة،
نتطلب التصویت إذا كانت ھناك تعدیالت یتم أخذ النظر بھا والتصویت علیھا ومباشرة اللجان بعملھا، أطلب من السیدات والسادة النواب

.التصویت على أضافة ھذه الفقرة على جدول األعمال، أطلب التصویت
.(تم التصویت بالموافقة)

.نعم تمت الموافقة، تسلسلھا یكون األخیر؟ أم ثالثاً؟ التسلسل أیضاً یتطلب تصویت، تكون ثالثاً یعني نمضي بھا اآلن
-:النائب فیان صبري عبد الخالق –

أعتقد للتوصل إلى التوافق حول رئاسة اللجان ونیابة اللجان ومقرري اللجان، أعتقد من األفضل أن یكون ھناك اجتماع لرؤساء الكتل السیاسیة
.للتوافق حولھا وبعدھا قد تجري إنتخابات ایضاً في داخل اللجان

-:السید رئیس مجلس النواب –
السیدات والسادة النواب، سوف أمضي لجنة لجنة. یعني ال یحتاج مباشرةً أذھب إلى تصویت، لجنة لجنة وأقرأ، لو تریدون لجنة النظام الداخلي

.تتفضلون ھنا، تفضلوا لجنة تعدیل النظام الداخلي
-:النائب فالح ساري عبداشي –

یوم االثنین القادم ِذكر عزیز على قلوب كل العراقیین ھو انتصارنا على داعش ودحر اإلرھاب، وبالتالي ھي عطلة رسمیة في كل أنحاء العراق،
بما أن مجلس النواب یجب أن یعقد جلستین خالل األسبوع، أقترح أن تكون الجلسات یوم السبت ویوم االحد ویوم االثنین تكون عطلة رسمیة في

.كل أنحاء العراق

-:السید رئیس مجلس النواب –
الجلسات تكون یوم السبت ویوم االحد واالثنین لجان، الثالثاء لجان إذا أصبحت ھناك عطلة رسمیة تصبح الیوم اآلخر، لكن مجلس النواب غیر

ُملتزم بالعطل الرسمیة الحكومیة، فقط أتفق معك یوم السبت واألحد جلسات المقررین البرید تستلمونھ أنتم من السیدات والسادة النواب، أنا سوف
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أترك البرید ھنا لن آخذه، سوف أتركھ ھنا ألن البرید الذي یصلني من السادة المقررین سوف أمرره، أنا أفّضل أن تمضوا بأسم اللجنة
.وأختصاصاتھا نصوت علیھا ونذھب إلى االخرى

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –
.طبعاً سوف یعاد تسلسل المواد وفقاً لما ینتھي إلیھ تعدیل النظام الداخلي

.یقرأ اللجان الدائمة وأختصاصاتھا
-:السید رئیس مجلس النواب –

فقط لدي مالحظة بما یتعلق بحقوق االنسان، حصل ھنالك أعتراض على دمج لجنة حقوق االنسان مع الشھداء والسجناء، تكون لجنة حوق
االنسان مع لجنة المرأة، القرار السابق كانت، نحتاج إلى إعادة تصویت، الطلب الذي قدم أن الشھداء والسجناء تكون لجنة بحد ذاتھا وحقوق

االنسان تكون مع المرأة واألسرة والطفولة، أطلب التصویت، تكون لجنة المرأة مع حقوق االنسان وتكون لجنة الشھداء والسجناء لجنة مستقلة،
.الموافقة حاصلة

.(تم التصویت بالموافقة)
أرجو ان تتفضلوا في أماكنكم، الرأي لیس لي أو لِك، الرأي لمجلس النواب، لن أُعید التصویت، التصویت تم، من معترض على التصویت، كم

.العدد؟ قدموا لي طلب من (50) نائب إلعادة التصویت
األمر الثاني الذي یتعلق بلجنة الخدمات، أیضاً تقدموا نفس نواب اللجنة التي تم التصویت علیھم الذین كان عددھم ما یقارب (30) نائب واللجنة

في حدھا األقصى ھي (21) ویضاف لھا (2) صالحیة رئاسة المجلس ألضافتھم لحفظ التوازن، في أقصى حد (23)، كل اللجنة التي تم
التصویت علیھم (28) أو (29) أو (30) یطلبون عدم شطر ھذه اللجنة على أن تتم معالجة العدد الحقاً، فیما لو بقت اللجنة نفسھا سیتم نقل

.(بعض السیدات والسادة األعضاء، حتى نحافظ على العدد (23
-:(النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي (نقطة نظام –

المادة التي أستشھدت بھا حضرتك ھي (135) تتحدث عن مادة قد أُعید النظر بھا او حصل مستجدات حولھا مشروطة بطلب إما رئیس اللجنة
أو الحكومة أو رئیس مجلس النواب او بطلب من خمسین نائب، نحن قلنا الصورة غیر واضحة وھذه فیھا ترصین لعمل مجلس النواب، لیس فیھا

.شيء، حتى یكون ھناك تأكید أعد التصویت مرة ثانیة
-:السید رئیس مجلس النواب –

.ما ھو الحاكم بیننا إذا مرة أخرى أحد السادة النواب أعترض
-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

.أنا أقول لك ما ھو الحاكم؟ السید المقرر یحسب
-:السید رئیس مجلس النواب –

السید النائب الصورة أمامي صورة واضحة، ما ھو الحكم فیما لو (170) نائب أیدوا وثالث نواب یعترضون؟ ھل نعید التصویت من جدید؟ من
المعترض على التصویت؟

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –
لیس ھكذا، المفروض من یصوت؟ لیس من یعترض على التصویت؟

-:السید رئیس مجلس النواب –
أنا أرید أن أعرف من یعترض؟ من المشكك بالتصویت؟ حضرتك مشكك بالعدد، من ھم المشككین بالتصویت؟

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –
.نحن لدینا طریقین، حضرتك تقول انا انظر، إذا نظرتك أنا أقول لك إن ھنالك أختالف بالتقدیر فتُحسم ویعاد التصویت وتُحسب األرقام

-:السید رئیس مجلس النواب –
ال یجوز بناًء على طلب نائب أو نائبین أو ثالث، لدیكم الخمسین، اآلن ال یوجد خمسین، أرید بالتصویت الیدوي بدون خمسین، من المعترض

.على التصویت؟ أرید أن أرى عدد المعترضین
-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

.ھذا ال یكشف، قد یكون (15)، إذا أنقصتھ من النصاب یصبح أقل من النصف
-:السید رئیس مجلس النواب –

القرار صدر ومكان الطعن معروف لدى الجمیع، الطعن بالقرار لسبب. بما یخص لجنة الخدمات، الطلب المقدم من اكثر من (81) نائب تقدموا
.بطلب لرئاسة المجلس بأبقاء لجنة الخدمات وال یتم شطر لجنة النقل واألتصاالت منھا

أطلب التصویت على البقاء على اللجنة على ان تلتزم الكتل السیاسیة والقوى السیاسیة بأن یكون عدد األعضاء في داخل اللجنة ال یتجاوز (23)
عضو، بخالفھ ستتخذ رئاسة المجلس االجراءات الالزمة لھذا األمر. أطلب التصویت على أبقاء لجنة الخدمات على عملھا األصلي دون شطر
لجنة النقل واألتصاالت، لجنة الخدمات تبقى نفسھا ال تشطر منھا لجنة النقل واالتصاالت، المقررین العدد، أعضاء اللجنة أبدوا صوتكم حتى

.(یُحسب العدد، الدائرة البرلمانیة، استاذ (حیدر) احسبوا عدد المصوتین، عدد المصوتین (95) من (207
.(تم التصویت بعدم الموافقة)

أطلب التصویت على المادة (1) اللجان الدائمة في مجلس النواب وحسب التصویت والتعدیل الذي جرى، بما یتعلق بلجنة المرأة وحقوق
.األنسان.ھناك نقطة نظام بما یتعلق بلجنة التخطیط األستراتیجي ومتابعة البرنامج الحكومي

-:(النائب ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي (نقطة نظام –
اللجنة موجودة أسمھا لجنة التخطیط األستراتیجي ومتابعة البرنامج الحكومي، األصح لجنة مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي والتخطیط

.األستراتیجي، بأعتبار إن الحكومة ھي من تقوم بالتخطیط ولیست اللجنة، بالتالي نحن نقوم بالمتابعة والرقابة، األصح یكون تقدیم وتأخیر
-:السید رئیس مجلس النواب –

ما ھو رأي اللجنة؟
-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.بناًء على تصویت مجلس النواب السابق كانت التسمیة
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-:السید رئیس مجلس النواب –
اللجنة، ما ھو رأیكم بمداخلة السید النائب؟

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –
التصویت السابق في مجلس النواب كان على أن اللجنة تسمیتھا كالتالي، لجنة التخطیط األستراتیجي ومتابعة البرنامج الحكومي وعلى ھذا

األساس عملت لجنة تعدیل النظام الداخلي على وضع األختصاص وااللتزام بتصویت مجلس النواب، إذا كان مجلس النواب یرید أن نغیر أسمھا
.فالبد أن یعقد تصویتاً جدیداً لھذا األمر

-:النائب حسن عبد هللا عبادي العاقولي –
الظاھر یحدث ھنالك الكثیر من التغیرات ما بین اللجنة التي عدلت النظام الداخلي، األقتراح كاآلتي: رؤوساء الكتل تجتمع وتكتب أسماء ھذه

اللجان ویتم التصویت علیھا جملة، األفضل، ألنھ ھناك رغبات شخصیة والتصویت فیھ إشكالیات، األفضل أن تُعاد كتابة ھذه األسماء بصیغة
.نھائیة ویكون التصویت علیھا أجماالً

-:السید رئیس مجلس النواب –
أوالً: اللجنة مصوت علیھا من قبل مجلس النواب، لجنة تعدیل النظام الداخلي، ھنالك طلبات مقدمة من أكثر من (50) نائب، بما یتعلق بلجنة

.المرأة واألسرة والطفولة دمجھا مع حقوق األنسان، ھذا طلب مقدم اما لمجلس النواب أو لرئاسة المجلس إال عرضھا على مجلس النواب
-:النائب حسن عبد هللا عبادي العاقولي –

.(ھذا (50) من أصل (329
-:السید رئیس مجلس النواب –

.الرأي لمجلس النواب
-:النائب حسن عبد هللا عبادي العاقولي –

.ھنالك إشكالیة في آلیة التصویت وفي أحتساب عدد األصوات
-:السید رئیس مجلس النواب –

.الموظفین یحسبون، ھذا األمر ال أسمح التشكیك فیھ مطلقاً، لیس لدي تصویت الكتروني، المعترضین على التصویت األلكتروني
-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

قضیة شطر لجنة الخدمات واإلعمار، أنا اعتقد إن ھناك توافق على تشكیل ھذه اللجان، فلنتكلم باللغة المتعارفة عند العرب، سائرون (54)
نائب، ھل من المعقول أن كتلة من ثالث نواب یضعون أربع نواب في لجنة الخدمات؟ وسائرون (54) نائب ویجلبون فقط أربع نواب، أنا غیر
مجبور، أنت كتلة على مقدار حجمك، أحتمال تصیر أو ال تصیر، بالتالي نحن من غیر الممكن أن یحدث ھذا الكالم، نحن الیوم نعمل توازن ال

مشكلة لكن غیر مجبور كل لجنة ھنالك تحالفات رشحت ستة وسبعة وثمان نواب، الیوم كتلھم المفروض ترشح شخصیتین أو ثالث حسب
األستحقاق، ھذا غیر صحیح، ھنالك أحدى التحالفات حسب ما أطلعت علیھا ثمان اعضاء في اللجنة، نحن الیوم ثالث نواب وأستحقاقنا أخذناه
كسائرون، غیر مجبور تحالف من عشر نواب یرشح ثمان نواب في لجنة الخدمات واإلعمار، أعتقد إن ھذا فیھ خلل مع أعتزازي وإحترامي

.للجنة المشكلة المفروض أن تعالج ھذا الموضوع
-:النائب ارشد رشاد فتح هللا الصالحي –

بالنسبة للجنتي حقوق األنسان والمرأة أسبابھا واضحة، اختصاصتھا مختلفة واحدة عن األخرى، لجنة المرأة لم یكتمل عددھا أكتملت مع لجنة
.حقوق األنسان، لذلك دمجھا مرة أخرى غیر موازي ألختصاصھا

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –
لجنة تعدیل النظام الداخلي على مدى األسابیع الماضیة تعقد اجتماعاتھا في القاعة الدستوریة من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثالثة بعد

ً الظھر، وكنا نتمنى على السیدات والسادة الموقرین أن یتواجدوا معنا ونستقبل كل مقترحاتھم وكل آرائھم ومن ضمنھا كمقترحات أوالً وثانیا
وثالثاً، لكن مع شدید األسف نجد االعتراضات على ما تم أقراره وأیضاً في داخل مجلس النواب في التصویت السابق، ھذه األمور ال تجري بھذه

.الطریقة، الجھد الذي قامت بھ اللجنة لیالً ونھاراً من أجل أعداد ھذه األمور وھذه األختصاصات
-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

أوالً: أنا أعترض على مسألة تحدث بھا بعض السادة النواب ھي مسألة التشكیك بالتصویت، مجلس النواب لدیھ قرارات وھذه القرارات تكون
.بإرادة السادة النواب ال یمكن وغیر مقبول ولیس من المنطقي أن نشكك بالتصویت الذي یصدر من مجلس النواب، معناه إننا نشكك بزمالئنا

ثانیاً: إعادة التصویت بجمع خمسین نائب ھذا أمر غیر مقبول، معنى ذلك إننا لن نستطیع أن نعمل في األیام المقبلة، اإلرادة معترضة مع اإلرادة
العامة لمجلس النواب ممكن أن تخلق مشكلة، المتضرر من أي تصویت على أي قرار ممكن ان یلجأ إلى المحكمة اإلتحادیة، ولقرار وتصویت

مجلس النواب لھ العلویة ولھ الفوقیة، مسألة التشكیك مرفوضة قطعاً، وال یمكن أن نسمح بأن تعاد مرة ثانیة على مسامعنا، مسألة التشكیك
.مرفوضة وإعادة التصویت بخمسین نائب أیضاً مرفوضة

-:السید رئیس مجلس النواب –
السید النائب، لیس من حقك أن تصادر وجھة نظر اآلخرین، النائب لھ وجھة نظر ال تصادروا آراء اآلخرین، النائب یتحدث بما یرید، كفى دعوا

اآلخرین یتحدثوا، إنھا نائبة أسوةً ببقیة النواب، حالھا من حالك، ھل یجب أن ال یتحدث النواب بعد؟ خذ دور وتحدث وال تعترض على نائب
معك. السیدات والسادة النواب أي قرار یصدر من مجلس النواب ضمن نفس الجلسة یتعلق بفقرات إذا كان ھنالك معترضین یقدمون لي خمسین

.توقیع قبل رفع الجلسة، المعترضین یقدمون خمسین توقیع والذین لدیھم وجھة نظر ویعتقدون إنھم األكثریة فلیثبتوا على تصویتھم
-:النائب حسن عبد هللا عبادي العاقولي –

بدون تشنج، في إحدى الجلسات السابقة جنابك أحد السادة النواب طرح رأي وكان لنائب آخر رد للنائب نفسھ، جنابك قلت لھ یكون الحدیث معي
فیما یخص اآلراء، حینما یطرح رأي یجب أن یُحترم ال یُرد من قبل نائب على نائب، ھذا مرفوض وھذا جنابك عملت بھ، نرجو األلتزام بھذا

.العمل
-:السید رئیس مجلس النواب –

أین المشكلة؟
-:النائب حسن عبد هللا عبادي العاقولي –
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.ال، توجد مشكلة
-:السید رئیس مجلس النواب –

إنھا لیست معك، لم تعترض على نائب، ولم تتحدث على نائب، إنھا تتحدث على سیاق، تجاوزوا ھذا الموضوع، الحدیث على وجھة نظر، وجھة
نظرھا أن ال یتم إعادة التصویت على قرار أتخذه مجلس النواب، الرد من رئاسة المجلس، الذي یجمع خمسین توقیع ومعترض ومشكك بفقرة

یقدم خمسین توقیع وسوف أعرضھا للتصویت مرة ثانیة، أنا ال أسمع كالم شخص، السیدات والسادة النواب أماكنكم حتى نحتسب النصاب إلعادة
التصویت. النائب برھان المعموري، ھل أكملت الـ(50) توقیع؟

.الطلب من (59) نائب
-:النائب ناصر تركي یاسر –

نحُن نستغرب أن تُطرح ھذه األمور اآلن بالقاعة، مع أحترامنا الى رؤساء الكتل واللجنة المشكلة، من المفترض أن یكون ھذا عملھم، اآلن یفتح
.باب ال یُسد وھذا مضیعة للوقت

-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –
حتى ال نقع في أشكال، أُرید أمر واضح یكون لدینا ألن الست (عالیة نصیف) سألت سؤال، ھذه تعدیالت سیادة الرئیس، اآلن تُقرأ للتصویت دون
نقاش؟ أم ال؟ ألن ھناك مالحظات على بعض التعدیالت فأعطونا حق، إما تعطونا مجال نُعدل بالنقاش وھي أمور لو یستمعون الیھا اللجنة فأنھا

في صلب عمل اللجان أم أذا كان قرارك أن یكون التصویت بدون نقاش حتى نعلم، فقط ھذا أُرید أن یكون واضح لدي ومن حقنا حتى تأخذ
التعدیالت قوة قانون، المفروض أن یكون ھناك مجال للنقاش بالفقرات، مثلما حدث في قراءة اللجان اآلن، ألنھُ غیر واضح لدي، نصوت بدون

.نقاش ألن أنت فتحت باب نقاش بتعدیل أسماء اللجان
-:السید رئیس مجلس النواب –

.بناًء على طلبات مقدمة لدي
-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

اآلن في بعض التعدیالت بعض اللجان أیضاً یكون بعض المالحظات سیادة الرئیس، والتعدیالت تتعلق بعمل اللجان، فما ھو رأي جنابك؟
-:السید رئیس مجلس النواب –
.اآلن سوف أعرضھا للتصویت

-:النائب عبد هللا عبد الحمید ذیاب الخربیط –
.كتلتنا غیرت رأیھا وستصوت معكم، اإلخوة في سائرون، لذلك في التصویت القادم ستمضي، سوف نصوت معكم، ال یوجد خطأ لكن اآلن تغیر

-:السید رئیس مجلس النواب –
زودوني بالنصاب. السیدات السادة النواب تقدموا (60) نائب إلعادة التصویت بما یتعلق بلجنة الخدمات وأخرى، أطلب التصویت على أن تبقى

لجنة الخدمات لجنة واحدة، على أن تلتزم القوى السیاسیة بأن یكون عدد أعضاء اللجنة ال یتجاوز (21) عضو ولرئاسة المجلس الرأي في
.(عضوین أي العدد الكلي في أقصى حالة ال یتجاوز الـ (23

.تصویت
.(تم التصویت بالموافقة)

بما یتعلق بلجنة المرأة وحقوق األنسان أیضاً ھناك طلب بأن تكون لجنة حقوق األنسان مع لجنة المرأة واألسرة والطفولة، وتبقى لجنة السجناء
.والشھداء على وضعھا، أطلب التصویت على أن تكون لجنة حقوق األنسان والمرأة واألسرة والطفولة

.تصویت
.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –
.یقرأ أختصاص لجنة العالقات الخارجیة

-:السید رئیس مجلس النواب –
قبل التصویت، لجنة النظام الداخلي موجودة. سیادة النائبة ال توجد مالحظات، أسمعي رأیي، لجنة تعدیل النظام الداخلي موجودة تجتمع إذا لیس
یومیاً فبین یوم ویوم، ووجھنا جمیع أعضاء مجلس النواب الذي لدیھ مالحظة، ناقشوھا في اللجان، أنا أتحدث بشكل عام لیس فقط على العالقات

الخارجیة، السیدات والسادة النواب، السید رئیس وأعضاء اللجنة (لجنة تعدیل النظام الداخلي) سوف تبقى األعتراضات على كل فقرة نمضي
بھا، توجد أمكانیة أن تتم مناقشة االمر یوم السبت صباحاً، أذا یوجد نقاش یصبح النقاش خارج قبة مجلس النواب یوم السبت صباحاً قبل الجلسة
بساعتین، الذي یُطرح داخل الجلسة ھو للتصویت فقط، ال آخذ أي مداخلة تتعلق بأي فقرة تخص التصویت بإستثناء ما طرحناه بما یتعلق بلجنة

الخدمات ولجنة المرأة توجد طلبات مقدمة من السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب الى رئاسة المجلس إلعادة التصویت علیھا ولیس ھذه
الفقرة التي جنابك تحدثت بھا، فھل باإلمكان أن تكون لدیكم جلسة الساعة (10) صباحاً یوم السبت وجمیع أعضاء مجلس النواب یحضرون؟ من

یرغب أن یحضر ویناقش موضوع التعدیالت فبإمكانھ أن یحضر الى القاعة الدستوریة مع لجنة تعدیل النظام الداخلي، وفي النھایة اللجنة تأخذ
القرار المناسب والمقترحات المناسبة لعرضھا على السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، في الفقرة األولى في جدول أعمال الجلسة القادمة،

.الرأي، السید رئیس اللجنة
-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

نحن بدل ھذا لدینا مقترح أذا توافق علیھ رئاسة المجلس والسیدات والسادة أعضاء المجلس، ھو أن نمضي بإقرار ھذه التعدیالت على
.أختصاصات اللجان النیابیة مع بقاء الباب مفتوح ألي إضافة

-:السید رئیس مجلس النواب –
.كال

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –
سیادة الرئیس أقتراح سیادتكم السبت نأتي، السبت سوف نأتي ونجلس في القاعة الدستوریة من الساعة (10) صباحاً الى وقت انعقاد جلسة

.المجلس، أذا حدثت تعدیالت سوف نعرضھا أمام المجلس وإذا لم تأتي سوف نأتي ونعرض نفس ھذه التعدیالت
-:السید رئیس مجلس النواب –

وبالمناسبة التعدیالت التي تُعرض لیس واجب ان تلتزمون بھا، تعرضوھا على التصویت في داخل اللجنة، أنتم لجنة مصوت علیھا من مجلس
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.النواب
-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.اللجنة اتخذت سبیل التصویت داخلھا إلقرار التعدیالت
-:السید رئیس مجلس النواب –

.تُضاف كمقترح
.الفقرة ثالثاً: تشكیل لجنة تحقیقیة بخصوص العقود المبرمة في وزارة الكھرباء*

-:النائب صادق حمید حسن –
فیما یخص موضوع الخصخصة وعقود الجبایة، أذا أردنا أن نعترض على ھذا الموضوع ففي البدء أول من بدأ ھذا الموضوع ھو تشریع قانون

مجلس النواب المرقم (53) وقانون وزارة الكھرباء، فموضوع الرفض علیھ أن یبدأ بتعدیل ھذا القانون أوالً، أما فیما یخص التحقیق فالحقیقة
علینا أن نُحقق في مسألة رفع التسعیرة قبل إبرام ھذه العقود، حصل رفع لتسعیرة الكھرباء ومن ثم حصل التعاقد مع الشركات، سجلنا العدید من

المالحظات على ھذا العقد، فمثالً عقد شركة (ھمالیا) في ذي قار، تضمن العقد في المادة (أوالً) على الطرف الثاني المستثمر إدارة وتشغیل
وصیانة وتأھیل الشبكات الكھربائیة واإلیصاالت الجدیدة لكافة المناطق إضافةً الى الجبایة، الجبایة وردت في العقد في النقطة السادسة لكن جمیع

الشركات االستثماریة بدأت من نقطة الجبایة وضغطت على المواطنین رغم رفع التسعیرة، وتركت جانب الخدمة واإلیصال وحل االختناقات
ألنھا تكلفھم مبالغ مالیة، بعض النقاط التي ُسّجلت على الشركة وعمل المستثمر أنھُ أستخدم موظفي وعمال دائرة الكھرباء بنسبة تتجاوز الـ

(99%)، أستخدم آلیات الدوائر بنسبة أیضاً تتجاوز (99%)، أي أن أغلب المستثمرین لم یقدموا حتى نسبة (1%) من أي خدمة للشبكة
الكھربائیة، فیما ُسددت لھم نسبة أرباح تتراوح بحوالي (13%) من أموال الجبایة، أحد الشركات قدم خطاب ضمان مزور، خطابات الضمان

تقریباً من (7-9) ملیار وھذا أیضاً موجود وثابت، خالفت اغلب الشركات المادة رقم (2) التي نصت على قراءة جمیع المقاییس، لكن أغلب
.الشركات اعتمدت على قراءة التدقیق والتي شكلت مشاكل عدیدة

-:السید رئیس مجلس النواب –
.أختصر، قدم المقترح مكتوب
-:النائب صادق حمید حسن –

إشكاالت عدیدة في العقد تقریباً (15) نقطة، ورد مثالً في المادة (31) من العقد التعاقد مع مكتب أستشاري متخصص یقدم الخطط المطلوبة،
ھذا لم یحصل، ورد مثالً تأھیل مراكز الصیانة والخدمات، ھذا لم یحصل، أستحداث مراكز جبایة ھذا لم یحصل، توفیر المستلزمات الضروریة

.من الحاسبات والطابعات، ھذا لم یحصل، توفیر اآللیات الالزمة لتنفیذ كافة اإللتزامات الفنیة ألعمال الصیانة، ھذا أیضاً لم یحصل
-:السید رئیس مجلس النواب –

.شكراً، قدمھا مكتوبة
-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

قبل أن أبتدأ بمداخلتي كان لي بیان بخصوص وفاة المرحوم الفارس من فرسان الشعر واألدب (عریان السید خلف) أال أنھُ رفضتم أن أعرضھُ
:في مجلس النواب. ما یتعلق بالكھرباء

مارست الحكومة األتحادیة والوزارات أسلوب الفرض على المدیریات العامة في عقود الخدمة والجبایة ولم تترك للمدیریات أي دور في ھذا .1
.المجال

أستندت تجربة الحكومة األتحادیة على تجربة منطقة محدودة وھي (زیونة) وھي تُرید أن تستنسخھا في جمیع المحافظات ولم تراعي مسألة .2
.الفروقات على مستوى الشبكة وعلى مستوى حداثتھا وكذلك دخل المواطنین

التسعیرة والعقود، لم تراعي خصوصیة بعض المحافظات ومنھا محافظة البصرة حیث نسبة الرطوبة (90) درجة، وكذلك درجة الحرارة .3
تصل الى (54) درجة، وعلى قول أحد الشیاب في شھر رمضان قال لم یبقى شيء على جھنم أي أنھ لم یَُصم. أیضاً (700) ُشعلة في محافظة
البصرة أثرت على الوضع البیئي فبتالي لم یراَع ھذا الموضوع في مسألة العقود وتطبیقھا على جمیع المحافظات، أیضاً تعمد الوزارة وبشكل

.غیر مدروس الى رفع التسعیرة الكھربائیة بالتزامن مع ھذه العقود
لم تُحدد الوزارة معاییر رصینة ألختیار الشركات الخاصة بما یتعلق بالكفاءة المالیة، وكذلك تم التعاقد مع شركات غیر رصینة مقابل تقدیم .5

.كفالة مصرفیة تحصل على مالیین الدوالرات على حساب المواطن العراقي
.تجاوزت الوزارة صالحیات المدیریات العامة في التعامل مع الشركات المتلكئة وأنتقائیة بالتعامل في ھذا الملف .6

لم تلتزم أغلب الشركات بفقرات عقودھا ولم تقدم الخدمة المطلوبة من خالل تطویر الشبكات فقط كان ھمھا الجبایة الذي ممكن أن یأخذ ھذا .7
.الدور الدوائر

.أتاحت العقود للمستثمر حق الجبایة وفتح حساب مصرفي وبعد ذلك ھي التي تكون متفضلة على الدوائر .8
المقترح: الغاء عقود الخصخصة وإحالة الموضوع الى وزارة الكھرباء ومدیریات توزیع الكھرباء وإلزام الحكومة بسقف زمني لحل أزمة

الكھرباء في العراق، ألنھُ في كل صیف ساخن ھناك حركة إصالحیة في العراق، مع دعوتنا الى السادة أعضاء مجلس النواب مع الحكومة بدعم
وزارة الكھرباء في موازنة 2019، وأیضاً دعماً الى موظفي ھذه الوزارة، ال بأس أن نذكر العقود واألجور الیومیة بأنصافھم بھذه الموازنة،

.ولكن البیان ضروري أن أقرأهُ بعد موافقة السادة أعضاء مجلس النواب
-:السید رئیس مجلس النواب –

البیانات حصل إتفاق في رئاسة المجلس، البیانات بشكل عام تكون في الدائرة اإلعالمیة، وأنا حاضر أن أحضر في أي بیان من السیدات والسادة
.النواب، لكن لیس في قبة البرلمان، ولكن في الدائرة اإلعالمیة

-:النائب رامي جبار محمد السكیني –
صراحةً أنا أشمئز من إعادة المداخالت المتكررة، أتفق مع بعض ما طرحھُ زمیلي (صادق السلیطي) ال أكرر بعض النقاط لنتفق معاً، فقط أُبین

یجب التدقیق في نزاھة وسجل بعض الشركات المتعاقدة مع وزارة الكھرباء، كون ھذه الشركات منذُ ذلك الحین الى ھذا الحین تتعاقد الوزارة
وتسلب إرادة المدیریات وكأنھا شركات طاردة للتنافس المحمود للكثیر من الشركات المھنیة والعالمیة التي تمتلك السجل الرصین واألداء
التنفیذي في دول العالم المتقدمة، ال أعلم لماذا فقط في العراق وفي وزارة الكھرباء یُدار في فلك بعض الشركات؟ إضافة الى ذلك بعض

الشركات دخلت في القائمة السوداء لكن ھي تدخل وتتعاقد مع الوزارة بأسماء وعناوین أخرى، وھذا ما یُمرر لألسف من دائرة العقود في وزارة
الكھرباء، إضافة الى ذلك أن تُشدد الشروط الجزائیة على الُمنَفِّذ، الشركة التنفیذیة وھذا دائماً ینتھي المشروع وتخرج فترة الصیانة وال نجد أي

شرط جزائي قوي یحكم الشركة المتعاقدة مع وزارة الكھرباء بإكمال الصیانة أو التنفیذ أو الشروط المتعاقدة، فلذلك أنا مع فتح لجنة تحقیقیة لیست
ً أ
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في العقود المتأخرة، ھذا شيء جداً مھم، في جمیع العقود الضخمة التي تعدادھا بالملیارات من ذلك الحین في السنوات في الحكومات السابقة،
ولننظر كم من الشركات كانت على عدد األصابع ھي التي تتعاقد مع وزارة الكھرباء؟ والشركات العالمیة لألسف لم تُتاح لھا الفرصة الجیدة

وخاصةً في محافظة البصرة، ھناك الشركات التي تعاقدت كانت طاردة بامتیاز لجمیع الشركات العالمیة، مما أدى الى تردي الملف الكھربائي
.والملف الخدمي في البصرة لغایة ھذه اللحظة
-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

جبایة األجور ھو ُمخرج لعملیة تتكون من خطوات ومراحل عدیدة التي ھي التولید، النقل، اإلنتاج، كأنما أنا آتي أعطي الثمرة لیقطفھا .1
المستثمر، ھذه العملیات جمیعھا ُصرفت علیھا ملیارات الدوالرات، البنى التحتیة التي أوصلت الكھرباء الى المواطن ویأتي یجبي ھذا المستثمر

.ویستفید من البنى التحتیة التي ُصرفت علیھا ملیارات الدوالرات
المھمة التي یؤدیھا المستثمر ال تستطیع أو یؤدیھا كوادر الوزارة وموظفیھا، قطعاً تستطیع بل أكثر من ذلك ألن الدولة ستدعمھا فتستطیع أن .2

.تُحقق بنجاح أعلى مما یحققھُ المستثمر
.المستثمر یعتمد على موارد الوزارة حتى في عملیة أستیفاء األجور، قصة غریبة ھذه حقیقة .3

نسبة األرباح عالیة جداً تعطى الى المستثمر تصل الى (14%) من مجموع ما یجبى، وھذه أذا أردنا أن نوزعھا أرباح على الموظفین، ثم .4
الخطر أن ھذه الخطوة تُمھد الى خطوات أخطر منھا، بعد إذن یُطالبون بالخصخصة على مستوى التولید والنقل، وبالتالي تُعطى ھذه البنى

التحتیة للمستثمرین، أن أعتقد أن القصة خلفھا قوى نافذة تُرید أن تجلب مكاسب ومنافع لذاتھا ولیس لخدمة وتحریك القطاع الخاص، أبداً لیس ھو
.ھذا الھدف، لذلك القصة تُرفض مبدئیاً، ال نخوض بالتفاصیل، مبدئیاً ھذا الموضوع مرفوض

-:النائب وحدة محمود فھد الجمیلي –
سیدي الرئیس بعد إذنك وإذن السادة النواب یعني عندما یُطلَب مرة ثانیة طلب ویرفع من قبل السادة النواب الى جنابكم، تعرضوه جنابكم على

جدول األعمال ال بد من أن تكون ھنالك أولیات مع ھذا الطلب، حالیاً نحن جالسین ال نعرف ماذا؟ أي عقود؟ نحتاج أن نشكل لجنة تحقیقیة وھذا
أمر مھم جداً وفي غایة الخطورة في عقود مبرمة في وزارة الكھرباء، طیب في أي سنة؟ في أي دورة؟ یعني الوزارة السابقة، أم التي قبلھا؟ أم

األسبق؟ طیب في أي عقود؟
وبذلك نحن شككنا في جمیع عقود وزارة الكھرباء بعلم أو بدون علم، رجاًء أي طلب یُرفع في جدول األعمال من قبل السادة النواب ال بد أن

تكون ھنالك أولیات كي نطلع علیھا حتى نعرف نحن في ماذا نتكلم؟
-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .حسنا
-:النائب غالب محمد علي –

طبعاً بخصوص موضوع عقود شركة الكار والقیوان ھو حصل عقدین في الحكومة السابقة، عقد تصفیة النفط في مصافي الكالك والبازیان وبعد
ھذا الوقود تستعمل لتولید الكھرباء، فتولید الكھرباء ھنا یحصل في محطة كھرباء بازیان ومحطة شركة الكار، فالمشكلة ھي تالعب في ھذه

االشیاء، اوالً تستطیع تتالعب في مبلغ نقل الوقود وسعر الوقود، ھذه واحد، ثانیاً تستطیع التالعب في سعر بیع النفط األسود الُمعطى من وزارة
النفط مقابل القروض علیھ كالحكومة، وتستطیع التالعب على بیع البنزین مقابل القروض. حالیاً لدي كتاب رقم (ت1 بتاریخ 5/9/2018) ھذا

وزارة حكومة عراقیة یتفق مع شركة الكار على بیع البنزین ھو لیس بنزین بل نفثا والرقم األوكتاني لھ قلیل، بیع البنزین للمواطنین في إقلیم
كردستان بـ (650)، عند ربط ھذا السعر وھذا الشيء الذي یضعھ، ھذا تالعب یكون فیھا مقابل ماذا؟ مقابل تولید الكھرباء الذي یعملھا شركة
الكار في محطة تولید السیمنس، لھذا ھذه التالعبات الذي حصل ھو بإتفاق مع وزارة الكھرباء ووزارة النفط مع شركات القیوان و الكار ھذه

أوالً. الثاني، المشكلة لیست بسعر تولید الكھرباء، تقریباً المیكاواط بـ(32) دوالر، المشكلة بالوقود، الوقود الذي یستخدموه ھي كاز اویل
ومصروفاتھ غالیة، لھذا یصل الى (250) دوالر للمیكاواط، لحل ھذا الموضوع أوالً ال نحتاج الى لجنة تحقیقیة ھو لدینا لجنة دائمیة ھي لجنة

النفط والطاقة، فھذه یجب أن تُدرس في لجنة النفط والطاقة والتحقیق یكون تحقیق مباشر من ھذه اللجنة، لھذا نحن شكلنا ھذه اللجان الدائمة لكي
.تُحقق في المواضیع المرتبطة فیھا، لماذا لجنة تحقیقیة بعد حتى البیان الخارج منھا فیھا أشیاء غیر دقیقة

-:السید رئیس مجلس النواب –
جنابك اختصاصك كھرباء؟

-:النائب غالب محمد علي –
أنا دكتوراه في النفط والطاقة، والثاني یجب أن نغیر القود من كاز اویل الى الغاز، ھذا بالعراق جمیعھ لیس في األقلیم فقط، لذا أطالب ھذه اللجنة

.التحقیقیة أما یكون فیھا أشخاص علمیاً یعلمون في ھذا الموضوع ھذا أوالً
-:النائب فیصل حسین جبار –

الحقیقة موضوع عقود الخصخصة أذا المقصود فیھا عقود الجبایة ھي یحتاج لھا أوالً أن نعرف قضیتین، من حیث المبدأ ھي فكرة معمول بھا
في كثیر من بلدان العالم وھي فكرة إیجابیة نافعة ومفیدة وتخلص موضوع الجبایة من تكاسل الموظفین وبعض المؤسسات التي لدینا اآلن في

العراق، لكن من حیث التفصیل والتطبیق أكید یحتاج لھا تحقیق ومتابعة وإصالح وتطویر لھذه العقود ولتنفیذھا، لكن بالمجمل نحن حقیقة لیس
لدینا تفاصیل دقیقة على ھذه العقود وكیفیتھا، یعني ما ھي االلتزامات على الشركة وما ھي االلتزامات على الوزارة أو على المواطن؟ لذلك لو
یتم استضافة احد المعنیین بھذا الموضوع، نطرح العملیة في قبة مجلس النواب حتى یكون لدینا تصور جمیعاً لیس فقط كلجنة خاصة أو لجنة
تحقیقیة ألنھ ھذه الشركات ھي منتشرة في جمیع أنحاء العراق حتى أذا كانت لدینا المعلومات الكافیة یمكن نتابعھا في جمیع المناطق ونشخص

الخلل في التزامات الشركة أو في بنود العقد، ھذه الشركة غیر ملتزمة أو ھي فاعلة أو غیر فاعلة وبعد ذلك اللجنة التحقیقیة تشكل للتحقیق بعد أن
نشخص أین الشركات التي لدیھا أشكال؟ وأین الشركات التي نجحت بمھامھا؟ ألنھ حقیقة توجد تجارب ناجحة في ھذه الشركات وأكید توجد

تجارب علیھا إشكالیات، لكن أتمنى یحدد موعد سواء كان في قبة في یوم الجلسة أو في یوم آخر لمختص یطرح ھذه التفاصیل علینا حتى تكون
.لدینا بیانات دقیقة على التزامات الشركة تجاه المواطن وتجاه المؤسسات الحكومیة

-:النائب ارشد رشاد فتح هللا الصالحي –
یعني أنا أؤید جداً ما طرحھ األخ غالب بخصوص شركة كار والقیوان وأتمنى االعتماد على معلوماتھا ألنھا فعالً كانت معلومات دقیقة وأكثر من
ھذا، والیوم السید وزیر الكھرباء السابق أیضاً موجود معنا، ممكن االستفادة أیضاً من العقود والجبایات السابقة، لكن في نفس الوقت نحن عندما

نعقد أي صفقة مع مستثمر أو مع شركة یجب أن یكون ھذا المستثمر یوفي بوعوده، في حالة عدم اإلیفاء على الوزارة أن تقوم بمحاسبة
المستثمر، الیوم مثالً كركوك كان وضع الكھرباء جید فیھا سابقاً، كیف كان جید؟

كنا نعطي النفط ألى المستثمر في أربیل ونتلقى بالمقابل (250) میكاواط كھرباء، وصلت القضیة الى أمور سیاسیة بحیث أنھ تم القطع ألكثر من
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(150) میكاواط عن كركوك، وعلى أثرھا الضربات التي تأتینا بالنسبة لنقل الطاقة من محتفظة دیالى الى كركوك والتخریبات أثرت على
الوضع، بالمقابل نحن نقوم بطلب جبایات من المواطن لكن في نفس الوقت البترودوالر الذي نحن كان لدینا في كركوك بالمقابل لو المستثمر ال
یعمل على تزویدنا لحد اآلن وزارة الكھرباء ال یحاسبھ، نعطیھ نفط في المقابل یجب أن نأخذ كھرباء، لكن الى حد اآلن ال نأخذ كھرباء بالكمیة
التي تم التعاقد علیھا، وال زالت لدینا أكثر من (60) ملیون دوالر في أحد البنوك في أربیل ال زالت محجوزة في أربیل، ولم تُسلم المبالغ الى

حكومة كركوك، أنا أدعو السید وزیر الكھرباء أن یخاطب المستثمر في أربیل بضرورة أطالق الكمیة المطلوبة من (250) میكاواط الى
.محافظة كركوك

-:النائب امجد ھاشم ثامر العقابي –
فیما یخص عقود الخدمة والجبایة مع وزارة الكھرباء، الحقیقة األمر كان ناجح في محافظات األقلیم وتم االتفاق مع بعض الشركات في بغداد

وخصوصاً في مناطق زیونة، وھذا األمر یعني حقیقة نجح نوعاً ما، الحقیقة عقود الخدمة والجبایة في وزارة الكھرباء لو نالحظ جمیع العقود، لو
جمعنا جمیع العقود في وزارة الكھرباء لوجدناھا عقد یختلف عن العقد الثاني، ال نعلم ما السبب؟ ھل یا ترى ھي مجامالت مع بعض الشركات؟

ال نعلم، في طبیعة الحال عندما تم توقیع العقود مع الشركات، حقیقة نجد یوجد بعض الشركات لدیھا قصور واضح، لكنھ حقیقة لم نجد متابعة من
قبل وزارة الكھرباء لغرض متابعتھم أو محاسبتھم، ھذا الشيء غیر موجود، وزارة الكھرباء كذلك أیضاً لدیھا تقصیر مع بعض الشركات،

الشركات المحترمة أو الملتزمة بتوقیتاتھا وصیانتھا الدوریة للشبكات، وزارة الكھرباء حقیقة لم تلتزم بوعودھا مع بعض الشركات، لذلك صار
.لزاماً علینا تشكیل لجنة تحقیقیة للتأكید على جمیع عقود الخدمة والجبایة وتوحیدھا ألنھا تختلف، عقد یختلف عن الثاني

-:النائب جمال عبد الزھرة مزعل المحمداوي –
أنا بصراحة أضم صوتي لإلخوة الذین أكدوا أنھ عندما تُطرح بعض القضایا التي تتعلق بتشكیل لجان وقتیة، یحتاج األولیات تكون مكتملة ألن

ھذا موضوع مھم، الیوم مجلس النواب لدیھ لجان دائمة واختصاصاتھا واضحة وممكن أنھ یشرف ویتابع، والقضایا التي تتعلق بتشكیل لجان
ممكن تكون أنھ أمور طارئة أو قضایا، ممكن أن غداً أحد من النواب یقول أنھ عقود وزارة التجارة أعمل أو عقود جوالت التراخیص أو غیرھا

من العقود، فإذا كان المقصود ھو عقود الجبایة فنحن من الدورة السابقة كان لدینا تحفظات كثیرة وخاصةً العقود التي تم أبرامھا في محافظاتنا
محافظات البصرة والناصریة وغیرھا لعدة أسباب، أصل المبدأ نحن رفضناه، ھنالك وجود وزارة الكھرباء لدیھا كثیر من الكادر وكان ممكن أنھ

تعتمد على الكادر الوطني لشركات التوزیع ومدیریات التوزیع وممكن أنھ الموظفین أنھ ھم یستفیدون من الحوافز اإلضافیة التي یجبونھا من
المواطنین، أفضل من االعتماد على شركات غیر مؤھلة وكانت كثیر من القضایا التي یشوبھا فساد، وبالتالي ھي خطورة وأھمیة ھذا الموضوع

.ھو أنا بصراحة أعتقد إحالتھ الى لجنة النفط والغاز لدراستھ وتقدیم التوصیات لرئاسة المجلس

-:النائب فالح عبد الكریم راضي الخفاجي –
النقطة األولى نحتاج أن نعرف المبالغ التي ُصِرفَت على وزارة الكھرباء، الذي نتمناه أنھ ھذه الدورة النیابیة، السید رئیس المجلس، جمیع الشعب

العراقي معلّق آمالھ على ھذه الدورة النیابیة، فبالتالي یجب أن تتابع جمیع الوزارات حسب اختصاصھا، حسب اللجان، كل لجنة تتابع وزارة
التجارة ووزارة الصناعة، جمیع ھذه العقود وجمیع األموال التي ُصِرفَت ال بد وأن تكون بقاعدة بیانات لمعرفة ھذه العقود وھذه األموال وأین

.صرفت في الوزارة؟ أي وزارة كانت؟ وزارة الكھرباء الذي نتمناه أنھ نعلم كم من أموال صرفت على ھذه الوزارة
.النقطة الثانیة، معرفة العقود وھذه العقود مع الشركات من؟ منذ عام 2003 الى غایة ھذا الیوم

النقطة األخرى والتي ھي مھمة ال بد وأن تكون األموال التي تُجبى من المواطنین، أین ھذه تُجمع؟ ووزارة الكھرباء أین تصرف ھذه األموال، ال
بد وأن تكون لدینا نحن أعضاء مجلس النواب قاعدة بیانات لجمیع الوزارات وخاصةً وزارة الكھرباء، وزارة الكھرباء الیوم كثیر من الشعب

العراقي ھو مستاء من تجھیز الطاقة الكھربائیة ونحن جمیعاً الیوم نشھد ونعترف أنھ ال یوجد تجھیز للكھرباء بالمستوى المطلوب حسب األموال
.التي ُصِرفَت على ھذه الوزارة، فبالتالي ال بد وأن لجنة الطاقة النیابیة ال بد وأن تعرف ھذه األموال وتعرف ھذه العقود وماھیة ھذه العقود

-:النائب عبدهللا عبد الحمید ذیاب الخربیط –
موضوع الجبایة والخصخصة، الجبایة ممكن أن تتم بشكل إلكتروني، ممكن جلب عدادات الكترونیة تُمأل بكارتات الموبایل أو بكارتات خاصة

وتلغى شركات الجبایة وشركات االبتزاز التي ال داعي لھا، بل ونوفر الـ (15%) التي یعطونھا للشركات الوھمیة التي ال دور لھا وال تأتي
األموال، وأكثر من ھذا المواطن سوف یكون قد دفع الكھرباء مسبقاً كما یعبأ الموبایل، ھذه العدادات موجودة وكان ھذا المقترح في زمن معالي

.الوزیر كریم عفتان
-:النائب ھیبت حمد عباس الحلبوسي –

.یوجد فساد في العقود المبرمة مع وزارة الكھرباء والدلیل على ذلك الكثیر من خطابات الضمان مزورة
ثانیاً، استخدام معظم اآللیات والكوادر الفنیة للوزارة من أجل الجبایة، ما ھو واجب صاحب العقد؟

.ثالثاً: مبلغ الجبایة یودع في حسابات الشركة لعدة أشھر دون سیطرة الوزارة على الُمخرجات والُمدخالت
.رابعاً: نسبة (13%) من الجبایة بإضافة الى الضیاعات التي تكرم الوزارة الى صاحب العقد

.(%خامساً: المفروض تكلیف المنتسبین الذین یعملون لدى المقاول بنفس الواجب بنسبة (2
واألخطر من ھذا سیادة الرئیس والء الموظف سوف یكون للمقاول ولیس للوزارة التي سیعمل فیھا، سیدي الرئیس أرجو من جنابك تشكیل لجنة

.تحقیقیة من قبل لجنة النفط والطاقة والثروات الطبیعیة من أجل التحقیق بھذه العقود
-:النائب قاسم محمد عبد الفھداوي –

ثانیاً أنا یؤسفني أن أسمع الكثیر من الكالم الذي ذكروه اإلخوان النواب غیر دقیق، ألن ھذا الموضوع مثالً ذُِكَرت مالحظات تخلط بین السیاسة
العامة للوزارة التي ھي التحول نحو زیادة الجبایة التي ھي بموجب قانون الموازنة لعام 2017 وبین آلیات التنفیذ، آلیات التنفیذ، نعم أؤید الكثیر

من المالحظات التي قیلت أن حصلت فیھا مالحظة كون التجربة جدیدة، ذُكر مثالً أنھ توجد شركات قدمت خطابات ضمان مزورة، تم إدخالھا
في قائمة سوداء واآلن علیھم قضایا في القضاء ھؤالء، توجد شركات نجحت. ھل مطلوب الموضوع یحتاج إعادة نظر فیھ؟ نعم یراد إعادة نظر

.فیھ وتحسین العقود الن ذكرت مالحظة أنھ ھنالك عقود تغیرت، نعم تغیرت نحو التشدید بسبب نفاذ بعض الشركات التي لم تنجح
الموضوع اآلخر، أن ھذا الموضوع بدونھ لن یتم توفیر الكھرباء في البلد ألن الھدف األساس منھ لیس األموال بل ھو لتخفیض االستھالك.

الموضوع اآلخر لماذا الموظفین ال یُجبون؟ یوجد قرار مجلس وزراء تم اتخاذه وأتاح للموظفین القیام بالجبایة وبنفس آلیة المستثمرین، یعني
یأخذون حوافز بنفس النسبة، لم یحصل وال أي أحد نجح من المدیریات والسبب أقولھا أمامكم ھو الفساد ألن الموظفین مستفادین أكثر من الـ

(12%) حالیاً، ولھذا لم ینجح، والمدیریات جمیعھا تحاول ولم تستطع أن تنجح. استخدام اآللیات والموظفین، نعم، الموظفین یستخدمھم المستثمر
.ولكن ھو یقوم بدفع رواتبھم، واآللیات التي یستخدمھا ھو یستخدمھا أیجار، یدفع علیھا أیجار، لیست مجاناً

أل أ ً
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ثالثاً رواتب الجبایة أین تذھب؟ اآلن الجبایة لغایة العام الماضي كانت تسدد (60-70%) من رواتب المدیریات، ألنھ نظام الكھرباء ھنالك عقد
بین النقل واإلنتاج لشراء الكھرباء، والنقل تبیعھ على التوزیع والتوزیع تبیعھ على المواطن، ولھذا ھذه الجبایة یُفترض تصل مرحلة مثل ما

موجود في كل الدول تكفي لجمیع مصاریف الوزارة وتربح أحیاناً. العقود تطورت، نعم تطورت. نحتاج الى تدقیق، نعم نحتاج. ولھذا أقترح أن
تكون لجنة النفط والطاقة أن تقوم بعمل تحقق ولیس تحقیق ألن اآلن الكثیر من المواطنین تنفر، بدأت تنفر من أتخاذ أي قرار، ألن كل شيء

یعملونھ یحدث فیھ تحقیق، فلجنة تحقق تدرس الموضوع حتى تأتي توضح للسادة النواب بشكل صحیح وسلیم وتُصلح بقاعدة البیانات التي
.موجودة لدیھم لكي یكون ھنالك قرار سلیم ویؤدي الى حل المشكلة أو تحسین أداءھا ولیس الكالم فقط

-:النائب صادق مدلول أحمد السلطاني –
موضوع العقود في وزارة الكھرباء التي أُبِرَمت، طبعاً ھو المستثمر لم یكن لدیھ ذنب في العقود، قدم بشكل رسمي إال أن اآللیة لوزارة الكھرباء
كانت غیر صحیحة ومخالفة للكثیر من الضوابط، أضافة الى أنھ كثیر من المحافظات فشلت في ھذا الجانب وھنالك أموال حسب ما أدعى السید

یعني وزارة الكھرباء أنھ تستأجر اآللیات أو الموظفین تعطي رواتبھم، طیلة فترة أشھر ال تُعطى رواتبھم وال تؤجر، بل یستغلون الموظفین
واآللیات لحساب االستثمار، وبالتالي لم تحقق نتائج على أرض الواقع أطالقاً، أنا أطلب من ھیأة الرئاسة تشكیل لجنة تحقیقیة بكل العقود التي

.أُبِرَمت وتكون لجنة الطاقة لدیھا دور في مجلس النواب مع اللجنة القانونیة
-:النائب عدي عواد كاظم –

إشارة الى مواد النظام الداخلي، انا ال أعرف نحن النظام الداخلي نسیر علیھ سیادة الرئیس أو ال نسیر علیھ؟
-:السید رئیس مجلس النواب –

.تفضل
-:النائب عدي عواد كاظم –

.ال نقوم بالسیر علیھ
-:السید رئیس مجلس النواب –

كیف عرفت؟
-:النائب عدي عواد كاظم –

أنا أقول لك، المادة (83) یتم تشكیل لجان مؤقتة ولجان تحقیق بموافقة أغلبیة عدد الحاضرین في المجلس بناًء على اقتراح من ھیأة الرئاسة أو
من (50) عضواً من أعضاء المجلس، أنا مقدم الى حضركم (99) عضو موقع على تشكیل لجنة، لیست مناقشة سیادة الرئیس، وأرفقت معھا

.ملفات خطیرة تمس لیس فقط الخصخصة
-:السید رئیس مجلس النواب –

.البرلمانیة، توزع
-:النائب عدي عواد كاظم –

ثانیاً سیادة الرئیس ھو نحن نعرف في الدورات السابقة تشكل اللجان من داخل المجلس، لیس في الضرورة نرجع للجان الدائمة، لماذا ال نُشرك
.أعضاء المجلس حتى یكون لھا أكثر ثقة

-:السید رئیس مجلس النواب –
سیادة النائب حتى واذا أردت أشكل لجنة مؤقتة، یجب أن أعود إلى مجلس النواب للتصویت علیھا، أعضاء مجلس النواب طلبوا األولیات، تزوید

.أعضاء مجلس النواب باألولیات المرفقة مع تواقیع النواب الذین تقدموا بالطلب
-:النائب عدي عواد كاظم –

سیدي الرئیس قصدي نحن لماذا نعود الى اللجان الدائمیة؟ اللجنة المؤقتة محددة بوقت معین، تقدم تقریرھا لمجلس النواب ویتخذ التوصیات
.بشأنھا

یوجد بعض النواب خارج لجنة النفط والطاقة وبعض اللجان یمكن اختصاص ھو كھرباء وبعض اللجان النیابیة الدائمیة لیس اختصاص كھرباء،
.اصالً عندما یناقشھ ال یعلم الموضوع ما ھو، أعتقد أنھ تشكیل لجنة من داخل مجلس النواب سوف تكون نتائجھ أكثر واقعیة

-:السید رئیس مجلس النواب –
توزع األولیات التي تقدم بھا السیدات والسادة الموقعین على الطلب الى كل أعضاء مجلس النواب وأیضاً یؤخذ رأي لجنة النفط والطاقة ویتم

عرض ما یتوصلون إلیھ الى مجلس النواب في الجلسات القادمة للتصویت على تشكیل لجنة تحقیقیة بطلب وموافقة أغلبیة أعضاء المجلس. لن
.تحصل موافقة أذا لم یعرفوا األولیات
-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

أذا أنتھى موضوع مناقشة اللجنة التحقیقیة لوزارة الكھرباء، یوجد موضوع مھم جداً وطارئ ویخص البرلمان، غداً یوم جمعة وال یوجد دوام،
منذ یومین المطر في اإلقلیم وفي المناطق الشمالیة من الموصل وفي صالح الدین وفي دیالى وغرقت الكثیر من المخیمات، الیوم في ھذا الوقت
لدي مخیم النمرود فیھ (500) خیمة أنتھى بالكامل، علینا أن نعلن حالة استنفار للجھات المختصة، بخصوص السید رئیس الوزراء كلَّف وزیر

الخارجیة بوزارة الھجرة، ھو وزیر الخارجیة لم یشاھد العراق وعملھ، وبذلك تُكلف وزارة الھجرة بالغرقانین، فعلیھ یجب أن یكون موقف
.واضح من جنابكم بتوجیھ الجھات المختصة لكي تستنفر ھذه الیومین ألجل إنقاذ ما تستطیع انقاذه من مواطنین

-:السید رئیس مجلس النواب –
.حالیاً وزیر الخارجیة ھو وزیر الھجرة وكالةً

الدائرة البرلمانیة، األمین العام، یوم السبت یحضر ممثل وزارة المالیة وممثل وزارة الھجرة والمھجرین في لجنة المھجرین والمرحلین والعمل
والشؤون االجتماعیة، یوم السبت. تتصلون اآلن بوزارة المالیة ویرسلون ممثلھم ویحضر ممثل الحكومة تتصلون أیضاً بالحكومة ویأتي ممثل

.المالیة ووزارة الھجرة والمھجرین وممثل من الحكومة من األمانة العامة لمجلس الوزراء، ثالثتھم یحضرون. شكراً
.تُرفع الجلسة الى یوم السبت الساعة الواحدة ظھراً

.ُرفعت الجلسة الساعة (3:30) ظھراً
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