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محضر جلسة رقم (20) الخمیس (20/12/2018) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

   السنة التشریعیة االولى

   الفصل التشریعي االول

(جلسـة رقـم (20

الخمیس (20/12/2018) م

محضـر الجلسـة

.عدد الحضور: (246) نائباً

ً .بدأت الجلسة الساعة (2:45) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح الجلسة العشرین من الدورة االنتخابیة الرابعة، السنة التشریعیة األولى، الفصل التشریعي األول. نبدؤھا بقراءة آیات
.من القرآن الكریم

-:النائب احمد حمھ رشید محمد –

.یتلو آیات من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب كان القرآن یُقَرأ وأصواتكم أعلى من صوت قارئ القرآن، ھذا اإلجراء بالحدیث الجانبي أثناء قراءة القران أمر غیر
.صحیح مطلقاً، لذا المداوالت الجانبیة ال تتم في ھذه المرحلة وفي ھذه الحالة

.الفقرة أوالً: تأدیة الیمین الدستوریة للسادة الوزراء التخطیط وأیضاً وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي ووزیر الثقافة والسیاحة واآلثار*

السید قصي السھیل نبارك لجنابك نیل ثقة ممثلي الشعب أعضاء مجلس النواب لتولیكم وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ونتمنى لك التوفیق
وسوف تجد مساندة من لجنة التعلیم العالي وأیضاً من السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب للنجاح في ھذا القطاع المھم وأیضاً نتمنى لزمالئك
الوزراء النجاح في عملھم ولكن ھنالك أمر سبق وان وعدنا بھ أبناءنا الطلبة في المراحل األولى في الجامعات والمعاھد بما یتعلق بإعادة العمل

.بنظام التحمیل، لذا أرجو إعطاءنا وجھة نظر جنابك بھذا األمر

-:(السید قصي السھیل (وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي –

.أنا لست وزیر لحد ھذه اللحظة یحتاج الى أن أؤدي القسم

-:السید رئیس مجلس النواب –

في حال أصبحت وزیر، ما ھي خطتك بھذا األمر؟

-:(السید قصي السھیل (وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي –

أ أ أ ُ أ أ أ
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أنا في الحقیقة مع أي شيء یخدم الطالب ویتوافق مع القانون وكما تعلمون مسألة العبور إتُخذ بھا قرار في ھیأة الرأي لذا نحتاج الى أن نعود الى
.ھیأة الرأي إلتخاذ القرار المناسب

-:السید رئیس مجلس النواب –

لم نعمل شيء، في ھذه الحالة السید الوزیر المرتقب لم نعمل شيء في ھذا الموضوع، نظام التحمیل أرید رأیك الشخصي بالنسبة لنظام التحمیل؟

-:(السید قصي السھیل (وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي –

.لم أتعود أن أُعطي رأیاً إال بعد استیعاب كل األُطر القانونیة لھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

نطلب من الدكتور قصي الذي حاز على ثقة مجلس النواب ألن یكون وزیر للتعلیم العالي إعادة العمل بنظام التحمیل لطلبة المرحلة األولى وإذا
كانت ھنالك نیة لمعالجة ھذا النظام یتم في السنوات السابقة، على أقل تقدیر في ھذه السنة طالب المرحلة األولى یتم إعادة النظر وإعادة العمل

.بنظام التحمیل

.السادة (وزیر التخطیط، وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي، وزیر الثقافة والسیاحة). یؤدون الیمین الدستوریة

السید وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي، أرجو توضیح ھذا األمر، بالنسبة لنظام التحمیل، أحد النواب معترض انھ لم یتم إدراجھ في جدول
األعمال، ھل لدیكم اعتراض بان یتم الحدیث بھذا األمر؟

-:(السید قصي السھیل (وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي –

الشكر الجزیل لھیأة الرئاسة والشكر موصول ألعضاء المجلس الكرام من ھذه القبة ومن ھذه القاعة خرجت الكثیر من القرارات التي خدمت
المسیرة التعلیمیة عموماً ودعم شریحة الطلبة واألساتذة وكل ھذه اإلجراءات كانت بأُطر قانونیة محمیة وأصبحت أساس سلیم للسیاقات التعلیمیة
بالسنوات الالحقة، بالتأكید أنا قُلت في البدایة وأؤكد القول انھ ما یتوافق مع مصلحة الطلبة وفق األُطر القانونیة سوف نعمل بھ وأنا أیضاً اعتبر
الطلبة كلھم أبنائي لذلك حریص على أن أُلبّي مصالحھم ورغباتھم، وأیضاً حریص على أن تأخذ ھذه المؤسسة التشریعیة دورھا بشكل قانوني

واضح وسلیم وتام وسوف أتواصل مع السادة في المجلس بشأن ھذا الموضوع وأوعدكم بان سوف یكون ھنالك قرار یخدم الطلبة ویخدم وضعھم
.بشكل عام

-:السید رئیس مجلس النواب –

معالي الوزیر، ما ھي وجھة نظرك بالنسبة لنظام التحمیل؟

-:(السید قصي السھیل (وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي –

أنا اعتقد أن التحمیل مھم ولكن المشكلة كانت لو أتُخذ قبل ھذه الفترة كان باإلمكان أن یخدم الطلبة، المتبقي على نھایة الكورس ثالثة أو أربع
.أسابیع، سوف أتناقش مع كادر الوزارة ولن نتردد إطالقاً باتخاذ القرار المناسب بما یخدم مسیرة التعلیم

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

أیضاً أرجو إعادة النظر بالنظام الموازي وسوف تكون ھنالك استضافة لجنابك خالل األیام القادمة للحدیث في مثل ھذه التفاصیل وتوسعة القبول
.بالدراسات العلیا

-:(السید قصي السھیل (وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي –

.إن شاء هللا سوف تتم مراجعة كل القرارات بالتأكید من خالل دعم أعضاء المجلس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نتمنى لكم التوفیق. تم تأدیة القسم

.الفقرة ثانیاً: النظر بالطعون المقدمة حول صحة عضویة بعض السیدات والسادة النواب*

سوف أعرض على حضراتكم بعض ھذه الطعون التي وصلنا بھا للرأي القانوني، الطعن المقدم من السید احمد ناظم نجم المرشح النتخابات
مجلس النواب عن محافظة صالح الدین المنضوي تحت ائتالف الوطنیة رقم (185) تسلسل (15) اعتراضاً على صحة عضویة النائب جاسم

حسین محمد جبارة المرشح عن ائتالف الوطنیة بالرقم (185) تسلسل (6)، الرأي القانوني على مجلس النواب البت بصحة عضویة النائب

ً أ ً أ أ
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جاسم حسین محمد جبارة خالل (30) یوم من تاریخ تسجیل االعتراض وبأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس استناداً للمادة (52) أوالً من الدستور
وللمتضرر من قرار المجلس الطعن أمام المحكمة االتحادیة العلیا خالل (30) یوم من تاریخ صدوره استناداً الى المادة (52) ثانیاً من الدستور،

.من یؤید إعتراض السید احمد ناظم جبارة على صحة عضویة النائب جاسم حسین محمد جبارة؟ تصویت

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

مجلس النواب ال یؤید الطعن من السید احمد ناظم جبارة لم یحقق الثلثین وبالتالي للمتضرر اللجوء الى المحكمة االتحادیة للطعن بقرار مجلس
.النواب

قدمت السیدة أشواق سالم الجبوري المرشحة ضمن إئتالف قلعة الجماھیر الوطنیة قائمة رقم (187) التسلسل (4) قدمت إعتراض على صحة
عضویة النائبة منار عبد المطلب ھاشم والرأي القانوني على مجلس النواب البت بصحة عضویة السیدة منار عبد المطلب ھاشم بأغلبیة ثلثي
أعضاء مجلس النواب خالل (30) یوم من تاریخ تسجیل االعتراض استناداً لنص المادة رقم (52) أوالً من الدستور وللمتضرر اللجوء الى
المحكمة االتحادیة للطعن بقرار المجلس، من یؤید صحة الطعن المقدم من السیدة أشواق سالم الجبوري على صحة عضویة النائبة منار عبد

.المطلب ھاشم؟ تصویت

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

لم تحصل موافقة مجلس النواب على تأیید طعن السیدة أشواق سالم الجبوري بصحة عضویة النائبة منار عبد المطلب ھاشم وبإمكان المتضرر
.اللجوء الى المحكمة االتحادیة للطعن بقرار المجلس إشارة الى المادة (52) من الدستور

تقدمت السیدة غادة محمد عبد الرزاق الشمري بالطعن على صحة عضویة السیدة النائبة سمیعة محمد خلیفة الغالب بعذر شمولھا بإجراءات
المساءلة والعدالة، ولقد ورد كتاب الى مجلس النواب یؤید عدم شمول السیدة سمیعة محمد الغالب بإجراءات المساءلة والعدالة، من یؤید الطعن

.من قبل السیدة غادة محمد نوري على النائبة سمیعة محمد الغالب؟ تصویت

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

.لم تحصل الموافقة، لذلك بإمكان السیدة غادة محمد عبد الرزاق نوري اللجوء الى المحكمة االتحادیة للطعن بقرار مجلس النواب

.ھنالك طعون أخرى ولكن ننتظر الرأي القانوني من الجھات القانونیة

.(الفقرة ثالثاً: استكمال التصویت على تعدیل بعض فقرات النظام الداخلي لمجلس النواب، (لجنة تعدیل النظام الداخلي*

ً ھل ھنالك نقطة نظام على سیر جدول األعمال؟ إخالل بالجدول أو الفقرات؟ ھل لدیك مشكلة في تأدیة الیمین؟ ھل لدیك مشكلة في الفقرة ثانیا
التي تتعلق بصحة العضویة؟ ھل لدیك مشكلة بعرض موضوع النظام الداخلي؟ أنا أسأل سیادة النائب إذا فتحنا مجال لنقاط النظام العمل سوف

.یستمر

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

بناًء على قرار المجلس لكون اللجان (21) لجنة وتحدید مھامھا واختصاصاتھا عقدت لجنة تعدیل النظام الداخلي جلسات متتالیة لتحدید المھام
واالختصاصات واستمعت الى آراء السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب الذین حضروا في القاعة الدستوریة في اجتماعات اللجنة وأخذت

بمعظم التعدیالت التي اقترحھا السیدات والسادة وحتى اللجان الدائمة في المجلس التي عقدت اجتماعات متعلقة بمھامھا واختصاصاتھا بناًء على
االطالع على المسودة التي قدمت من لجنة تعدیالت النظام الداخلي وبالتالي ھذه النسخة األخیرة التي تُعرض أمام السیدات والسادة أعضاء

.مجلس النواب ھي بناء على التعدیالت المقترحة من السیدات والسادة وآراء اللجنة وآراء اللجان الدائمة في مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سبق وأن تم توزیعھ على كل السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب

نعم؟

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.سیادة الرئیس، موجودة عند الدائرة البرلمانیة وقمنا بتسلیمھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الدائرة البرلمانیة، توزع بسرعة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –
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سیادة الرئیس، ھل نباشر؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، بعد أن توزع النسخ، دقائق فقط

.تفضل

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.یقرأ الفصل الخامس عشر، لجان المجلس، اللجان الدائمة ومھامھا وإختصاصاتھا

.سیادة الرئیس، نحتاج إلى التصویت

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على أسماء اللجان في ھذه المادة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.یكمل قراءة الفصل الخامس عشر، لجان المجلس، اللجان الدائمة ومھامھا وإختصاصاتھا، مادة لجنة العالقات الخارجیة

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.قبل التصویت، في الفقرة ثامناً، أعتقد نسیتم البرلمانات الدولیة والعربیة واإلقلیمیة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.نعم، سقطت بالطباعة، البرلمانات الدولیة واإلقلیمیة والعربیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على ھذه المادة بما یتعلق بنشاطات لجنة العالقات الخارجیة

.(تم التصویت بالموافقة)

.تفضلي، لیس نقاش، نقطة نظام، أنتي معھم في اللجنة

-:(النائبة زیتون حسین مراد الدلیمي (نقطة نظام –

سیادة الرئیس، قبل أیام حضرنا وبوفد رسمي برئاسة السید النائب الثاني إلى إسطنبول لحضور مؤتمر برلمانیون من أجل القدس والعراق كما
ھو معروف لھ موقف ثابت وواضح من القضیة الفلسطینیة والتي ھي تعتبر محور القضایا العربیة، وكنا مطالبین في ھذا المؤتمر بتشكیل لجنة
بإسم فلسطین، لجنة فلسطین، وھذه اللجنة موجودة في كافة الدول العربیة وكذلك برلمانات الدول اإلسالمیة، فأرجو من حضراتكم، إما أن نكون

.لجنة بھذا اإلسم أو نضیف فرع من لجنة العالقات الخارجیة بإسم لجنة فلسطین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تحدثنا وأضفنا ما یتعلق بكلمة الشؤون العربیة واللجان في البرلمانات العربیة وھذا یشمل فلسطین والقضیة الفلسطینیة

-:النائبة زیتون حسین مراد الدلیمي –

.فلتكن لجنة فلسطین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بإمكان اللجان ومن ضمنھا لجنة العالقات الخارجیة أن تشكل لجان فرعیة في ما یتعلق بھذا األمر
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-:النائبة زیتون حسین مراد الدلیمي –

.نعم، فلنسمي لجنة فرعیة بإسم  لجنة فلسطین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.مذكورة نشاطات العربیة

.نعم، نقطة نظام

.السیدات والسادة النواب نحن في تصویت إذا امكن أماكنكم

-:(النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي (نقطة نظام –

-:سیدي الرئیس، نقطة نظامي

.أوالً: بأن ھذا النظام الداخلي ھو البد وأن یتبع السیاقات القانونیة في القراءة األولى والثانیة حتى تؤخذ المالحظات حول تعدیل النظام الداخلي

.ثانیاً: اآلن نحن نكرر مخالفة أخرى بأنھ خالل التصویت تتم إضافات

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال توجد إضافات

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.اآلن أضفنا؟ حتى وإن كانت كلمة واحدة یعتبر خارج السیاقات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال، النسخة األصلیة موجود فیھا كلمة العربیة

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.سیدي الرئیس، قد تكون مالحظات تطرق من النواب ونحن اآلن نقرأ مباشرة إلى التصویت

-:السید رئیس مجلس النواب –

.مباشرةً إلى التصویت ال توجد مالحظات وقمنا بتأجیلھا أكثر من مرة

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.الرأي لك، شكراً جزیالً

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المادة األخرى

السیدات والسادة النواب، السید النائب، ال تجوز المناقشة على المنصة نھائیاً، لك الحق بالتصویت، أبداً ال یناقش على المنصة أبداً والقرار أتخذ
.في مجلس النواب والنقاش یكون قبل التصویت

.نعم، تفضل

-:النائب ریبوار طھ مصطفى –

.سیادة الرئیس، نحن جلسنا في القاعة الدستوریة وكان بودنا لو أن كل النواب یأتون ولكن أعتقد (10) أو (9) نواب جاءوا وقدموا مقترحاتھم

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.نعم، تفضل

-:النائب ریبوار طھ مصطفى –

.یكمل قراءة الفصل الخامس عشر، لجان المجلس، اللجان الدائمة ومھامھا وإختصاصاتھا، مادة لجنة األمن والدفاع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على ھذه المادة، بما یتعلق بمھام وإختصاصات لجنة األمن والدفاع

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ریبوار طھ مصطفى –

.یكمل قراءة الفصل الخامس عشر، لجان المجلس، اللجان الدائمة ومھامھا وإختصاصاتھا، مادة اللجنة القانونیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم تفضل رئیس اللجنة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

-:سیادة الرئیس

ثالثاً: مساعدة المجلس ولجانھ في الصیاغة التشریعیة للنصوص أو أیة مسألة محالة إلیھا وتقدیم الرأي للمجلس حول أي مسألة قانونیة موضع
.خالف داخل المجلس أو اللجان النیابیة الدائمة

.ھذا مؤدى ذات الذي تفضل بھ السید رئیس اللجنة القانونیة المؤقت

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم

.لعد؟ ھذه سھلة

.التصویت على ھذه المادة، بما یتعلق بمھام وإختصاصات اللجنة القانونیة

.(تم التصویت بالموافقة)

.السید رئیس لجنة تعدیل النظام الداخلي، تفضل أنت إقرأ ھذه المادة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.(یكمل قراءة الفصل الخامس عشر، لجان المجلس، اللجان الدائمة ومھامھا وإختصاصاتھا، مادة لجنة النفط والطاقة والثروات الطبیعیة. (مرافق

-:السید رئیس مجلس النواب –

نعم، فقط في الفقرة تاسعاً، في النسخة التي لدي، متابعة ومراقبة األعمال المتعلقة بإختصاصات الوزارات والجھات والشركات المختصة بشؤون
.النفط والطاقة والثروات الطبیعیة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.نعم یا سیادة الرئیس والشركات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على ھذه المادة، بما یتعلق بمھام وإختصاصات  لجنة النفط والطاقة والثروات الطبیعیة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب منصور مرعید عطیة –
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.یكمل قراءة الفصل الخامس عشر، لجان المجلس، اللجان الدائمة ومھامھا وإختصاصاتھا، مادة لجنة النزاھة

-:السید رئیس مجلس النواب –

فقط في الفقرة سادساً، التحقیق في الشكاوى واألخبارات، ھل من واجب مجلس النواب التحقیق بشكل مباشر؟

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.سیادة الرئیس، التحقیق لیس القضائي، التحقیق البرلماني

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ولكن مكتوبة، أو أعضائھا بأي طریق كان

ً .السید النائب، فقط الصیاغة إذا أمكن فقط بما یتعلق بسادسا

 

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.سیادة الرئیس، التحقق في الشكاوى واألخبارات حول شبھات الفساد التي ترد إلى اللجنة أو أعضائھا بأي طریق كان

.المقصود بأي طریق كان قد یكون من مواطن وقد یكون من مؤسسة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.من غیر أن نذكرھا، بأي طریق كان ھي مشار إلیھا

التحقق في الشكاوى واألخبارات حول شبھات الفساد التي ترد إلى اللجنة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

التحقق في الشكاوى واألخبارات حول شبھات الفساد التي ترد إلى اللجنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم

.التصویت على ھذه المادة، بما یتعلق بمھام وإختصاصات لجنة النزاھة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب مثنى أمین نادر –

.یكمل قراءة الفصل الخامس عشر، لجان المجلس، اللجان الدائمة ومھامھا وإختصاصاتھا، مادة اللجنة المالیة

في ھذه المسألة ھناك مالحظة بعد إستئذان رئیس اللجنة، جاء إلینا اإلخوة من لجنة اإلقتصاد واإلستثمار وكان لدیھم رأي حول أن تكون مراقبة
.البنك المركزي من خصوصیات لجنة اإلقتصاد واإلستثمار

سیادة الرئیس، إذا تسمح لي فقط وجھة نظر، بإعتبار أن اللجنة جاءت وطرحت الفكرة في داخل لجنة تعدیل النظام فأصولیاً طالما نحن ال
.نستطیع أن نحسم ھذا األمر والمجلس وال زال اإلخوة في لجنة اإلقتصاد واإلستثمار لدیھم رأي إذا تكرمت أرجو إعطاء الفرصة لشرح

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید النائب، ھذا نقاش

.نعم، السیدات والسادة النواب

.التصویت على ھذه المادة، بما یتعلق بمھام وإختصاصات اللجنة المالیة

.(تم التصویت بالموافقة)
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.سوف تتم معالجة ھذا األمر بعد أن نصل إلى لجنة اإلقتصاد واإلستثمار

-:النائب مثنى أمین نادر –

.ألن السیاسة النقدیة ھي لیست السیاسة المالیة، السیاسة النقدیة ھي من عمل وزارة المالیة والسیاسة النقدیة ھي من عمل البنك المركزي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا رأیك

.سیادة النائب ممكن أن تطرح رأیك في مكان آخر

.سیادة النائب، ھذه مناقشة وإتفقنا ال تتم المناقشة أثناء التصویت وھذا السیاق فلنعتمده إلى نھایة الدورة وال نناقش أثناء التصویت

.نعم، السید رئیس لجنة تعدیل النظام الداخلي، تفضل أكمل

-:النائب محمد شاكر محمد –

یكمل قراءة الفصل الخامس عشر، لجان المجلس، اللجان الدائمة ومھامھا وإختصاصاتھا، مادة لجنة مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي والتخطیط
.اإلستراتیجي

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.سیادة الرئیس، لدینا بندین نصوت علیھما قبل التصویت على المادة بأكملھا

ً .البند ثالثاً وخامسا

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .البند ثالثاً وخامسا

.نعم، تفضلي بنقطة النظام

-:(النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي (نقطة نظام –

بالنسبة للمقترح حذف ثالثاً، نحن نقول المساعدة في تحدید الرؤیا اإلستراتیجیة، المساعدة، أي نقدم رؤیا یؤخذ بھا أو ال یؤخذ بھا فلماذا حذف
البند؟

ثانیاً: خامساً، التحقق من مدى موائمة الموازنة مع البرنامج الحكومي وھذه أھم نقطة، البرنامج الحكومي شيء والموازنة شيء غیره ونحن نوفر
.التخصیصات الالزمة لتنفیذ البرنامج الحكومي واآلن الموازنة جاءت غیر منسجمة مع البرنامج

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائبة، ھذا رأي ولیست نقطة نظام

-:النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي –

.ال، نحن وضعناھا فلماذا حذف البند؟ ھذا مھم جداً

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، ھذا رأي ولیست نقطة نظام

.إذا تسمح لي، ھذا نقاش وإرتئینا أن ال یكون نقاش خالل سیر، یعرض للتصویت

التصویت على ھذه المادة، بما یتعلق بمھام وإختصاصات لجنة مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي والتخطیط اإلستراتیجي، مع األخذ بنظر اإلعتبار
ً .مقترح اللجنة بحذف البند ثالثاً والبند خامسا

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

ً أ أ
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سیادة الرئیس، إذا تسمح لي، السیاقات المعمول بھا في الدورات النیابیة السابقة والرأي لھیأة الرئاسة طبعاً، السیاقات المعمول بھا في الدورات
ً النیابیة السابقة عند وجود مقترح داخل مادة یصوت على المقترح قبل التصویت على المادة بأكملھا فبالتالي أقترح التصویت على حذف البند ثالثا

.وبعد ذلك حذف البند خامساً ثم التصویت على إختصاصات اللجنة

.طبعاً اللجنة عندما وضعت ھذا المقترح أمانةً ألن ھناك بعض أعضاء اللجنة إرتأوا عدم وجود ھذین اإلختصاصین ضمن البرنامج فنحن لألمانة

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

-:السیدات والسادة النواب، سوف یعرض األمر بالتالي

.التصویت على المادة بأكملھا مع حذف ھذین البندین

.إذا لم تحصل الموافقة نمضي

.السیدة النائبة، لیس انتي من تدیر المجلس، كلما یطرح المجلس للتصویت لدیك رأي في التصویت

أطلب من السیدات والسادة النواب، التصویت على ھذه المادة، بما یتعلق بمھام وإختصاصات لجنة مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي والتخطیط
ً .اإلستراتیجي، مع مالحظات اللجنة بحذف البند ثالثاً والبند خامسا

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب خالدجواد كاظم الجشعمي –

.یكمل قراءة الفصل الخامس عشر، لجان المجلس، اللجان الدائمة ومھامھا وإختصاصاتھا، مادة لجنة اإلقتصاد واإلستثمار

السید رئیس المجلس، بالمناسبة ھناك مقترح من اإلخوة في لجنة اإلقتصاد بأن تكون رقابة البنك المركزي من إختصاص لجنة اإلقتصاد
.واإلستثمار

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لدي طلب، دعني أرى الطلب

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

السیاسة النقدیة من إختصاص اللجنة المالیة، على العموم ھي ھذه سیاسة مالیة فلنصوت وإذا كان لدیكم مقترح قدموه إلى الرئاسة وتنظر بھ مرة
.أخرى

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائب، الحدیث یكون معي

خامساً، مراقبة ومتابعة وتقییم التجارة الداخلیة والخارجیة ونظام األجور واألسعار والعملة وسوق األسھم والتخطیط والمنافسة واإلنتاج والسیاسة
.اإلقتصادیة للدولة

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

ما ھي المشكلة فیھا؟

.والسیاسة اإلقتصادیة للدولة تضاف إلیھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال تضاف، ھي موجودة أصالً

.التصویت على ھذه المادة، بما یتعلق بمھام وإختصاصات لجنة اإلقتصاد واإلستثمار، مع إضافة الكلمة التي سقطت سھواً، السیاسة اإلقتصادیة

.نعم، تمت معالجتھا
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.(تم التصویت بالموافقة)

ھل لدیك إعتراض على التصویت؟

-:النائب خالدجواد كاظم الجشعمي –

.السیاسة اإلقتصادیة أضیفت

-:السید رئیس مجلس النواب –

.مكتوبة النقد ومكتوبة العملة، العملة والنقد ماذا؟ العملة موجودة

.تفضل

-:النائب ریبوار طھ مصطفى –

.یكمل قراءة الفصل الخامس عشر، لجان المجلس، اللجان الدائمة ومھامھا وإختصاصاتھا، مادة لجنة الشھداء والضحایا والسجناء السیاسیین

.سیادة الرئیس، توجد فقرة سقطت سھواً في الطباعة ولم تتم إضافتھا فسنقرأھا

یقرأ الفقرة سابعاً: مراقبة ومتابعة جمیع الوزارات والھیئآت والدوائر الحكومیة لمتابعة مدى تنفیذ بنود القوانین مؤسسة الشھداء والسجناء
.السیاسیین

.سیادة الرئیس، أطلب التصویت

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذا سابعاً؟

-:السید النائب، أعطني الصیغة، یوجد خطأ إمالئي، وتكون

.متابعة مدى تنفیذ بنود قوانین مؤسسة الشھداء والسجناء في وزارات ومؤسسات الدولة

-:النائب ریبوار طھ مصطفى –

.وھو كذلك

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على ھذه المادة، بما یتعلق بمھام وإختصاصات لجنة الشھداء والضحایا والسجناء السیاسیین

.(تم التصویت بالموافقة)

.تفضل

-:النائب فالح ساري عبد آشي عكاب –

.سیادة الرئیس، إخوتي وأخواتي أعضاء مجلس النواب

ھذا نظام داخلي أي یحكم أداء مجلس النواب داخل ھذا اإلطار ال یتوقع أحد في ھذا النظام الداخلي أن لھ سلطة على وزارة أو جھة أخرى ولكن
مجلس النواب وھذا نظام داخلي من عنوانھ، نظام داخلي لسیر وضبط أداء مجلس النواب ولجانھ ورئاستھ وكلھ، لیس لھ سلطان على أي جھة

.خارج ھذه الحدود فلذلك ھذا نظام داخلي وأنتم ال تذھبوا بعیداً في التوسع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تقصد لیس لنا سلطان إداري لنا سلطان رقابي

-:النائب فالح ساري عبد آشي عكاب –

.سلطة رقابیة موجودة فلیس لھ سلطة على أي وزارة أخرى
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-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .السلطان الرقابي موجود ونحن السلطة الرقابیة، تقصد إداریا

.عالجوا ھذه المداخلة، تمت معالجتھا لمخالفتھا النظام الداخلي وعمل مجلس النواب، تمت معالجتھا

.النصاب سوف یختل، فألكمل النصاب أكمل

-:النائب عبد الخالق مدحت مالك –

.یكمل قراءة الفصل الخامس عشر، لجان المجلس، اللجان الدائمة ومھامھا وإختصاصاتھا، مادة لجنة التربیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على ھذه المادة، بما یتعلق بمھام وإختصاصات لجنة التربیة

.(تم التصویت بالموافقة)

.بالمناسبة، اآلن وبعد أن أكدت مرة ثانیة (5) رفعوا أیدیھم وحتى أؤكد لكم أحیاناً أخذ بنظر اإلعتبار بعض الذین لم ینتبھوا

.تشطب

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.تكمل قراءة الفصل الخامس عشر، لجان المجلس، اللجان الدائمة ومھامھا وإختصاصاتھا، مادة لجنة التعلیم العالي والبحث العلمي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على ھذه المادة، بما یتعلق بمھام وإختصاصات لجنة التعلیم العالي والبحث العلمي

.(تم التصویت بالموافقة)

السیدات والسادة النواب، نتقدم بإسم مجلس النواب بالتعزیة للسید النائب (عمار الشبلي) لوفاة عمھ الشیخ عبد هللا ضاري الشبلي شیخ عشائر آلبو
.عامر وندعو من هللا أن یتغمده برحمتھ الواسعة ویلھم ذویھ الصبر والسلوان

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.یكمل قراءة الفصل الخامس عشر، لجان المجلس، اللجان الدائمة ومھامھا وإختصاصاتھا، مادة لجنة الصحة والبیئة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على ھذه المادة، بما یتعلق بمھام وإختصاصات لجنة الصحة والبیئة

.(تم التصویت بالموافقة)

.تفضل

-:النائب ریبوار طھ مصطفى –

.یكمل قراءة الفصل الخامس عشر، لجان المجلس، اللجان الدائمة ومھامھا وإختصاصاتھا، مادة لجنة الخدمات واإلعمار

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على ھذه المادة، بما یتعلق بمھام وإختصاصات لجنة الخدمات واإلعمار

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد شاكر محمد –

یكمل قراءة الفصل الخامس عشر، لجان المجلس، اللجان الدائمة ومھامھا وإختصاصاتھا، مادة لجنة العمل والشؤون اإلجتماعیة والھجرة
.والمھجرین
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال تجوز المناقشة أثناء التصویت

.إقرأ لي الفقرة رابعاً، السید النائب في مكانك

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

رابعاً: مراقبة ومتابعة وتقییم برامج إصالح األحداث والمودعین في المؤسسات اإلصالحیة  ورعایتھم وتأھیلھم والعجزة والمسنین لعیش حیاة
.حرة كریمة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .إقرأ لي الفقرة خامسا

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.خامساً: مراقبة ومتابعة وتقییم دوائر الرعایة اإلجتماعیة بما یضمن حقوق ذوي اإلحتیاجات الخاصة

.سیادة الرئیس، ذوي اإلحتیاجات الخاصة تختلف عن العجزة والمسنین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.وذوي الھمم

.إقرأ لي الفقرة الثانیة عشرة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.ثاني عشر: متابعة ومراقبة عمل الھالل األحمر العراقي

-:النائب مثنى أمین نادر –

.سیدي الرئیس، إذا تسمح لي

قضیة ال مناقشة أثناء التصویت ھذا إذا ما كانت ھناك مناقشة مسبقاً ولكن ھذه لم تناقش فكیف ال تناقش أثناء التصویت؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تمت مناقشتھا في اللجنة ذاتھا

-:النائب مثنى أمین نادر –

.كالم جنابك صحیح، ولكن أنا أعتقد أن المجلس ككل معني بالنظام الداخلي فإذا كانت ھناك لجنة متفقة على مالحظة معینة أو مالحظات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اللجنة أخذ دور، األستاذ مثنى أخذ دور

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

ً .سیادة الرئیس، التصویت مع األخذ بنظر اإلعتبار تعدیل الفقرة رابعا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بعد أن قرأھا جنابك

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

-:نعم، القراءة األخیرة

أل ً
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.رابعاً: مراقبة ومتابعة وتقییم برامج إصالح األحداث

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.وخامساً، كلمة ذوي الھمم

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.سیادة الرئیس، ذات الحالة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على ھذه المادة، بما یتعلق بمھام وإختصاصات لجنة العمل والشؤون اإلجتماعیة والھجرة والمھجرین

.(تم التصویت بالموافقة)

-: النائب منصور مرعید عطیة –

.یكمل قراءة الفصل الخامس عشر، لجان المجلس، اللجان الدائمة ومھامھا وإختصاصاتھا، مادة لجنة اآلقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الفقرة سابعاً: مراقبة ومتابعة وتقییم مجالس المحافظات والمحافظین ونوابھم ورؤساء الوحدات اإلداریة

.إلى ھنا تنتھي

-:النائب منصور مرعید عطیة –

.نعم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على ھذه المادة، بما یتعلق بمھام وإختصاصات لجنة اآلقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب مثنى أمین نادر –

.یكمل قراءة الفصل الخامس عشر، لجان المجلس، اللجان الدائمة ومھامھا وإختصاصاتھا، مادة لجنة المصالحة والعشائر والشؤون الدینیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على ھذه المادة، بما یتعلق بمھام وإختصاصات  لجنة المصالحة والعشائر والشؤون الدینیة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عبد الخالق مدحت مالك –

.یكمل قراءة الفصل الخامس عشر، لجان المجلس، اللجان الدائمة ومھامھا وإختصاصاتھا، مادة لجنة الزراعة والمیاه واألھوار

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على ھذه المادة، بما یتعلق بمھام وإختصاصات  لجنة الزراعة والمیاه واألھوار

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –
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.یكمل قراءة الفصل الخامس عشر، لجان المجلس، اللجان الدائمة ومھامھا وإختصاصاتھا، مادة لجنة الشباب والریاضة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ممكن أقرأ خامساً؟

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

.تفضل

-:السید رئیس مجلس النواب –

الفقرة خامساً: مراقبة ومتابعة أعمال المؤسسات التي تعنى بالشباب والریاضة بما فیھا وزارة الشباب واللجنة األولمبیة اإلتحادات الریاضیة
.واللجنة البارالمبیة والریاضة المدرسیة ومتابعة تنفیذ سیاسة النشاطات الشبابیة والریاضیة في المحافظات كافة

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

.سیدي الرئیس، نعم ھذه سقطت بالطباعة البارالمبیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سادساً، أكمل

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

.یكمل قراءة الفصل الخامس عشر، لجان المجلس، اللجان الدائمة ومھامھا وإختصاصاتھا، مادة لجنة الشباب والریاضة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على ھذه المادة، بما یتعلق بمھام وإختصاصات لجنة الشباب والریاضة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد شاكر محمد –

یكمل قراءة الفصل الخامس عشر، لجان المجلس، اللجان الدائمة ومھامھا وإختصاصاتھا، مادة لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطویر
.البرلماني

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على ھذه المادة، بما یتعلق بمھام وإختصاصات لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطویر البرلماني

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ریبوار طھ مصطفى –

.سیادة الرئیس، فقط قبل القراءة لمادة لجنة حقوق اإلنسان

نحن في لجنة تعدیل النظام الداخلي عددنا أكثر من المجموعة الموجودة التي تقرأ وبعد إذن جنابكم والسادة أعضاء مجلس النواب نقرأ أسماء
-:السادة النواب الذین كان لھم دور فعال وكبیر جداً في إعداد ھذه المھمة

الدكتور جمال، األستاذ أرشد الصالحي، الدكتور عبد الرحمن السبینداري، النائب سركوت، والنائب ھوشیار عبد هللا، النائب طالل الزوبعي،)
.(الدكتورة وحدة، النائب عباس الزاملي، الدكتور طھ الدفاعي

.كان لھم دور فعال وكان بودي فقط أن أبین ھذا للسادة الكرام وللمجلس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نحن نشكركم أنتم الیوم الذین تواجدتم على المنصة ونشكر المھتمین بھذا الموضوع ولكن لیس كل األعضاء مھتمین كانوا
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-:النائب ریبوار طھ مصطفى –

.یكمل قراءة الفصل الخامس عشر، لجان المجلس، اللجان الدائمة ومھامھا وإختصاصاتھا، مادة لجنة حقوق اإلنسان والمرأة واألسرة والطفولة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على ھذه المادة، بما یتعلق بمھام وإختصاصات لجنة حقوق اإلنسان والمرأة واألسرة والطفولة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.یكمل قراءة الفصل الخامس عشر، لجان المجلس، اللجان الدائمة ومھامھا وإختصاصاتھا، مادة لجنة الثقافة واإلعالم والسیاحة واآلثار

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على ھذه المادة، بما یتعلق بمھام وإختصاصات لجنة الثقافة واإلعالم والسیاحة واآلثار

.(تم التصویت بالموافقة)

.فقط ما یتعلق بلجنة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.التخطیط االستراتیجي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال اكتملت كلھا

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.نعم، كلھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

اكتملت كلھا فیما یتعلق بإضافة كلمة (القضیة الفلسطینیة) بنشاط او دعم القضیة الفلسطینیة، العراق متبني لدعم القضیة الفلسطینیة فیما یتعلق
.بنشاط لجنة العالقات الخارجیة، رأیكم بھذا الموضوع استاذ مثنى أمین

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

سیادة الرئیس، نعم، طبعاً انكم تعلمون سیادة الرئیس بان ھذه اللجان ھي لجان رقابیة ولیست لجان تنظیم سیاسة وفي النھایة ان السیاسة
الخارجیة ترسمھا وزارة الخارجیة العراقیة، نعم البرلمان یشجع االھتمام بالقضیة الفلسطینیة كقضیة عربیة واسالمیة اساسیة في حیاتنا وفي دور

العراق في ھذه المسألة، لكن ھل یدخل ذلك ضمن اختصاصات اللجان النیابیة؟ االمر متروك للمجلس كمجلس ال اعتراض للجنة تعدیل النظام
.الداخلي على اضافتھا ضمن اختصاصات لجنة العالقات الخارجیة، نحن لیس لدینا اعتراض على االضافة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لیس لدیھم اعتراض مع كلمة (العربیة) و(القضیة الفلسطینیة)، اطلب التصویت علیھ

.(تم التصویت بالموافقة)

 

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

سیادة الرئیس فیما یتعلق فقط بانھ تم تقدیم طلب موقع من (51) عضوا الى سیادتكم إلعادة التصویت على اختصاصات لجنة مراقبة تنفیذ
.البرنامج الحكومي والتخطیط االستراتیجي، اللجنة لیس لدیھا مانع بإعادة التصویت

-:السید رئیس مجلس النواب –
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ما ھو سبب االعادة؟

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.فیما یتعلق بتوضیح البنود المحذوفة باعتبارھا موائمة لقضیة البرنامج الحكومي ضمن اختصاصاتھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.مثال البنود المحذوفة انا سوف اقرأھا، اذا تسمحین لي نحن نتحدث عن موضوع تقدموا بھ بطلب (50) عضواً

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.ثالثا سیادة الرئیس المساعدة في تحدید الرؤیة االستراتیجیة للمجلس ولجانھ النیابیة في رسم خططھا ھذا یدخل ضمن اختصاصاتھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

یعني في الوقت ذاتھ اللجان التي تطلب المساعدة من لجان اخرى یكون بالتنسیق ما بین اللجان ال یحتاج الى ان اذكرھا  للجنة دون اخرى، الفقرة
خامساً التحقق من مدى موائمة الموازنة مع البرنامج الحكومي المعلن وسیاساتھا المالیة واالقتصادیة وتحدید انحرافاتھا ان وجدت، ھذا یعني من

.صلب عمل اللجنة المالیة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

سیادة الرئیس فقط للتوضیح الموائمة بین الموازنة والبرنامج الحكومي ولیس دراسة تفاصیل الموازنة الذي ھو من اختصاصات اللجنة المالیة،
.فقط الموائمة

-:السید رئیس مجلس النواب –

اذا ھذا الطلب، یوجد طلب آخر ایضاً من لجنة االقتصاد واالستثمار ایضا یتحدثون عن الموازنة، ھذا طلب من لجنة االقتصاد واالستثمار ایضا
.موقع اكثر من (50) نائب یتحدث التالي

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.بالتالي ھذه الطلبات حسب النظام الداخلي تعرض على المجلس للتصویت علیھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

الطلب الذي جاء من لجنة االقتصاد یطلبون إعادة التصویت، یقولون نطالب ان تشترك اللجنة االقتصادیة ویكون لھا رأي في ما یتعلق بالجوانب
االقتصادیة واالستثماریة الواردة في قانون الموازنة االتحادیة ولیس المشورة فقط ایضاً، ھذا طلب ھكذا یكون الطرفان یدخلون، یعني اضافة الى

.عمل اللجنة المالیة بأمكان أي نائب ان ینتقل ویبدي رایھ في أي لجنة من اللجان

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

طبعاً في النظام الداخلي سیادة الرئیس في حال تداخل االختصاصات لھیاة الرئاسة فصل االختصاصات المتداخلة في حال تنازع لجنتین او اكثر
على اختصاص معین من اساسیات عمل ھیاة الرئاسة في مھامھا التي اقرت انھا تفض التداخل اما في ھذه البنود التي نطرحھا سیادة الرئیس ھو
توضیح مھامھا واختصاصاتھا لیست في التداخل، یعني لجنة البرنامج الحكومي تنظر الى الموائمة بین الموازنة وبین البرنامج الحكومي، لجنة

.االقتصاد واالستثمار تنظر الى الموازنة من حیث االقتصاد لیس من حیث

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب، من یصوت على الموازنة؟ اوال تعرف في اللجنة المالیة وكل اعضاء مجلس النواب یبدون رایھم ومن ثم تعرض على مجلس
النواب، بإمكان اللجنة نفسھا ان تشترك خالل المناقشات وكل اللجان ممكن ان تشترك في قانون الموازنة فیما لو تعارض رأي لجنة التخطیط

االستراتیجي مع راي اللجنة المالیة، الى این نلجأ؟

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.یعرض التقریرین على المجلس والمجلس یصوت حسب ما یراه

-:السید رئیس مجلس النواب –

.إذاً اللجنة المالیة سوف یكون رأیھا لیس الراي الذي یعتمده مجلس النواب، سوف تكون لجنة اضافیة فیما یتعلق بقانون الموازنة



12/25/2018 محضر جلسة رقم (20) الخمیس (20/12/2018) م – مجلس النواب العراقي

http://ar.parliament.iq/2018/12/20/%d9%85%d8%ad%d8%b6%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-%d8%b1%d9%8… 17/33

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

سیادة الرئیس بالتالي لیس من ضمن اختصاصات اللجنة المالیة یعني اذا تعودون الى االختصاصات الموجودة لیس فیھا قضیة الموائمة بین
.البرنامج الحكومي والموازنة العامة

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب الزال النظام الداخلي معروض امام لجنتكم ألجراء التعدیالت بإمكانك ان تناقش ھذا االمر ما بین لجنة التخطیط االستراتیجي
.واللجنة المالیة فیما لو ان یوجد تعدیل علیھ مستقبالً

-:النائب مثنى امین –

سیادة الرئیس اذا تسمح لي بالنسبة الى رفع القوانین یعني من المفترض قانون الموازنة یرفع من اللجنة المالیة لكن اللجان المعنیة االخرى كلجنة
.التخطیط او لجنة االقتصاد واالستثمار تؤخذ برایھا لكن المعني برفعھا الى التصویت تكون اللجنة المالیة، ربما ھو ھذا حل وسط

-:السید رئیس مجلس النواب –

في النظام الداخلي استاذة اآلن أشار الیھا النائب صباح الساعدي فیما لو یوجد ھنالك تعارض في عمل اللجان رئاسة المجلس تعنى في معالجة
ً .ھذا التعارض، وزیر الكھرباء الفقرة رابعا

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

استناداً الى المادة (38) (ثانیاً) من النظام الداخلي لعرض موضوع ھام یخص محافظة البصرة وكما تعلمون الخالفات الحاصلة في المحافظة
واستناداً الى قانون (21) وتعدیالتھ في المادة (20) (ثانیاً) (ب)، الصالحیات التي ُمنحت لمجلس النواب على ان یراقب ویتابع ویمكن ان یحل

مجلس المحافظة اذا كان ھناك كما في نص المادة (20) اإلخالل الجسیم باالعمال والمھام الموكلة الیھ، مخالفة الدستور والقوانین، فقدان ثلث
االعضاء شروط العضویة. سیادة الرئیس عفواً وھذا من صالحیاتنا الدستوریة القانونیة، من صالحیاتنا الیوم انا جمعت اكثر من ثلث اعضاء

مجلس النواب استناداً الى قانون (21) المعدل المادة (20) (ثانیاً) (ب) بثلث اعضاء مجلس النواب مع وجود االسباب الموجبة لحل مجلس
:المحافظة واطالب بحل مجلس محافظة البصرة لألسباب التالیة

.أوالً- عدم إدارتھ بالشكل االمثل لمحافظة البصرة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل ھذه مداخلة؟ ام نقطة نظام؟

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

.كال نقطة نظام

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذه مداخلة سیادة النائب، نقطة نظام على سیر العمل، ادعك تكمل مداخلتك لكن ال تقل لي نقطة نظام، مداخلة؟

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

نعم، وفي النھایة من مھامنا ثلث اعضاء مجلس النواب جمعت تواقیعھم بناء على اسباب موجبة، مجلس محافظة مكفّل من قبل ھیاة النزاھة،
وجود قضیتین في ھیاة النزاھة لم یستطیع ان یقوم بأعمالھ ومھامھ وھذه مھامنا كأعضاء مجلس النواب والیوم مشاكل حقیقیة وقعت في محافظة

البصرة بسبب خالفات سیاسیة وایضاً سوء ادارة لھذه المحافظة، اطالب السید رئیس مجلس النواب بعرض الموضوع الى التصویت لحل ھذا
.المجلس وفقاً للصالحیات الدستوریة القانونیة لنا كأعضاء لمجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

من الذي وقع التواقیع؟

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

.التواقیع اكثر من ثلث اعضاء مجلس النواب من كل النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.السیاقات

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

السیاقات اوضح لك سیادة الرئیس قانون (21) بما یتعلق بمجالس المحافظات التي ھي منتخبة لم یكفل لنا االسئلة البرلمانیة وفقاً، السؤال
البرلماني الى مجلس المحافظة بقرار المحكمة االتحادیة لیس من صالحیتنا على اعتبار ھو منتخب ولكن المجلس كما في القانون في المادة

(20) منھ اوالً یُحل المجلس والمجالس المحلیة باألغلبیة المطلقة لعدد اعضاء المجلس بناًء على طلب ثلث االعضاء في الحاالت التالیة: اإلخالل
.الجسیم باألعمال والمھام الموكلة الیھ، مخالفة الدستور والقوانین، فقدان ثلث االعضاء شروط العضویة، ھذا اوالً

ثانیاً بطلب من المحافظ حتى لو لم تكن ھناك اسباب موجبة، بطلب من المحافظ الى مجلس النواب وایضا لحل مجلس المحافظة، ھذا الموضوع
الثاني بطلب من المحافظ الى مجلس النواب. الموضوع الثالث لمجلس النواب، سیادة الرئیس عفواً، مجلس النواب بثلث اعضاء مجلس النواب
ً ان یحلوا مجلس المحافظة اذا كانت ھناك اسباب موجبة لذلك، فلذلك الیوم االسباب الموجبة حاضرة مجتمعة في مجلس محافظة البصرة، وفقا
للصالحیات الممنوحة لنا أطالب بحل ھذا المجلس من أجل خدمة البصرة واھل البصرة واالبتعاد عن الخالفات التي حصلت مؤخراً والتصعید
الذي ھو ضحیتھ المواطن البصري. في المحافظة (35) عضواً ولكن لم نعرف من ھم وانا الیوم كنائب عن محافظة البصرة إال بحدود (18-

15) عضو في ھذه المحافظة ولیس لھم دور، سیادة الرئیس أطالب ان یعرض ھذا الموضوع الى التصویت لحل المجلس وفقاً للسیاقات القانونیة
.الدستوریة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.قدم لنا طلب لكي نعرضھ على المشاورین ویعطونا بھ الرأي القانوني ومن ثم یتخذ اإلجراء الالزم

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

.ان شاء هللا

-:السید رئیس مجلس النواب –

نرحب بمعالي وزیر الكھرباء وكان المفروض ان تكون المناقشة قبل ھذا الموعد الیوم تأخرنا ألكثر من ساعتان او ثالث بسبب استمرارنا
.بالتصویتات بأمور متعلقة بعمل المجلس

الفقرة تخص استضافة وزیر الكھرباء لمناقشة برنامج الوزارة لعام 2019، السید الوزیر كما تعلم ان ھذه الحكومة امام مھام كبیرة ومن اولى
اھتمامھا حسب البرنامج الحكومي الذي طرحھ السید رئیس مجلس الوزراء ونال على ثقة السیدات والسادة اعضاء مجلس النواب ھو معالجة

الوضع في القطاع الكھربائي وملف الطاقة بشكل عام، ھذا یُقلي علیك وعلى الحكومة وایضا على السلطة التشریعیة مھام كبیرة اتجاه المواطنین
ویحتاج الى خطة واضحھ لمعالجة ھذا الملف، رغبة من اعضاء مجلس النواب لمعرفة ما ھي الخطة لوزارتكم لسنة 2019؟ فتم استضافتك

على ھذه االساس اترك المجال الى جنابك للحدیث عن خطة الوزارة لقطاع الكھرباء ومعالجة المشاكل التي تتكرر طیلة السنوات السابقة، تفضل
.لك الحدیث بما یتعلق بھذا الشأن

-:(السید لؤي الخطیب (وزیر الكھرباء –

بدایةً أتقدم بالشكر الجزیل لھذه االستضافة والدعوة للقدوم ھنا للقائكم ومشاركتكم طروحاتنا واالستماع الى آرائكم ألثراء العمل ایماناً منا بأن حل
ملف الكھرباء ھو سیكون ان شاء هللا اي نجاح بسبب مساھمات العمل الجمعي للجمیع لحل ھذا االشكال، فیما یخص ملف الكھرباء كما تعلمون

مضى علینا (50) یوماً منذ ان تسلمنا ھذا الملف بأعباء وتحدیات كبیرة، عملت على االطالع على كوادر الوزارة والتعرف علیھم عن كثب
وزیارة مقار كثیرة ومدیریات وشركات في الكثیر من المحافظات ونحن مازلنا على دوام الزیارة للمؤسسات المتعلقة بوزارة الكھرباء لإلطالع
على التحدیات واالعمال التي یقومون بھا، خالل ھذه الفترة (50) یوماً قمنا على بإعداد خارطة سریعة لالنتھاء من االولویات وھي االتفاقیات
المتعلقة بالخطط السریعة، الخطط الطارئة المتعلقة بعام 2019 ألن ھذه متعلقة بغلق مالي، متعلقة بموازنات واتفاقیات مع بنوك والتمویل، ھذه
الحمد � نحن انتھینا منھا، كان بودي ان تكون الخطة متكاملة حتى استعرضھا على جنابكم وتكون االستضافة بحدود یوم (20) او نھایة شھر

الواحد ألنھا ستكون مكتملة في ذلك الوقت وخاصة فیما یتعلق بصیف عام 2019 ألن الكثیر من االتفاقیات الزلنا في صدد اكمالھا ونحتاج
.بحدود (14) یوم الى(20) یوم لالكتمال من توقیعھا مع الجھات المعنیة ھذه اوالً

ثانیاً قمنا ببعض االعمال السریعة فیما یخص الصیانة للتھیؤ الى الصیف والعمل على احتواء مطالب المتعاقدین واصحاب األجور، كما تعلمون
ھذه الشریحة شریحھ مھمة ودورھا فاعل ورئیسي في إدارة الكثیر من المحطات ولذلك وجودھم واعتصاماتھم خارج المحطات كاد ان یسبب

حرج لنا لو استمرت، لذلك اتفقنا احتفاظھم بحریة التعبیر عن الرأي ان یكون بحدود مقبولة وان ال یؤثر على ادائھم في دوام عملھم في المحطات
لحین االنتھاء من التصویت على الفقرة والتخصیصات التي ثبتت في موازنة 2019، فیما یخص قطاع الطاقة انا أحببت ان اضع امامكم بعض

النقاط المھمة قبل ان نذھب الى االسئلة فقرة االسئلة فیما اذا كان لدیكم اي اسئلة لكي اجیبكم على اي سؤال. النمو السكاني في العراق ھو أحد
ً االسباب الكبیرة التي تدفع في النمو على الطلب، حالیاً بحدود (2,7) سنویاً وھي من النسب العالیة جداً، بحدود ملیون من البشر یضافون سنویا

على النسمة السكانیة في البلد، ھذه اضافة الى احتیاجات البلد في تطویر الصناعة والتمدد السكاني، إعادة االعمار، إزدیاد درجات الحرارة بسبب
تأثیرات البیئة، جمیع ھذه العوامل تدفع بالنمو على الطلب بحدود وكحد ادنى ھي (7%) وفي ارقام تتحدث عن (10%) یعني في كل سنة

نضیف بحجم نحتاج الى ان نضیف على الطلب بحجم محطة الزبیدیة یعني (2500) میكاواط، ھذه حاجة البلد سنویاً، اي بمعنى خالل 2030
ما نملكھ من طاقة انتاجیة سیكون بحدود ثالث اضعاف في عام 2030، یعني بحدود(47-48) الف میكاواط ھذه تحتاج الى استثمارات كبیرة،
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تحتاج الى خطة واعدة، تحتاج الى تأمین الوقود تحتاج الى تنوع المصادر كأن یكون االعتماد على الغاز، استخدام الطاقة الشمسیة (الطاقة
المتجددة) في رفد المنظومة الكھربائیة، كل ھذه االمور یجب ان تؤخذ بعین االعتبار ھذا یحتم علینا وضع سیاسة واضحة استراتیجیة واعدة

وقابلة للتنفیذ ُمعدَّة من خبراء، من التحدیات التي لدینا كما تعلمون ان تخصیصاتنا ضعیفة حتى في جانب الخبرة اننا نعتمد على مساعدات البنك
الدولي والمؤسسات العالمیة، من یساعدنا في الخبرات من المتقاعدین من الطاقات العراقیة لوضع استراتیجیة واعدة، ان شاء هللا خالل الربع

االول من العام القادم سنكمل وضع ھذه االستراتیجیة على المدى البعید كخطة الطاقة للعراق 2030 ولكن ان شاء هللا في شھر الواحد سنكمل
خطتنا فیما یخص عام 2019 إجماالً وعبوراً الى عام 2020 ألن بعض المشاكل تعبر الى تلك السنة، ھدفنا ان یكون التحسن كل عام ملحوظ

بشكل نسبي تراكمي بحیث بفترة حسب البرنامج الحكومي لمدة االربع سنوات القادمة ستحل ھذه االمور تدریجیاً عام بعد عام، أعلم لربما الكثیر
منكم سوف یسأل عن نسب ساعات التجھیز ومتى ستكون الحلول الى (24) ساعة خدمة …الخ، من الصعب االجابة وتحدید أي رقم ألننا سوف

نُلزم بھذا الشيء ألننا حتى التعاقدات وحتى االلتزامات مع جمیع المؤسسات الحكومیة والتجاریة سوف تكون مشروطة بضوابط مثالً فیما لو
نفذوا الخطة العاجلة لشركة معینة نفذت الخطة العاجلة دون تلكؤ سوف نحقق كذا ساعات تجھیز ولكن اذا تلكأت لسبب او آخر سوف یؤثر ذلك،
الن ھذه جمیعھا مشاریع كبرى، مسائل كثیرة قد تتدخل اي تدخل مثالً من مؤسسات معینة او عدم التزام بعض الجھات بعدم التجاوز في مسائل

التجاوز، كل ھذه سوف تؤثر ألننا لدینا ضیاعات بحدود (50%) ھذه الضیاعات جمیعھا نحتاج الى وضع خطة لھا وان شاء هللا فیما یخص
مراجعة عقود الجبایة وشركات الجبایة، نحن قائمین على مراجعة ھذه العقود وھذه الشركات وسننتھي من التقاریر النھائیة نھایة ھذا العام للعمل

على النھوض بسیاسة جبایة واعدة تتعاظم بمرور الفترة القادمة لننتقل من االعتماد على الموازنات الحكومیة لالكتفاء الذاتي بمرور الزمن ان
شاء هللا. انا حقیقة فقط ارید ان أُطلعكم بشكل عام عن رؤیتنا بشكل مبسَّط ولكن كما قلت لكي تكتمل ھذه الرؤیة نحتاج الى االنتھاء من الخطة

كاملةً بعد توقیع العقود النھائیة لنلتزم بأرقام شبة مؤكدة بحدود تاریخ (20-23) من شھر الواحد وانا اكون في خدمتكم ان شاء هللا في ذلك الوقت
لعرض البیانات باألرقام تكون واضحة. انا مستعد لإلجابة على اي اسئلة وانا احتراماً للدعوة الكریمة وشوقاً لكم الن اغلبكم ھم اصدقائي احببت

ان أُلبي ھذه الدعوة وتسلمت الدعوة یوم أمس عبر الواتس اب وانا كنت في زیارة میدانیة في الحلة للمحطات والمدیریات المتعلقة، فقط اردت
.المجيء واالستماع لكم. شكراً جزیالً

-:السید الرئیس مجلس النواب –

متى تكون الخطة جاھزة بتوقیتاتھا لسنة 2019 ممكن أن تكون عندك خطة على المدى الطویل أو المدى القصیر? واالثنین المفروض یبتدأ في
.عام 2019، متى تكون موجود بتوقیتات الزمنیة؟ ممكن أن تعرض على لجنة الطاقة وتعرض على مجلس النواب

-:(السید لؤي الخطیب (وزیر الكھرباء –

.نعم أن شاء هللا، كما ذكرت أحتاج نھایة أول أسبوعین من الشھر األول أي منتصف الشھر أن شاء هللا تكون حاضر

 

-:السید الرئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، سوف أختصر المداخالت، نعم لجنة الطاقة أیضاً بإمكانھا أن یحصل إستضافة للوزیر في األسبوع القادم، سوف
أختصر المداخالت لدینا فقرة ثانیة أیضاً مھمة عندما یكمل وزیر الكھرباء تتعلق بالموازنة العامة االتحادیة القراءة األولى لقانون الموازنة العامة

االتحادیة، اللجنة المالیة موجودین لنمضي بالقراءة األولى، البرلمانیة توزع المداخالت، سوف أعطیكم خیار تختارون إما فردي أو زوجي، أنا
.ال أعرف أنت سوف تكونین بالفردي أو بالزوجي، توزع بالبرید للسیدات والسادة النواب الذي ال یوجد لدیھ أعمل لھ نسخة

-:النائب كریم عفتان احمد –

.لدینا سؤالین أرجو بیان موقف الوزارة منھا

السؤال األول: ماھي المعاییر المتخذ في تسعیرة األعمال المحالھ إلى شركة (سیمنس وجي أي)  لكونھا دعوى منفرده، وھل أخذ بنظر االعتبار
كلف األعمال السابقة المماثل لنفس األعمال؟

السؤال الثاني: ماھي استعدادات الوزارة في أعادة العمل بإكمال محطات اإلنتاج المتوقفة منذ سنین مثل االنبار التي ھي (1650) میكا واط
وصالح الدین التي ھي (1200) میكا واط الناصریة (750) المثنى (750)، وكذلك المحطات الثانویة التي استوردت منذ سنین، أیضاً وال

.زالت في المخازن وال تحتاج إال لألعمال المدنیة لفك االختناق في بغداد وفي البصرة

-:السید الرئیس مجلس النواب –

یعني مداخلتك بشقین، الشق األول لیس لھ عالقة باالستضافة، نحن نتحدث عن البرنامج، الشق األول یتم اإلجابة إذا تم تقدیم سؤال تحریري
للسید الوزیر یتم اإلجابة علیة في وقت أخر، أو تستضیف حضرتك في داخل اللجنة للحدیث في ھذا التفاصیل، الشق الثاني ھو جزء من البرنامج

.للوزارة للعام القادم یأشر الوزیر ویتم اإلجابة علیة

أطلب من لجنة التعدیل النظام الداخلي إضافة فقرة أسوة بالبرلمانات األخرى، للنائب حق مداخلة في الجلسة الواحدة في أمكان یستنفذھا في أي
فقرة من الفقرات، لیس نفس النائب یتكرر على كل الفقرات، سوف أطلب أضافتھا لیس الیوم أطلب أضافتھا بتعدیل النظام الداخلي، أن خالل

.الجلسة للنائب مداخلة، نفس النواب یتداخلون ویوجد نواب ال أستطیع أن أعطیھم دور
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-:النائب حنین محمود احمد قدو –

نحن من خالل إطالعنا على الفقرات الخاصة بالموازنة، الحظنا ھناك بعض المبالغ المخصصة لوزارة الكھرباء، وبالتالي طلبنا من السید معالي
وزیر الكھرباء بالقدوم إلى اللجنة المالیة لالطالع على رأیھ فیما یتعلق بموضوع تلك المبالغ المخصص لھذه الوزارة وتقدیم الدعم الضروري،
أما من خالل زیادة التخصیصات المالیة لكن فوجئنا بأن السید معالي وزیر الكھرباء أعتذر وطلب أن یتم تأجیل اللقاء إلى بدایة الشھر األول،

وكما تعلم جنابك بأن موضوع التخصیصات ودراستھا مع اإلخوة الوزراء بالواقع أمر مستعجل ألنھا تتعلق بعملیة تنفیذ مشروع الموازنة
2019، یعني مثالً ھناك مبلغ مخصص لوزارة الكھرباء الذي یبلغ (2) تریلیون دینار عراقي و (47) ملیار وھناك ایضاً قرض ألماني لوزارة

.الكھرباء بقیمة (2590) ملیار دینار عراقي

سؤالنا األخر، ما ھي المراحل التي وصلت وزارة الكھرباء في ما یتعلق بموضوع التعاقد مع شركة سیمنس وكذلك شركة جنرال إلیكتریك؟

 

 

-:السید الرئیس مجلس النواب –

بما یتعلق بحضور الوزارات والجھات الغیر مرتبطة بوزارة خالل مناقشة قانون الموازنة مھم جداً وملزم بھ الوزارات، یعني یوجد وزارات
أرید أن أعرف خطتھا والتخصیصات الموجودة عندھا، أو األمور تحتاج إلى مناقل ھذا بالعكس ھذا من مصلحة الوزارات أن یكون جزء

بالنقاش مع اللجنة المالیة خالل مراحل تشریع قانون الموازنة، بعد قراءة القانون قراءة ثانیة یتم إستضافة الجھات المعنیة ومن ضمنھا وزارة
.الكھرباء إلى اللجنة المالیة

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد –

یوجد عندي إستفسار حول مشروع محطة صالح الدین الحراریة في سامراء ضمن القرض الصیني، واعتقد أن المحطة طاقتھا اإلنتاجیة
(1350) میكا واط ومضى علیھا مدة متوقفة ألسباب عجز بالمبلغ المالي وباقي نسبة اإلنجاز تتجاوز (85%)، وأعتقد المبلغ المتبقي لھا لیس

بالكبیر ومضى فترة نستفسر عن ھذا الموضوع مع وزارة الكھرباء، ونتمنى من معالي وزیر أن یكون أن یوضح لنا موجود ضمن الخطة،
وشمول محافظة صالح الدین والمحافظات المحررة بالقرض أي بي بي، لكون ھل تندرج ھذه المحافظات من ضمن ھذا القرض؟ وأخیراً یوجد

عندي سؤال حضور وزیر سابق ونائب سابق إلى لجنة الطاقة لماذا حضورھم إلى لجنة الطاقة كان أثناء اجتماعكم السابق؟

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

أرید أن أتعرف على الوفد المرافق مع الوزیر ممكن أن یعطیني تعریف عنھم، األمر الثاني من سمعنا إلى حدیث الوزیر قال أنا ال أستطیع أن
أحدد ساعات التجھیز، وأیضاً تحدث بأن ممكن أن یستطیع أن یجھز إلى حد 2030، أرید أن تعیشنا الیوم أعطیني ساعات التجھیز التي تستطیع

أن تأمنھا لبغداد والمحافظات خالل ھذه الصیفیة، أما أنت تقول ال أستطیع أحدد أي إجراء أي خطط نحن مخططین ماھي الخطط التي نحن
نھیأھا كوزارة خالل ھذه الشھرین التي أجلس فیھا، األمر األخر السید الرئیس ھذا الموضوع جداً مھم أرجوك أن تكون متضامن معنا، الیوم

یوجد تعلیمات من السید الوزیر بقطع عالقة ممثلي الشعب بالوزارة ویمنع أي طلبات تأتي من النواب إلى مكتب وھذا مؤشر خطیر جداً وعرف
.غیر صحیح یتمنى الوزراء

-:السید الرئیس مجلس النواب –

تقدم لي أكثر من وزیر من ضمنھم وزیر الكھرباء، أن یكون متواجد أسبوعي أو نصف شھري في مجلس النواب من السماع للسیدات والسادة
النواب لكثیر من مشاكل المحافظات ومشاكل مناطق، وإذا تم اعتماد ھذا السیاق أن نعطي الوقت األخر للوزارات بالعمل داخل الوزارة، إذا

.اعتمدنا ھذا السیاق الوزیر یأتي إلى اللجنة المعنیة

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

في بغداد والمحافظات ال یجوز قطع ھذه العالقة، ھو مسؤول أمام مجلس النواب وال نقبل بتحدید یوم یخضع إلى رقابة مجلس النواب في أي
.وقت

-:النائب منصور مرعید عطیة –

خالل السنوات السابقة الخطط وزارة الكھرباء تركز على محطات اإلنتاج، نرید نعرف خطط الوزارة بمعالجة االختناقات بما یخص الشبكات
النقل ھنا التركیز على محطات اإلنتاج وترك شبكات النقل المحطات الوقود، خالل السنوات السابقة ھذه الشبكات قل حملھا وبعد ذلك ال تتناسب
مع زیادة اإلنتاج، الموضوع األخر، سیادة الرئیس نرید من وزارة الكھرباء تعطینا ماھي خططھا بما یخص التنسیق بالخطة الوقودیة مع وزارة

النفط، فیما یخص أنبوب الغاز مع أیران ماھي خططھا في حالة الطوارئ، مثالً حصل زلزال في أیران وتم توقف، ھل یوجد خطط بدیلھ
لتعویض وتشغیل محطاتنا بدل ما تتوقف؟

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –
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أثناء زیارة السید رئیس الوزراء األسبق الدكتور حیدر العبادي إلى تركیا أتفق مع الجانب التركي على تزوید محافظة نینوى (350) میكا واط
وبسعر أقل من الدول التي تزود العراق بالكھرباء، لكن الخالف نشب من ھي الشركة التي تقوم بتزوید محافظة نینوى بالكھرباء، وأنا مستعد
أذكر الشركات التي عرضت وحصل الخالف علیھا شركة كار كي واألقصى والحقنا شركة كوردن ھارد والضحیة ھم أھل الموصل الذین لم

یحصلوا على (350) میكا واط، فما ھو موقف وزیر الكھرباء أتجاه ھذا الموقف الذي ھو ضحیتھ المواطنین من أھالي محافظة نینوى؟ والنتیجة
.ھو فساد ھو الحصول على شركات أن تحصل على العقد

-:النائب احمد عبد هللا محمد الجبوري –

معالي الوزیر أنا مطلع على كافة تفاصیل نشاطاتك في وزارة الكھرباء ونحن داعمون جمیع الوزراء في نجاحھم، یعني الفترة التي مضت (50)
یوم بالتأكید أنت قمت بإجراء تغییر أداري مستند على توصیات مكتب رئیس الوزراء السابق قبل أن تنھي الحكومة السابقة والیتھا، قامت بنقل

مدراء عامین إلى وزارة الكھرباء كمكافئة لھم وأتكلم ھنا تحدیداً عن مدیر عام التدریب، تم إستبعاد شخص ذو كفاءة تم إستبعاد مدیر عام
التدریب والمجيء بموظفة من األمانة العامة لمجلس الوزراء ھذا األمر أنت لم تراجعھ، لكن أنت أیضاً قمت بالمصادقة على اللجنة التحقیقیة

الخاصة السابقة على الوكیل الفني لإلنتاج وقمت بعزلھ بھذه المرحلة، أنا أتنمى أن یعاد النظر بتقییم المدراء بشكل حقیقي وان ال یخضع إلى أي
مزاج، ووزارة الكھرباء ھي وزارة إلى كل العراقیین نحن نعلم جیداً أن ھناك أكثر من (25) درجة خاصة في وزارة الكھرباء، وبالتأكید جمیع

.المحافظات فیھا من اإلمكانیات المھندسین، لذلك أنا أتمنى أن تراجع بعض القرارات التي صدرت مؤخراً

-:النائبة بسمة محمد بسیم –

،یوجد عندي سؤالین

السؤال األول: سیادة الوزیر ماھي خطتكم لتثبیت العاملین من األجور الیومیة والعقود على المحسوبین على مالك وزارة الكھرباء وخصوصاً في
.المناطق المحررة؟ والكل یعلم ما یتم ممارسة من دور إستثنائي وفي تحدیات أمنیة صعبة

السؤال الثاني: عندما تتعاقد الوزارة ألنشاء محطات، ھل تم مراعات تأمین الوقود االزم؟ كلنا نعلم أن أغلب المحطات إعتمادھا محطات غازیة،
ولكن بسبب الغاز نقص أحیاناً كان ھناك استخدام وقود بدیل، مما أدى إلى تدھور عمل تلك المحطات وعمرھا االفتراضي فضالً عن الكلفة

*.التخمینیة وزیادة الكلفة الصیانة والعمل بطاقات اقل من قدرتھا التصحیحیة

-:النائب عباس یابر عوید –

سؤالي إلى وزیر الكھرباء، ماھي كمیات اإلنتاج من الكمیات اإلنتاج الفعلیة بمحطات العراق؟ وما ھي اإلنتاج المخطط لھذه المحطات؟ أغلب
المحافظات تعاني من االختناق في شبكات النقل والتوزیع، وما ھي إجراءاتكم؟ علمنا أثناء قراءة للموازنة لم أجد عقود فعالة لمعالجة ھذه الحالة
وخصوصاً في المحافظات الجنوبیة ومحافظة بغداد، طرحت أثناء حدیثك السید الوزیر تم االتفاقات، ھل ھذه االتفاقات تحل مشكلة الصیف القادم
بالكھرباء؟ في یوم 4/12/2018 تم أستالم محطة واسط الحراریة صباحاً أستالم نھائي وأنھاء عمل الكادر الصیني في نفس الیوم، أثناء جلسة

مجلس الوزراء تم التعاقد مع الكادر الصیني مساًء، ھل الكوادر العراقیة غیر مؤھلة؟ وما ھي المبررات؟ وماھي إجراءاتكم بخصوص ملف
.التعینات في محطة واسط الحراریة التي حدثت في زمن الوزیر السابق؟ الكادر العامل في محطة بسمایة

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، الحدیث یكون على خطة الوزارة لسنة 2019 حتى أعلم ما ھي خطتي وحتى أستطیع أن أعلم أین أُراقبھُ وأین أتابعھُ؟
.أكمل

-:النائب عباس یابر عوید –

الكادر العامل في محطة (بسمایة) أغلبھُ من الكادر الھندي، وما ھي النسبة ضمن العقد التشغیلي للكوادر العراقیة؟ ھل لوزارة الكھرباء دور
ضمن العقد في تحدید الكادر مع المستثمر؟

-:النائب  رعد حمید كاظم الدھلكي –

بعد الترحیب بالسید وزیر الكھرباء والوفد المرافق لھُ، أسئلتي محددة، معالي الوزیر ما ھي خطتكم إلنجاح الوزارة لتوفیر الكھرباء للمرحلة
القادمة؟

نُطالب جنابكم ألرسال لجان مختصة الى جمیع المحافظات لكي تكون لدیكم رؤیا حول أحتیاجات المحافظات، معالي الوزیر لغایة ھذه .2
اللحظة ھناك نقص حاد كبیر في أغلب المحافظات في مواد التجھیز وبالخصوص المحوالت الكھربائیة للمواطنین، لنستثمر فصل الشتاء
إلنجاح المھمة في فصل الصیف، فصل الصیف قادم لكن ھناك عوز ونقص كبیر في المحافظات وبالخصوص محافظة دیالى، یوم أمس

كان لدي أتصال مع مدیر كھرباء دیالى یتكلم على عدم وجود أي محولة في الوزارة مما یعني أن ھناك كارثة ستحصل على ھذه
.المحافظة
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-:النائب مظفر اسماعیل اشتیوي –

نُرحب بالسید وزیر الكھرباء والوفد المرافق لھُ، ما ھي الخطة في العام الماضي عند فرض العقوبات األمریكیة على الجمھوریة اإلسالمیة
اإلیرانیة؟ أغلب محطات التولید الموجودة في العراق تعمل على الغاز الطبیعي والغاز المستورد من الجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة، ھل لدیك

خطة مستقبلیة؟ ھل لدیك خطة استراتیجیة موجودة من ھذه الناحیة؟

ما ھي أعمالك داخل وزارة الكھرباء؟ ھل یوجد تغییرات في وكیل وزیر الكھرباء؟ ھل یوجد تغییر في المدراء العامیین؟ تم إرجاع .2
.وزیر الكھرباء السابق (كریم وحید) مستشاراً للوزیر الحالي، (كریم وحید) توجد لدیھ أكثر

كریم وحید) لدیھ أكثر من ملف فساد في النزاھة، لماذا تم استرجاعھُ كمستشار لوزیر الكھرباء؟)

.(الوزارة یتحكم بھا بعض الشخصیات، مثل (رعد الحارس) وغیرِه الموجودین أو عائلة (رعد الحارس .3
قضیة شركات الخصخصة الموجودة واإلیداعات وخطابات الضمان المزورة ما ھي عالجات ھذا الموضوع؟ شركة (سیمنس) األلمانیة .4

والقرض األلماني الموجود، لماذا شركة (سیمنس) األلمانیة تتعاقد مع الشركات المصریة والعمالة المصریة؟ في العام المقبل سوف تأتي
.شركات مصریة وعمالة أجنبیة والشركات العراقیة والعمالة العراقیة موجودة

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

.أجمل تحیة للسید الوزیر والمرافقین لجانبھ، ثالث قضایا لدي

عقود الكھرباء التي ھي اآلن الشغل الشاغل للوزارة وأتصور الحكومة وحتى مجلس النواب، أتمنى وجھة نظركم من تثبیتھم على المالك.1
.الدائم

ھناك موافقة من وزارة الكھرباء لخطوط نقل في النجف األشرف تمر قرب المطار، وسابقاً قبل 2003 خفضوا أرتفاع األبراج حتى ال تؤثر.2
على الطیران الحربي كان في وقتھا، اآلن أصبح المطار مطار دولي ومدني، فأعطوا الوزارة موافقة على إرجاع األرتفاع لخطوط نقل األبراج

.الى سابق عھدھا، وھذا سوف یؤثر على

ھذا سوف یؤثر على المالحة الجویة وھبوط وإقالع الطائرات في المطار، وكیل جنابكم معطي موافقة على ھذا الموضوع، أعتقد ھذا بِھ مشكلة
.سوف یؤثر على المطار، أتمنى أن تُعیدوا النظر بموافقتكم

النجف تُعاني من قضیة التوزیع، محطات ثانویة حتى وأن أعطیتمونا طاقة (100%) ال یستطیع أن یوزعھا مدیر الكھرباء ألن لدینا .3
ھا مشكلة في المحطات الثانویة (33/11) ولـ (132/33)، أتمنى في میزانیتكم ھذه السنة أن تضعوا النجف ضمن أولویاتكم ألنھُ تأمُّ

ً .مالیین الزائرین سنویا

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

.نرحب بالسید الوزیر والسادة المرافقین لھُ في مجلس النواب، معالي السید الوزیر لدي نقطتین

محطة المنصوریة الغازیة، الطاقة التولیدیة اكثر من (700) میكا واط، المحافظة محرومة من حصتھا من ھذه المحطات أسوةً .1
بالمحافظات األخرى، أذا نُرید أن نتحدث عن واسط الزبیدیة، اغلب المحافظات تأخذ حصتھا من ھذه المحطات، ومعلوم لحضرتك

ومعالیك أن دیالى عانت من الخط األستیرادي األیراني، وھذا فولتیھُ ضعیفة الناس تحملت رافع فولتیھ ودفعت مالیین حتى تجلب رافع
.فولتیھ وقدرة، فنتمنى زیادة حصة المحافظة من محطة المنصوریة الغازیة

.خط األستیرادي للغاز األیراني من الجارة أیران وعلوم لجنابك .2

معلوم لجنابك أنھُ تشغل (3) محطات (المنصوریة الغازیة، شرق مدینة الصدر، الرستمیة)، ھل توجد خطة بدیلة في حالة فعالً تم تطبیق
العقوبات وتم إیقاف تصدیر الغاز لتشغیل محطات من الجارة أیران؟ وكما حدث قبل أیام خالل حدوث الزلزال تم إیقاف الغاز األیراني، ھل

توجد خطة طوارئ لتشغیل ھذه المحطات؟

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.نُرحب بالسید الوزیر والوفد المرافق لھُ

ھل كان من ضمن أولویات مھامكم تقییم عمل ومراجعة عمل وأداء الوزارات السابقة؟ فقد أُنفقت عشرات الملیارات من الدوالرات على .1
أنشاء محطات أنتاج وتولید ومشاریع نقل وغیرھا دون تحقیق نتیجة خدمیة مرضیة للمواطن، لتقفوا على أسباب الھدر او الفساد المالي

.واالداري
تعویضات موظفي الكھرباء تُقارب (46,5) ملیار دینار من مجموع موازنة وزارة الكھرباء البالغة (11) ترلیون، وأستغرب أنھا تُكلف .2

أقل من (0,004) والسنوات الماضیة لم یتم تثبیت العقود الذین ھم یعملون بالمیدان وبعضھم تعرضوا لإلصابة والوفاة من جراء عملھم،
والموازنة لھذه السنة تقول لمجلس الوزراء أستحداث درجات، معطیة خیار ولیس ألزام، یُفترض أن تكون من األولویات، وھذا المقدار

.القلیل من المال ال یُساوي األرباح الكثیرة التي تذھب الى شركات الخصخصة التي تؤدي أعمال أقل
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التي تؤدي أعمال أقل من أعمال ھؤالء الموظفین المتعاقدین بل ھؤالء الموظفین المتعاقدین یستطیعوا أن یؤدوا ھذا الدور وبكلفة أقل وجزء من
وأن كانت مماثلة لنفس المشاریع بالمواصفات والتفاصیل (GE) ھذه األرباح تذھب للموظفین كعامل تحفیز، ذُكر أن المشاریع التي تُنفذ من قبل

تزداد بنسبة (45%) عن الكلفة التي تأخذھا شركة (سیمنس)، فما ھو تقییمكم لھذه المقولة؟ ما ھي (GE) التي تُنفذھا (سیمنس) ولكن كلفة
إجراءاتكم حول المزاعم عن وجود شبھات في العقود والتي نُشر في صحیفة أمریكیة مشھورة؟

السید الرئیس ذكر الخبرة، نعتمد على خبرات مرتبطة بالبنك الدولي، لماذا ال تكون من ضمن أولیات الوزارة تأھیل كوادر ولیدنا كوادر .3
ھندسیة وال تُكلف كثیر من الموازنة؟ موازنة ضخمة بالتالي یمكن ھذه أن تنھض بأعباء ھذه المسؤولیة، الوقود، الحكومة مقصرة كثیراً،

نھدر ما یُقارب (2) ملیار دوالر بسبب الغاز المصاحب، لماذا ال نستثمره؟ وبالتالي ال نحتاج الى أن نستورد من دول وترھن قراراتنا
الخدمیة بالظروف السیاسیة والتقلبات السیاسیة في المنطقة، ساعات التجھز، یفترض عندما نعد خطة یجب أن تكون إجراءات بدیلة، ما
حصل في الصیف الماضي عندما وقف خط األمداد من أیران حدثت لدینا مشكلة بالبصرة كادت أن تعصف بالوضع السیاسي، فالخطة

یجب ال تُعد فقط على الخیارات األولیة یجب أن تكون خیارات بدیلة جاھزة في حصول خلل أو أنتكاس في مجمل ھذه الخطة، وأخیراً أنا
اُحذر وال أُشجع وال أُحفز على عمل المشاركة الخاص بما یُسمى بالخصخصة خصوصاً بالجبایة ویمكن أن تُسند ھذه المھمة لشركات

.نفس الوزارة وبكلف أقل وحوافز تحفز وتُشجع ھؤالء العاملین على أداء ھذه المھمة

-:النائب ارشد رشاد فتح هللا الصالحي –

شكراً جزیالً لمعالي السید الوزیر، أن یكون لمعالي الوزیر السید الوزیر تغییر في أدارات الوكالء بما فیھم الفنیین الجدیرین، وكذلك حسب
التوازن أیضاً، یجب أن تؤخذ بنظر األعتبار التوازن نحُن ال نُرید أن نزید وكیل معین من قومیة معینة ال یملك الكفاءة، كال الكفاءة قبل كل

شيء، لكن في نفس الوقت لدیك في كركوك النقل والتوزیع واإلنتاج تُعاني ما تُعاني وتقسم ھذه المناصب ما بین مناطق صالح الدین ونینوى ھذا
بالنسبة لإلدارة، بالنسبة لألمور الفنیة معالي الوزیر نحن في كركوك لدینا عقد مع المستثمر وجنابك تدخلت قبل أسبوعین في ھذا األمر العقد
المبرم بیننا وبین المستثمر احمد اسماعیل بان نعطیھ غاز ونفط بالمقابل نأخذ منھ (250) میكا واط، ولكن نحن منذ سنتین نستلم فقط (100)
میكا واط وھذا یؤدي باألخیر الى تقلیل الطاقة في كركوك بعد أن یستھدف أیضاً الخطوط الناقلة من محافظة دیالى الى كركوك، لذا نتمنى من

.جنابك بالتشدید على المستثمر بتزویدنا بالكمیة المبرمة بیننا وبینھ وھي (250) میكا واط

-:النائب عمانؤیل خوشابا یوخنا –

أوالً: أیضاً نرحب بالسید الوزیر والوكالء حدیثي سوف یكون حول محافظة نینوى وربما المحافظات التي تحررت من تنظیم داعش، وزارة
الكھرباء تجبي أموال وتأخذ أموال على فترة االحتالل التي ھي ثالثة سنوات التي كانت داعش محتلتھا أي بمعنى مواطنین نازحین عادوا الى

.منازلھم ووجدوا أنھم مطلوبین لوزارة الكھرباء

ثانیاً: بالنسبة للجان التي تنصب عدادات الكھرباء في منطقة الكرادة تحدیداً  ال تقوم بنصب العدادات الكھربائیة الحدیثة إال بعد أن تستوفي مبلغ
یتراوح بین (250-500) ألف دینار وبالتحدید في منطقة الجادریة وأیضاً شارع (62) السید الوزیر تحدث حول الطاقة النظیفة دول العالم
سابقتنا وشركات عالمیة موجودة بإمكانھا تنصیب خالیا شمسیة وضوئیة وبالتالي تقوم بنصبھا دون مقابل لكن الحقاً تستوفي األجور توجد

شركات عالمیة بھذا االختصاص انھ تقدم الكھرباء تقوم بنصب األجھزة والخالیا والبطاریات وأیضاً تغذي الشبكة الوطنیة مقابل مبالغ زھیدة
.فلماذا ال تستخدم ھذه األمور كوزارة كھرباء؟

-:النائب عدنان عبد خضیر عباس الزرفي –

نرحب بزیارة معالي الوزیر بالحقیقة كانت استضافة معالي الوزیر الى اللجنة المالیة لدراسة مشاریع تمویل الكھرباء حیث ان الموازنة االتحادیة
السنویة تخصص مبالغ طائلة لوزارة الكھرباء تصل حسب الخطة المعدة من قبل الوزارة بین التشغیلیة واالستثماریة تصل الى أكثر من (11)

تریلیون دینار عراقي بالمقابل موضوع اإلیرادات موضوع مجھول بالنسبة لوزارة الكھرباء الدولة عندما تنفق (11) تریلیون دینار عراقي البد
ان تكون ھنالك إیرادات لھذه الوزارة ھذه اإلیرادات مخفیة داخل الشركات إلعادة وشركات التمویل الذاتي وداخل الوزارة نحن نطالب كلجنة

مالیة نحتاج جداول شھریة من السید وزیر الكھرباء والمصروفات على المشاریع االستثماریة وعلى مشاریع الموازنة التشغیلیة وأنا كتبت
مجموعة من األسئلة لمعالي الوزیر ولدي الكثیر من األمور التي تتعلق باألمور المالیة على أمل استضافة المعالي في اللجنة المالیة للحدیث عنھا

واعتقد أن الوقت اآلن غیر مناسب لذا سوف اترك الحدیث عنھا لجلسة أخرى أو استضافة للسادة الوكالء الى اللجنة المالیة حتى نتحدث عن
تفاصیل القروض وإنفاق القروض والصیانات وبعض شراء المعدات وھذا یجب أن یؤثر على نوعیة كمیات تجھیز الطاقة الكھربائیة لذا نحن

.نأمل أن شاء هللا خالل األسبوع القادم بزیارة احد السادة الوكالء الى اللجنة المالیة للحدیث التفصیلي عن ھذا الموضوع

:(النائب محمد صاحب خلف الدراجي (نقطة نظام –

المادة (42) من النظام الداخلي تقول (للعضو توجیھ حدیثھ الى رئیس الجلسة على أن ال یخرج عن الموضوع ویتحاشى التكرار) یوجد موضوع
.لدینا في جدول األعمال لمناقشة برنامج الوزارة لعام 2019 لذا رجاًء االلتزام ألنھ لدینا بعدھا قراءة الموازنة ویمكن ان نبیت

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

وصلت نقطة النظام وصحیحة لذا أرجو االلتزام بالموضوع وعدم الخروج عنھ وھي خطة الوزارة لعام 2019 أما بقیة المسائل یمكن استضافة
.الوزارة وطاقم الوزارة في مكان آخر لذا یرجى االلتزام من قبل النواب بذلك

-:النائب عباس صروط محسن –
ً أ
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أوالً: تحیة الى السید معالي وزیر الكھرباء والسادة المرافقین معھ سؤالي الى السید معالي الوزیر بخصوص مسالة العقود موقف وزارة الكھرباء
من ھؤالء أصحاب العقود وفیما إذا كان ھنالك تثبیت لھؤالء المتعاقدین والذین قسم منھم مضى علیھم أكثر من عشر سنوات ما ھي القیاسات

.المحسوبة في ھذا التقسیم؟ ھل على سنوات الخدمة؟ على الشھادة؟ او العمر كما تعمل بھا بعض الوزارات

ثانیاً:  قسم من ھؤالء المتعاقدین والذین لم یتم تثبیتھم قد توفوا بسبب األعمال الكھربائیة صعق بالكھرباء او وقع من على عمود كھرباء لذا ما ھو
.موقف الوزارة من ھؤالء الضحایا؟

-:النائب رزاق محیبس عجیمي –

نجدد الترحیب بمعالي الوزیر والوفد المرافق في البدایة مالحظتي وطلبي من السید الوزیر انھ في یوم التصویت على الكابینة الوزاریة قدم
مجموعة شھادات علمیة قد حصل علیھا من الخارج ولكن لم یقدم لحد اآلن المعادلة لھذه الشھادات من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

.العراقیة لذا نطلب من معالي تقدیمھا

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.أرجو االلتزام بالموضوع

-:النائب رزاق محیبس عجیمي –

أوالً: نعم االلتزام بالموضوع ما ھي المیزانیة التي تحتاجھا الوزارة لتغطیة حاجتھا لعام 2019؟ وھل خصصت وزارة المالیة المبلغ المطلوب
.للوزارة

.ثانیاً: كم عدد المحطات خارج الخدمة اآلن في العراق بصورة عامة؟

ثالثاً: كم عدد العقود الموقوفة أو التي تم إنھاءھا بسبب عدم توفر السیولة؟ وھل تم اإلعالن عن نفس المحطات والتي سبق وان توقف العمل بھا
.ألسباب مالیة؟

رابعاً: كم عقد فعال حالیاً؟ وما ھي الطاقة المحتملة التي سوف تقوم الوزارة بتجھیزھا خالل فترة الصیف وما ھي المحطات التي تم وضع خطة
لتأھیلھا وتھیئتھا إلنتاج الطاقة الكھربائیة في الصیف؟ كم محطة وأین وفي أي محافظة وكم میكا واط؟

خامساً: ھا ھنالك دعاوى على وزارة الكھرباء من قبل شركات سوف تقوم بتغریم الوزارة أو جعل الوزارة طرف خاسر بالقضیة مما یعني أن
.العراق سوق یدفع لھذه الشركات ألسباب أخطاء تعاقدیة

سادساً: كم قرض لحد اآلن في الوزارة؟ ھنالك قروض یفترض أن الوزارة استفادت منھا القرض الیاباني أو القرض األلماني وقروض أخرى
ومن ھي الجھة؟ وكم متبقي وكم المبالغ التي تم صرفھا من ھذه القروض؟ ومن أي جھة؟ وكم متبقي منھا؟ وما ھي المحطات التي استفادت من

ھذه القروض؟ وبالمقابل االلتزامات المادیة الھائلة كم مقدار الطاقة التي استفاد منھا المواطن؟

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.أسئلة عدیدة داخل سؤال واحد، كم ومتى وھكذا، فیجب أن نراعیھا

-:النائب عدي عواد كاظم –

.بالنسبة لي أنا لدي مجموعة أسئلة، حقیقة فقط بدایة حدیث السید وزیر الكھرباء على الخطة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.أذا أمكن باالختصار السید عدي

-:النائب عدي عواد كاظم –

ال، ھو الخطة لحد األن السید الوزیر لم یعطیھا لنا مع العلم أنھ أصبح لھ أكثر من (50) یوم والمفروض توجد خطة واضحة بتوقیتات زمنیة،
ھذا الصیف قد بدأ على األبواب، وھذا الصیف أكید ھو حرج بالنسبة الى الحكومة وبالنسبة الى البرلمان، فأعتقد أنھ تھیأت العدة للصیف المقبل،
المفروض أنھ نحن مھیأین، لیس بعد سوف ندرس، وسوف نفتح المجال إلعداد خطة، أذا لحد األن لم نعد خطة، متى تنفذ ھذه الخطة، لذلك أكید
المفروض نحن الیوم أعدینا خطة وبدأنا ننفذ فیھا على اعتبار أنھ بعد شھرین سوف یدخل فصل الصیف، بإعتبار درجات الحرارة أو الشتاء ال

.یوجد في العراق

الموضوع األخر والمھم ألذي أحبھ، ناقشت فیھ طبعاً انا السید الوزیر والیوم أنا أؤكد انا علیھ، محطة (خورمال) محطة استثماریة تصرف علیھا
مبالغ كبیرة من شراء الطاقة، وفي نفس الوقت نحن نعطیھم (الكاز) باعتبار انھ الغاز غیر موجود، محطة القیارة التي ھي لحد األن انتاجھا

(75) میكا واط وخرجت من التأھیل، جاھزة للتشغیل، لماذا لم نشغلھا ونعطي الوقود الى المحطة االستثماریة وتاركین محطتنا التي ھي محطة
أ ً أ
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تابعة الى وزارة الكھرباء، مع العلم أن انتاج محطة (خورمال) تقریباً (417) میكا واط، محطة القیاره (75) میكا واط، یعني ھنالك أكید تواطئ
واضح، أعطي الوقود الى محطة استثماریة ومحطة وزارة الكھرباء من دون وقود، یعني أكید ھنالك تواطئ وعملیة بصراحة ال یخلو منھا

.الفساد، ھذه بصراحة وأكون واضح

الخطة للصیف ال أعرف نحن الخطة المفروض تكون معدة للتنفیذ، قضیة الصیانات الى حد األن وال محطة باإلنتاج دخلت صیانة بسبب عدم
توفر األموال، المفروض الیوم وزارة الكھرباء تطالب السید رئیس الوزراء باألموال الالزمة لدخول المحطات للصیانة، یعني ال أعرف متى
تدخلھا في الصیانة، أذا حالیاً في فترة الذروة، الحمل الیوم نازل، غداً یبدأ حمل الذروة، تبدأ عملیات الصیانة وأكید سوف ندخل في انخفاض

.واضح لإلنتاج، وتوجد مخالفات أخرى سوف أقدمھا تحریریة للسید الوزیر

-:النائب جمال محمد شكور –

توجد نقطتین نطلب من السید وزیر الكھرباء والوفد المرافق لھ درجھ في برنامج2019، مشكلة الوقتیین في كھرباء كركوك، یوجد موظفین من
.خمسة سنوات الى 13 سنة وھم وقتیین، نرجو تثبیت مالكھم في 2019

ثانیاً: یوجد لدینا ثالث مدیریات عامة للمنطقة الشمالیة، توزیع الكھرباء والتولید والشبكات في نینوى وصالح الدین، نطلب تحویل أحد المدیریات
العامة الى مدینة كركوك للتنسیق مع الوزارة ولتوصیل معانات أھالي كركوك الى الوزارة في االجتماعات، یوجد مشروع خصخصة كھرباء

كركوك محالة بأسم شركة المدنیة وھي األن تعمل في كركوك لتغطي مركز كركوك وداقوق ولیالن ومن المفروض تغطي (80%) یعني (20)
ساعة في الیوم، حیث تقوم الشركة بقطع التیار وتجھز المناطق التابعة لھا، علماً أن اإلحالة كانت كما یدعون بأن الخطاب كانت مزورة بمبلغ

(120) ملیون دوالر، نطلب من معالي وزیر الكھرباء أعادة النظر والتحقیق في إحالة مشروع وأداء الشركة بالتنسیق مع مدیریة توزیع
.الكھرباء في كركوك

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.السادة النواب بقى لدینا (31) مداخلة، أذا نمشي ھكذا فسوف نصل الى وقت متأخر، فنرجو االختصار وبصورة مفھومة متزنة

-:النائبة علیة فالح عوید االمارة –

بأسم أعضاء المجلس جمیعاً وھیاة الرئاسة تسبقھم، نرحب باألخ الفاضل معالي وزیر الكھرباء والضیوف المرافقین لحضرتھ، ال نستبق األمور
في األحكام كثیراً ألنھ الفترة الزمنیة الذي استلم فیھا معالي الوزیر ھي فترة محدودة جداً تقرب من الخمسین یوم، فال یمكن أن نطلب بإنجازات
بقدر قد تستغرق لسنین أو ال نقول بأعوام وإنما تحتاج الى وقت أطول، الرجل جاء الى الوزارة، ھذا لیس دفاعاً عنھ وإنما ھو واقع حال، عندما
جاء الى الوزارة وجد كثیر من التراكمات السابقة وأكتشف أمور قد ال تكون على بینة لھ من قبل، فنقول على مھلنا مع السید الوزیر وھو أنسان

.مثابر ویحاول أن یقدم ویحاول أن یعمل، فلننتظر منھ القادم

سؤالي معالي الوزیر، ما دام األمر یخص العام القادم بأذن هللا 2019 أن شاء هللا عام خیر، نسأل ھنالك مظھر غیر حضاري موجود في
محافظاتنا وفي العاصمة بغداد الحبیبة، الذي ھو مظھر االسالك الشائكة للمولدات، فسؤالي  الى معالیكم متى نستطیع في خطتكم الموضوعة أن

.نتخلص من ھذا المنظر الغیر حضاري لكي تكون بغداد أجمل والعراق بأجمعھ

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

أكید ومع العلم معالي الوزیر ملتزم بموعد، یعني ھو كذلك أخرناه أول مرة، أخرناه ساعة أو ساعتین وبعدھا أخرناه على الموعد، فأرجوا
.االختصار

-:النائب حسین حسن نرمو –

بعد الترحیب بالسید معالي وزیر الكھرباء والوفد المرافق، لھ لدي سؤالین لمعالي الوزیر، ھل ھنالك في برنامج الوزارة الحالیة أو حتى اذا تم
.العمل بھا سابقاً وھي االستفادة أو التعاون مع الجامعات العراقیة لتطویر قطاع الكھرباء في العراق األن وفي المستقبل

السؤال الثاني: ھل ھنالك خطط إلنجاز مشاریع الستغالل النفایات المصدر الیومي وما شاء هللا لدینا كمات ھائلة بغیة االستفادة منھا في مجال
.تولید الطاقة الكھربائیة مثلما ھو معمول حتى في بعض الدول المتقدمة

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

سیدي الرئیس فقط العفو لدي كذلك نقطة نظام وأیضاً فیما یخص تكون خارج الوقت، خارج الوقت فیما یخص أوجھ معالي السید الوزیر، سیدي
الرئیس فیما یخص نحن جلسة الیوم یعني محددة الساعة الواحدة، نحن بدأت الجلسة الساعة الثالثة، طیب نحن اذا ھم التوقیع الخاص بنا نصف

.ساعة وترفع التواقیع في حین نحن ننتظر ھنا حالیاً الساعة الثالثة وبدأت الجلسة، سیدي الرئیس یجب أن نكون واضحین

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.ھذا یمكن في غیر مرة لكن المداخلة حالیاً تثبت
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-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

.ال یجب أن تثبت االلتزام في الوقت ضروري سیدي الرئیس

سیدي الرئیس فیما یخص معالي السید وزیر الكھرباء، طبعا أنا سوف أوجھ الى حظرتك سؤال جداً بسیط، یعني الیوم استضافة حضرتك أو
وجودك حالیاً ال أعرف من الناحیة العلمیة من الناحیة المنھجیة كیف ولماذا والى أین وال سیما ھو خمسین یوماً منذ تسلمك المنصب، حضرتك

.ذكرت في بدایة الطرح أنك لم تثبت فلسفة وزارة الكھرباء حالیاً

النقطة الثانیة: كان المفروض أن تعطینا الخطة أو الفلسفة وبعدھا حضورك یكون یعني تكون لدینا رؤى كاملة، معالي الوزیر والنقطة مھمة
وضروریة، االتفاقیة االستراتیجیة مع أمریكا في ضوء ما یحدث حالیاً مع أیران، أیران ھي تصدر لنا الطاقة الكھربائیة ویتم تحویلھا الى الشبكة

الوطنیة ھذا من جھة، والى الجھة الثانیة الغاز الموجود المستورد من أیران، في نفس الوقت لدینا غاز كركوك وغاز البصرة كیف سوف یتم
التعامل، وفي النقطة بین قوسین (بتوین تو براكت) یعني تعاملنا في ضمن االتفاقیة االستراتیجیة االمریكیة وأیران ضمن الحصار، فھل تكون لھا

.األولویة فیما یخص فلسفة وزارة الكھرباء

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.األن نفسح المجال الى معالي الوزیر باختصار یعطي االجوبة لما سمع ولما طرح من التساؤالت

.نكمل ولكن بدون وقت اضافي، ال نعطي وقت اضافي، الدقیقة األولى فقط ال نعطي وقت اضافي

.ال یوجد وقت اضافي بعد ذلك، حاولوا أن تلخصوا كالمكم في الدقیقة األولى

-:النائب سعران عبید شاني –

شكراً سیادة الرئیس أقل من نصف دقیقة، جمیع المواضیع التي أردت أن أذكرھا قالھا األخوة النواب، فقط أطلب من السید الوزیر أنھ ال ینسى
قضاء السلمان ألنھ أنا سبق وأن طالبت، سیادة الوزیر قضاء السلمان منذ تأسیس الدولة العراقیة في زمن الملكیة والى حد ھذه اللحظة لم یصل

.التیار الكھربائي الى قضاء السلمان، أرجوك أن تضع ھذا الطلب أمام نظر عینیك

-:النائب دیار طیب محمد –

شكراً سیدي الرئیس فقط أطلب أوضح لك موضوع مھم جداً متعلق بمحافظة دھوك، نحن لدینا أكثر من (21) مخیم للنازحین، ھؤالء نعمل على
تجھیزھم ھم وتوجد مناطق حدودیة فیھا قوات من الجیش ومن الحشد الشعبي، أكثر من (120) میكا واط من محطة (كاشي) وھذه تؤثر سلباً

على كمیة امدادات الطاقة في محافظة دھوك، أطلب من سیادتكم وضعھا في ضمن خطة الوزارة للعام القادم والتنسیق مع محافظة دھوك
.والدوائر المعنیة في توفیر مادة الكاز للمحطة المجھزة

-:النائبة منال حمید ھاشم –

طبعاً محافظة كربالء في ایام الزیارات الملیونیة تحتاج الى (70) محولة بین عطل وبین احتیاجات ضروریة، یرجى من السید الوزیر أخذ بنظر
االعتبار على تزوید كربالء بأكثر من محولة في ایام الزیارات الملیونیة، أما بالنسبة لعمال الصیانة، ھؤالء عمال الصیانة ھم بصفة عقود، أنا
أقول أنھ ھم متعاقدین مع ملك الموت ولیس مع الوزارة، یعني یرجى النظر بحال ھذه الشریحة البالغ عددھم في محافظة كربالء الى (312)

.عقود و (50) أجیر

ھنالك محطات ثالثة، محطة المشتل، محطة الغدیر، محطة االسكان، ھذه المحطات اإلحالة المدنیة موجودة لكن الى حد األن لم تصل المعدات
.الكھربائیة، یرجى متابعة األمر

-:النائب عادل خمیس عبد اللطیف –

سیادة الرئیس أتمنى ان تعطیني وقت أضافي كوني من اختصاصي، أنا عضو في لجنة الطاقة البرلمانیة وتوجد مواضیع مھمة جداً، یعني
أترجاك سیادة الرئیس، شكراً سیادة الرئیس، بدایتاً نرحب بالسید معالي وزیر والوفد المرافق، ومن خالل أتمنى السید معالي وزیر الكھرباء ینتبھ

لما سوف یذكر، أتمنى من السید معالي وزیر الكھرباء أن یكون معانا من خالل مراقبتنا لسیر عمل السید الوزیر ومنذ األیام األولى أصبحت
لدینا الكثیر من المالحظات، وھذه المالحظات حقیقة ولدت لدینا مخاوف كثیرة، ونخشى ھذا مستقبالً ونتمنى أن یعید النظر بالقرارات التي
اتخذت منذ األیام االولى في تسلمھ الوزارة، وھذا ما أكدنا علیھ مراراً وتكراراً والعرف السیاسي یوجب ویلزم ادارة الوزارات بما یراعي
التوازن من مكونات الشعب العراقي وفقاً للدستور وابعاد الدرجات الخاصة واشغالھا من قبل مكون على حساب مكون، ھذا حقیقة ال یخدم

التوجھ العام للدولة ومغادرة حاالت االقصاء والتھمیش التي كانت تمارس في المرحلة السابقة، سیادة الرئیس (25) درجة خاصة بین وكیل
ومدراء عامین ومفتش عام، فقط یوجد ثالث مدراء یشغلون مدیریات المنطقة الشمالیة حصراً

-:النائب عال عودة الیذ –

سؤالي األول ما ھي سیاسة وزارة الكھرباء خالل فترة المائة یوم القادمة التي تعھد بھا رئیس الوزراء أمام مجلس النواب، محافظة ذي قار
تعاني من انقطاع متواصل بالكھرباء قیاساً بالمحافظات األخرى، ھل من مشاریع أخرى في قطاع الكھرباء في محافظة ذي قار سواء محطات



12/25/2018 محضر جلسة رقم (20) الخمیس (20/12/2018) م – مجلس النواب العراقي

http://ar.parliament.iq/2018/12/20/%d9%85%d8%ad%d8%b6%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-%d8%b1%d9%8… 27/33

غازیة أو غیرھا باعتبار ان المحافظة من أكثر المحافظات حرارة أثناء الصیف، ما ھي الخطط قریبة المدى أو متوسطة المدى أو بعیدة المدى،
في قطاع الكھرباء في العراق، وھل أن العقد الذي وقع مع شركات (سیمنس و الكتریك) یدخل من ضمنھا، ھل ترى أن عقود الكھرباء مع

.شركات(سیمنس و الكتریك) یتوافق مع البرنامج الحكومي، وھل سوف یساھم في حل جذري ألزمة الكھرباء

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

نرحب بالسید الوزیر والسادة المرافقین لھ ونتمنى أن نراه وھو یتحدث عن انجازات الوزارة ونتمنى لھ التوفیق في ادارة وزارتھ، نقول ما ھي
.خطتكم لمعالجة ملف أزمة الكھرباء في العراق وھل یوجد سقف زمني لذلك

ثانیاً: البصرة كما تعلمون والتظاھرات التي حصلت فیھا وھي سبب الحركة االصالحیة في العراق والتي اوشكت على ان تسقط الحكومة
.ونخشى أن یكون صیف ساخن، فماذا لدیكم في ھذا االتجاه

.،الموضوع الثالث: التلوث البیئي من خالل محطات الكھرباء وأثارھا على األنھار، ھل لدیكم خطة لمعالجة ھذا التلوث

.الموضوع الرابع: ھو المدراء العامیین والصالحیات الممنوحة لھم، وھل تعملون بالمركزیة أم بالالمركزیة واعطاء الصالحیات

الموضوع الخامس: ھو تقییمكم الى موازنة 2019 وھل تفي بالغرض، وما المطلوب منا مجلس النواب لدعمكم، والموضوع األخیر وھو مھم،
.بخصوص األجراء الیومیین والعقود وتثبیتھم وتحویل األجر الیومي الى عقد سوف یفرق للدولة ولمیزانیة

-:النائب أمجد ھاشم ثامر العقابي –

تحیة طیبة للسید وزیر الكھرباء والوفد المرافق لھ، عتبنا على وزیر الكھرباء في االسبوع المقبل كان من المفترض أن یكون وزیر الكھرباء
موجود في اجتماع لجنة الطاقة ولكنھ لم یحظر بسبب كثرة اجتماعاتھ، الظاھر اجتماعاتھ أفضل من مجلس النواب، أرجوا أن ال تتكرر ھذه

.الحالة وفي حال تكررت ھذه الحالة سوف یكون لنا كالم أخر، ھذه واحدة

ثانیاً: فیما یخص قرار مجلس النواب حول الغاء قرارات الحكومة السابقة، وزارة الكھرباء لم تنفذ ھذه القرارات الى حد ھذه اللحظة، یوجد
درجات خاصة تم تحویلھا في الحكومة السابقة و وزیر الكھرباء لم یتم تنفیذھا، مسألة مھمة جداً فیما یخص المحوالت المعطوبة، البرنامج عندما
یأتینا الى لجنة الطاقة، أرجوا أن یكون مثبت التشغیلي واالستثماري وما ھي اإلجراءات، نصف المحوالت نحتاجھا بالدقیق، العناوین ومن الذي

سوف ینفذ، نأتي من اإلنتاج الى حد التوزیع، نقل وتوزیع كذلك، نحتاجھ بالتفاصیل، تشغیلي واستثماري، واخیراً المواطن یعاني، شھرین
.المحوالت في بغداد الى حد ھذه اللحظة (400) محولة معطوبة ولم یتم استبدالھا، أرسلت لك رسالة وقلت لي سوف أعالج

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.السادة النواب اجتماعات الوزراء أیضاً لصالح البلد ولصالح المواطنین، فال یجوز أن ننظر لھا بغیر عین

-:النائب جمال عبد الزھرة مزعل المحمداوي –

سبق وأن تم عرض خطة عمل الوزارات، وزارة الكھرباء لـ (4) سنوات على لجنة الطاقة النیابیة في الدورة السابقة لمجلس النواب، نود أن
نعلم ماذا تحقق منھا؟ مشكلتنا في العراق كل وزیر یأتي یبدأ من (الصفر) نحُن في الدورة السابقة تقدمت لنا في لجنة الطاقة خطة لمدة (4)

سنوات فنُرید أن نرى السید الوزیر الحالي ماذا تحقق منھا؟ وأین اإلخفاقات؟ وھل لدیك مستجدات على الخطة الحالیة لتجاوز اإلخفاقات السابقة؟
ماذا سیتم إضافتھُ للصیف القادم على ضوء التخصیصات الُمتاحة؟ حیث عانت الكھرباء وحتى في القدرات التولیدیة المتوفرة خالل صیف عام

2018 من عدم األستقرار وكثرة األنقطاعات وتضرر المواطنین، وھل توجد خطة للحد من ھذه الظاھرة التي تتفاقم مع كثرة التجاوزات وزیادة
.في الطلب؟ النقطة الثالثة، ماذا عن ملف الجبایة وھل

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.أكمل نقطة واحدة

-:النائب جمال عبد الزھرة مزعل المحمداوي –

ماذا عن ملف الجبایة وھل لدیك خطة للتعامل مع عقود الخدمة والجبایة الحالیة والتي تُعاني من تلكؤ كبیر ورفض شعبي مستمر؟ وھل تم وضع
آلیة لتقییم المدراء العامیین لشركات التوزیع على ضوء معاییر الحد من الضائعات غیر الفنیة والجبایة ووضع الحلول المناسبة للحد من

.التجاوزات على الشبكة والعمل بمبدأ الربح والخسارة

-:النائب مریوان نادر نصر الدین –

نُرحب بالضیوف الكرام، ھناك مجموعة من موظفي العقود واألجور األستثماریة في مدریة توزیع كھرباء كركوك، أود ان أُبین لكم الصعوبات
التي تواجھھم وھم العقود واالجور على حساب الخطة األستثماریة من ناحیة الرواتب الشھریة والتي ھي حق لھم، حیُث أنھُ حصل في السنوات

السابقة تأُخر الرواتب لمدة أكثر من (5) أشھر، وھذا یحصل كل سنة وعند سؤالھم عن الرواتب یتم تبلیغھم بتأخر توفیر التخصیصات الخطة
.األستثماریة، علماً بأن سنوات خدماتھم أكثر من (5) سنوات ومستمرین بالدوام بالرغم من تأخر رواتبھم كونھم یشغلون مواقع
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-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.نقطة واحدة أُضیف فقط

-:النائب مریوان نادر نصر الدین –

ذات أھمیة عالیة في المدیریة، كما أن أغلب العقود واالجور األستثماریة على وجھ الخصوص ھم من أصحاب الشھادات، والى جانب ذلك أود
أن أُعلمكم أنھم لم یستلموا الرواتب لمدة (5) أشھر من عام 2017 لغایة اآلن، وال یعلمون بمصریھا، لذا اطلب منكم من معالي الوزیر النظر

.واإلستجابة لطلبھم، علماً أن جمیعھم أصحاب عوائل ویعتمدون على ھذا الراتب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.حتى نُعطي دور للوزیر لإلجابة على األستفسارات سأختصر المداخالت بأخر ثالث مداخالت

-:النائب كاوه محمد مولود –

نُرحب بالسید الوزیر والوفد المرافق لھُ، طبعاً أزمة الكھرباء في العراق تحتاج الى حل جذري ولیس فقط العمل على إضافة (1500) میكا واط
سنویاً حسب زیادة النسبة السكانیة

ما ھي خطة الوزارة لحل المشكلة جذریاً؟ .1
ما ھي خطة الوزارة لترشید األستھالك؟ وبرنامج الخصخصة الذي دخل حیز التنفیذ من قبل الوزارة السابقة؟ ونرید أن نعلم كیف تتعامل .2

الوزارة ضمن خطتھا مع الوحدات الكھربائیة التي تعمل بالغاز؟ ولكن لم تستطع الحكومة األستفادة منھا بسبب عدم تزوید ھذه الوحدات
.بالغاز

ھناك دیون متراكمة من الجبایة ما یُقارب نصف ھذه الدیون ھي على المؤسسات الحكومیة ومقار األحزاب، كیف تتعامل الوزارة مع .3
ھذه المشكلة وشكراً؟

-:النائب سلمان حسن بدیر –

ما ھي خطتكم لمعالجة األختناقات في الطاقة الكھربائیة في المحافظات وخصوصاً محافظة واسط؟ .1
.ما ھي خطتكم لتطویر قطاع النقل والتوزیع؟ علماً أن المحافظات بحاجة الى صالحیات لغرض النھوض بھا .2
ما ھي خطتكم لمعالجة األضرار التي لحقت بالمحافظات من عقود الخدمة والجبایة؟ وھل سیتم إلغائھا أو إعادة العمل بھا؟ .3

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

نُرحب بالسید معالي الوزیر، ونقول لھُ نحُن من الداعمین إلجراءاتكم في مكافحة الفساد وأجتثاث الفاسدین الذین دمروا الوزارة وحرموا
العراقیین من نعمة الكھرباء، ومعالجة اإلخفاقات السابقة، السید الوزیر الجمیع یعلم أن ضرر اإلقراض للدولة العراقیة سلبي مستقبالً، (4) ملیار

دوالر نسبة اإلقراض لوزارة الكھرباء، مجلس النواب یُرید ان یفصل القرض من الموازنة، حتى نعلم الجدوى األقتصادیة، نعلم الى أین تذھب
.ھذه المشاریع؟ نطلب من السید الوزیر بالتفصیل وأدق التفاصیل بخصوص المبالغ المخصصة بالنسبة لإلقراض مشاریع الكھرباء

-:النائب عبد االمیر نجم عبد هللا –

نُرحب بمعالي وزیر الكھرباء، ھناك تحدیث خطة عمل 2019 ُمقدمة من قبل الشركة العامة لتوزیع كھرباء الجنوب في 28/11/2018، خطة
خلیة األزمة عام 2019 (25) ملیار و (209)، الخطة األستثماریة (11) ملیار، خطة الطوارئ (127,661)، حقیقةً الخطط المذكورة تتضمن

عدم دخول الرواتب األستثماریة واألجور الیومیة عقود المالك والمالك الدائم الموظفین البالغة (11) ملیار، ھذه تُقدم بالخطط اإلضافیة، الخطة
المذكورة أعاله ھذه تُعطي ساعات تشغیل لمحافظة البصرة (20) ساعة، میسان (16) ساعة، ذي قار (16) ساعة، المثنى (16) ساعة، ولغایة
اآلن معالي الوزیر لم یأخذ في ھذه الخطط أي إجراء وال یبعث المبالغ، فنطلب من معالي الوزیر أن یھتم بھذا الموضوع، ألنھٌ مقبلین على فصل

.الصیف

-:النائبة میسون جاسم داود –

أحب أن أذكر لسیادة الوزیر بعض النقاط عن محافظة الدیوانیة، محافظة الدیوانیة یوجد بھا عدد قلیل من عمال الصیانة، في المركز (3) عمال،
باألقضیة والنواحي كل قضاء (2) عمال صیانة، فلدینا نقص كبیر جداً في عدد الكوادر وفي اآللیات، خصوصاً بعد ما خرجت شركة (األیام)،

.إضافة لذلك لدینا الحذف واألستحداث غیر مفعل في قطاع الكھرباء، لدینا الكثیر یبلغ عددھم (100) متقاعد ومتوفي

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أعتذر من السیدات والسادة طالبین المداخالت لضیق الوقت، حتى نتمكن من أخذ اجوبة من السید الوزیر
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-:(السید لؤي الخطیب (وزیر الكھرباء –

األسئلة كثیر وجداً مھمة أكاد أجزم ان كل سؤال مھم ویستحق اإلجابة، شخصیاً دونت تقریباً (70) سؤال واألخوة أیضاً كتبوا أنا أرى األوراق
.تقریباً (30-35) سؤال، أذا أُرید نبدأ بإجابة جمیع األسئلة خصوصاً بعض األسئلة تحتاج الى إجابة بحدود (2-3) ساعة

-:السید رئیس مجلس النواب –

معالي الوزیر، تحدث بالخطة واإلطار العام للوزارة بما تحدث بِھ السیدات والسادة النواب، مالحظاتھم الخطة للسنة القادمة، بموجب األسئلة التي
ُطرحت بإمكانك أن تعد تقریر في الدوائر المختصة في وزارة الكھرباء إلحالتھ الى لجنة الطاقة النیابیة ومن ثم یُعرض على السیدات والسادة

.النواب

-:(السید لؤي الخطیب (وزیر الكھرباء –

أنا أطلب من جمیع السیدات والسادة النواب، لربما الدائرة اإلعالمیة في مجلس النواب أن یزودنا بقرص لھذه الجلسة ولجمیع األسئلة حتى نُجیب
علیھا، وأن شاء هللا حتى األسئلة التي أستلمناھا خطیاً التي دوناھا أیضاً نُجیب علیھا بكتیب ونسلمھ بكتاب رسمي الى مجلس النواب. فیما یخص

الخطط، كما ذكرت الفترة التي أستلمنا كانت فترة متأخرة بسبب تأخر تشكیل الحكومة، نھایة العاشر عملیاً نحُن باشرنا في بدایة شھر الحادي
عشر، فالفترة كانت حقیقةً ضیقة لم نملك أال أن نعمل بما ورثناه من موازنة كانت معدة من الحكومة السابقة بتخصیصاتھا بمعلمھا وكذلك بخطط

الدوائر المعنیة، لكن أحدثنا بعض التغییرات ودخلنا في مراجعة لكل العروض التي قُدمت الى وزارة الكھرباء من الشركات العالمیة، وكما
أسلفت نحتاج بحدد أسبوعین الى إكمالھا، أي بدایة شھر الواحد تكون الخطة كاملة، ان أتكلم عن خطة تتكون من (100) صفحة وھذا المختصر،

ولذلك بأرقام بجداول وتحتاج الى جلسات متخصصة لشرحھا، فیما یخص الدعوات من اللجنة المالیة ولجنة الطاقة، حثقیقةً أتتنا الدعوة متأخرة
وعلى سبیل المثال لجنة الطاقة وصلتنا الساعة (7) مساًء والطلب أنھُ ثاني یوم الصبح نكون حاضرین، وفي الصباح كان ارتباطنا بوفود أجنبیة
اتت من الخارج فلم …، كذلك مسألة ألتزامنا مع دعوة اللجنة المالیة كان لدینا إرتباط بزیارة المنشآت الحكومیة في محافظة بابل لألشراف على

عملیة الصیانة، ھذه أردت ان أوضحھا، لم أتھرب ولم أمتنع عن الحضور كانت ھناك مسبقة، ولذلك أطلب من أعضاء اللجان المعنیة أن یطلبون
منا فسحة من الوقت  حتى نتفق على موعد معین بین الطرفین ولیس طلب بطریقة اإلذعان وبأوقات قصیرة، على نحو السرعة حقیقةً مسألة
الغاز وكمیات الغاز التي نحتاجھا لرفد الطاقة، نحن كما تعلمون تطرق بعض اإلخوة على متى یتم أستثمار الغاز المصاحب لكي نعتمد على
اإلكتفاء الذاتي، حالیاً نحُن نتعامل مع وزارة النفط وزارة النفط مرتبطة بخطط وسقوف زمنیة فیما یخص أستثمار الغاز المصاحب، وخطط

الكھرباء مرتبطة بمدیات وسقوف تطویر الغاز المصاحب، ال أعلم متى سنصل أستثمار جمیع الغاز المصاحب؟ ولكن لربما تعتمد على خطط
تطویر الحقول من جوالت التراخیص األولى والثاني، اآلن الغاز األیراني وأستیراد الكھرباء من أیران یوفر لنا بحدود (4000) میكا واط،

ولذلك من الصعوبة بمكان األستغناء عن ھذا الكم الھائل من تجھیز المنظومة الكھربائیة، فیما یخص مدیات الضغط على وزارة الكھرباء
بالتعامل مالیاً، ھذا السؤال یوجھ الى البنك المركزي والى وزارة المالیة، فیما یخص العقد األستثماري بین محافظة كركوك والمستثمر (احمد

اسماعیل) والـ (100) میكا واط التي ذُكرت حقیقة ھي (250) میكا واط التجھیز، العقد بین المستثمر ومحافظة كركوك من حصة األقالیم
والمحافظات، ولكن وصلنا طلب من وزارة الطاقة في إقلیم كردستان أنھُ أذا وزارة النفط ال تجھز وقود لوزارة الطاقة في إقلیم كردستان ھم

سوف یقطعون الغاز، ال یوجد ھكذا شرط بین المستثمر ومحافظة كركوك ونحُن بصدد اإلجابة للمحافظة إلقلیم كردستان بھذا الشيء، فإذا حدث
و (سیمنس) نحُن اآلن (GE) قطع من جھة المستثمر ھو بضوابط وأوامر حكومة كردستان وال عالقة لھا بوزارة الكھرباء، مسألة الكلف لـ

بصدد أعداد البیانات النھائیة وسننشرھا ونبعث نسخة كاملة الى مجلس النواب توزیع ھذه العقود، أتكلم عن العقود العاجلة لسنة 2019 ولیس
للمدى المتوسط والمدى البعید، ألن تلك عقود معقدة وتحتاج الى مفاوضات معمقة، مسألة تأھیل الكوادر والتدریب وفیما یخص تأھیلھم للنھوض

بواقع قطاع الطاقة بالعراق، حقیقةً نحُن نركز على ھذا الجانب بشكل أساسي، زرنا مراكز التدریب واآلن بصدد عوامل توأمة بین مراكز
التدریب الجامعات والمراكز العالمیة للنھوض بھذا الواقع، التحقیق مع نحُن صرحنا بھذا الشيء بھذا الموضوع بشيء متوازن، حفظنا حقوق
الوزارة ولكن ما زلنا نبحث عن إجابة ألنھُ راسلنا الصحیفة عدة مرات لتجیبنا على بعض االسئلة ولكن لم نستلم أي جواب، الى حین أستالم

جواب من الصحیفة حول اإلدعاءات من الصعوبة بمكان أن نأخذ بھذه اإلدعاءات كأتھامات قطعیة، فیما یخص شركات الطاقة الشمسیة
(IFC) ومشاریع الطاقة الشمسیة نحُن بصدد مراجعة الخطط األستثماریة لھذا الجانب، أجتمعت مع الذراع األستثماري للبنك الدولي التي ھي
وطلعنا على التجارب المقاربة للمثال العراقي كمشاریع الطاقة الشمسیة في تركیا في األردن وفي مصر، ونحُن بصدد العمل على اكمال خطة

متكاملة ألستحداث أطار تجاري لجذب ھذه الشركات، سننتھي من ھذا العمل قبل نھایة شھر الواحد، حقیقة كل سنة حسب المنھاج الحكومي من
المفترض كل سنة نُضیف بمعدل (500) میكا واط من الطاقة الشمسیة أي بمعدل (2000) خال (4) سنوات، ولذلك سوف تكون أصعب مرحلة

ھي أول (100) میكا واط ألن أول (100) میكا واط تكون اغلى (100) میكا واط، متى ما تم االستثمار بھا نحُن لدینا (7) مناطق محددة
جغرافیة في أنحاء العراق وفي حدیث متواصل مع الشركات األستثماریة الواعدة التي ترغب في األستثمار، مسألة التعریفة ھي بصدد التفاوض
علیھا لتكون العقود واقعیة وتتناغم مع العقود المعیاریة التي نعمل على أعدادھا، فیما یخص الخطط، تحدثنا كثیراً والجمیع یسأل ما ھي الخطة؟
أنا ذكرت مراراً وتكراراً نحتاج الى فترة وھذه الفترة أن شاء هللا خالل األسبوعین القادمین سوف تنتھي ھذه الخطة، كما أسلفت نحُن مرتبطین

بنقطة البدایة، نحُن لم نبدأ في الشھر السابع نحُن بدأنا في شھر الحادي عشر، فالحكم مسبقاً ورمي األحكام لیس من العدالة بمكان نحتاج ھذا
الوقت ولكن أن شاء هللا قبل نھایة ھذه السنة وفي األسبوع االول أن شاء هللا سوف تكون مكتملة ھذه الخطط، ولكن أجماالً النقل سیستھلك أغلب
الموازنة فیما یخص (50%) ألن المشاكل الكبرى حقیقةً ھي في النقل والتوزیع، شركات الجبایة نحُن في صدد تقییمھا وإعداد التقریر النھائي

من اللجان المختصة التي تعمل علیھا بحدود األسبوعین القادمین سوف یكون التقریر مكتمل من اللجان تم تكلیفھا في بدایة تسنمنا التكلیف
وسیكون التقریر حاضر ونُرسلھُ، تقییم العقود وتقییم الشركات التي دخل، ألن حقیقة الجبایة كل ما نجنیھ أعتقد في 2018(350-400) ملیار

بھذا الحجم، في حین أنھُ المتوقع لعام 2019 ملزمین یجب أن یكون تحصیلنا (2) تریلیون دینار، ولذلك ھذه كلھا مرتبطة، نحن لدینا المناطق،
لدینا الھوائیات، المناطق التي فیھا الھوائیات تختلف عن المناطق التي فیھا الدفن، إذا أردنا المقاییس الذكیة والشبكات الذكیة، كل ھذه االمور

حلول جذریة تحتاج إلى تنفیذھا ال تحدث بین لیلة وضحاھا أجتمعنا مع الشركات الصینیة الحكومیة وشركات عالمیة أخرى للنظر وتقییم
عروضھم فیما یخص تطویر البنى التحتیة وتحویل من الھوائیات إلى الدفن والشبكات الذكیة والمقاییس الذكیة، كل ھذه األمرو تحتاج إلى زمن

وبتصاعد، الكثیر یسألني عن البرنامج، ما ھو البرنامج؟ الرؤیة ملتزمة بأربع سنوات، لذلك من الصعوبة بمكان أن تعطوا لشخص ثالثة أو ستة
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أشھر وتقولون لھ نحن نقیمك على ھذا األساس، المسألة مستعصیة وصعبة على الموروث، بسبب الموروث والتحدیات، نحن ال ننسى أنا أرید أن
.أُسلط على نقطة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التقییم یكون على تحسن األداء بشكل تدریجي خالل ھذه األربع سنوات

-:(السید لؤي الخطیب (وزیر الكھرباء –

أحسنت، وھذا ھو ما ذكرتھ سابقاً إنھا مسألة تراكمیة وتصاعدیة، السنة االولى نرجو ان نرتفع (10-15%) كنسبة والسنة أكثر وإذا وصلنا إلى
السنة الرابعة ونحن أنجزنا ما الیقل عن (80%) من أزمة الكھرباء ھذه نعمة، ھذا إنجاز، نحن ال نقول فقط على مستوى األنتاج، على النقل

والتوزیع وإدارة القطاع، أنا فقط أرید أن أوضح نقطة واحدة، واحدة من أشكاالت قطاع الطاقة في العراق أنھ مقسم بین ثالث وزارات، وزارة
الكھرباء ووزارة النفط ووزارة الصناعة في قطاع البتروكیمیاویات، كل الجھاز اإلداري لقطاع الطاقة في الدول المتطورة حتى مؤخراً في

الدول المجاورة منحصر بإدارة واحدة، لربما مستقبالً أو یصار إلى تعدیلھ على النحو السیاسي واإلداري إنھ یصار قطاع الطاقة في ملف واحد
أو وزارة واحدة. ھذا لیس موضوعنا، لكنھ إجابة لماذا نحن نكون في ھذا التحدي؟ فیما یخص الربط، الربط جداً مھم مع دول الجوار، زیارتي

من البنك الدولي لألطالع على مشاریع الطاقة الشمسیة وحلولھا، كذلك ألتقیت مع وزیرة (IFC)كانت لألردن باإلضافة إلى أجتماعي مع الـ
الطاقة وناقشنا في مؤتمر عن الربط الثماني والربط الخلیجي وسبل التعاون مع دول الجوار لكي نلبي الطلب ونحن ننمو تصاعدیاً وبحاجة إلى

الزیادة على الطاقة الكھربائیة من كل دول الجوار، الھدف مستقبالً فیما إذا نجحنا أن شاء هللا یكون العراق سوق واعدة لو قمنا بتطویر البنى
التحتیة وقمنا بتطویر الشبكة وأستحدثناھا، ألنھ كما ذكر السیدات والسادة النواب الشبكات متھالكة وجمیعھا قدیمة وتحتاج جمیعھا إلى إعادة نظر

وإعادة رسم، نعم سیادة النائب وھذا ما قلتھ قبل أستأزاري وقلتھ من باب التھكم في وقتھا، أنا حقیقةً فقط أطلب من اإلخوة من األستاذ (قاسم
العاني) واألستاذ (عبد الباسط المرسومي) اإلجابة عن بعض النقاط إذا أرادوا المشاركة ألني احضرتھم ألنھم سجلوا بعض األسئلة، األستاذ

.(قاسم العاني) من دائرة التخطیط في الوزارة، واالستاذ (عبد الباسط المرسومي) من دائرة التوزیع لإلجابة عن بعض األسئلة الفنیة

-:(األستاذ قاسم العاني (دائرة التخطیط في وزارة الكھرباء –

النائب (مثنى السامرائي) سأل عن موضوع مشروع محطة صالح الدین الحراریة، (1260) میكاواط مشروع مھم جداً، یحتاج أیضاً (228)
ملیون دوالر على العقد، ألن الكلفة الكلیة أكثر من (1) ملیار دوالر المتبقي من العقد (228) ملیون دوالر لكن تبعات توقف أربع سنوات

وأحتالل داعش للمناطق القریبة ومغادرة الكادر الصیني جرى تأخیر لمدة أربع سنوات، عادوا للعمل اآلن، تم تأمین موضوع اكمال التخصیص
ومتابعتھ بشكل حقیقي مع السید مدیر المشروع من قبلي ألنھ مشروع مھم فعالً ألن محافظة صالح الدین أصبحت بدون تولید، وبحاجة إلى ھذه

.المحطة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل أُدِرج بتخصیصات أو بخطة الوزارة لعام 2019؟

-:(األستاذ قاسم العاني (دائرة التخطیط في وزارة الكھرباء –

.نعم أُدِرَجت

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب، المداخلة الجانبیة غیر مقبولة، القرض الصیني ھو جزء من الموازنة، ھذه المعلومة ال اعرفھا سوف أتاكد منھا في قانون الموازنة،
.القرض جزء من الموازنة

-:(األستاذ قاسم العاني (دائرة التخطیط في وزارة الكھرباء –

مع ذلك تم تأمین مبلغ ایضاً لغرض أستمرار العمل في الموقع ألن الشركة الصینیة أعادت كوادرھا للموقع وتم تأمین العمل وعلى اتصال مباشر
ھذه قروض (JICAGPIC)و (Ge)و (SIEMENS) ولدینا (ABB) مع مدیر المشروع بالذات في ذلك الموقع، موضوع القروض التي ھي

دخلت فیھا مشاریع تخص الوزارة وبالتنسیق مع كل قطاعات الوزارة من النقل والتوزیع واألنتاج في المحافظات، یعني أیضاً محافظة صالح
الدین إذا جنابك تسأل والسادة النواب اآلخرین في تنسیق مستمر مع القطاعات لغرض وضع وفك األختناقات في المحافظات. السید النائب (عمار

طعمة) حقیقة موضوع األولویات على أداء الوزارة في المشاریع السابقة كل خطة تكون فیھا إیجابیات وسلبیات فیھا من اإلیجابیات الكثیر، أنا
.أتكلم عن السابقة مازلنا في 2019 لو ندخل في عام 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تدخل جانبي ال یجوز

-:(األستاذ قاسم العاني (دائرة التخطیط في وزارة الكھرباء –

.أنا اعتذر لكن سؤال السید النائب كان ھكذا
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.الحدیث یكون معي

-:(األستاذ قاسم العاني (دائرة التخطیط في وزارة الكھرباء –

فیما یخص تثبیت العقود اجاب السید الوزیر عن ھذا الموضوع، تثبیت العقود أصبح اولویة اعتقد الجمیع شاھد السید الوزیر یقول أنا ممثل
العقود في رئاسة الوزراء وفي مجلس النواب لموضوع تثبیتھم، تم تأمین مبالغھم في الموازنة كمقترح الموازنة التشغیلیة الحقیقة ھو ضمن

لغایة اآلن لم نتم توقیع (SIEMENS) كلفتھا اكثر من (Ge) الرواتب واالجور بمبلغ یغطي رواتبھم لكافة العقود. موضع مشاریع تنفذ من قبل
أي عقد لكي نعرف أیھما أعلى سعراً، المعدات، لكل شركة فلسفة في معداتھا ونوعھا مختلف وموضوع الوقود، أرجو المعذرة ھذه المعلومة

.تحتاج إلى تكثیف أكثر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا الموضوع فني یترك لتقدیر الدائرة

-:(األستاذ قاسم العاني (دائرة التخطیط في وزارة الكھرباء –

موضوع الوقود ھدر (2) ملیار دوالر للغاز المصاحب، مھمة وزارة النفط، ونحن على أتصال مستمر معھا فیما یخص موضوع الوقود وال
یألون جھداً أن یزودون بالوزارة بالوقود المتاح لدیھم موضوع مھم لوزارة النفط، ساعات التجھیز ھو بالتأكید أستھداف الھدف ألي خطة لوزارة

الكھرباء ھو ساعات التجھیز، لكن أرجو المعذرة نحن لحد اآلن الموازنة بشكل عام لم تُقر، نعم لدینا مقترح للموازنة عملنا علیھ وبدأنا نعمل
على موضوع وضع المشاریع، تم تغطیة كافة مشاریع قطاعات الوزارة، االنتاج والنقل والتوزیع، في مداولة مستمرة مع القطاعات ضمن

المحافظات أیضاً وبالتأكید ھنالك أرتباطات تخص ھذا الموضوع لغرض فك األختناقات بالذات والمشروع المستقبلي، فیما یخص الصیف القادم
نحن نتكلم خطة طارئة حقیقة للصیف فیھا (200) ملیار أصبحت ضمن الموازنة كطوارئ تحت مسمى لجنة االعمار والخدمات، وأیضاً مبالغ
أخرى للموازنة فیھا المشاریع للقطاعات الثالث، عذراً لم أستطع كتابة أسم السید النائب الذي طرح موضوع خطة وزارة الكھرباء تركز على

زیادة األنتاج، حقیقةً كل قطاع ھو ضمن المشاریع التي وضعت بنظر األعتبار وأخذت قطاع نقل الطاقة وقطاع األنتاج وقطاع التوزیع بالتأكید
ً جمیعھا مھمة وال یمكن المضي بواحدة منھا ألنھ لن نستفید منھ، ألنھ إذا انتجنا الطاقة بدون النقل غیر ممكن بدون التوزیع غیر ممكن أیضا

.فأعتقد إن المعلومة لدى السید النائب بھا نوع من التشویش

-:(السید عبد الباسط المرسومي (وكیل مدیر عام الدائرة الفنیة –

السید النائب (عدنان) محافظة النجف لھا خصوصیة كبیرة جداً لدینا، جنابك مشكور عندما كنت محافظاً قدمت الدعم لنا، أستطعنا أن نجعل
النجف أقل محافظة فیھا أختناقات، أنا شخصیاً على تواصل مستر مع األستاذ (بّراك) مدیر توزیع النجف بأستمرار، وأي أحتیاج  للنجف نعطیھ
أسبقیة قصوى، إضافة إلى إنھ في أیام الزیارات كل الوزارة تُجند، أنتم فعالً أكثر محافظة إیراداً بسبب المنطقة الدینیة، ھل تسمح لي أن اعطي

أحصائیات حول ھذا الموضوع؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الحدیث یكون معي ویوجھ بحدیث عام

-:(السید عبد الباسط المرسومي (وكیل مدیر عام الدائرة الفنیة –

األحصائیات العامة عن الموضوع، نتكلم عن النصف األول لعام 2018، مجموع الطاقة الُمسلَمة للتوزیع (39,641,000) میكاواط/ساعة،
الطاقة الُمجباة (7,836,000) میكاواط/ساعة، یعني ال تتجاوز (1/8) من الطاقة الحقیقیة التي سلمناھا للتوزیع، السبب ھو عزوف الكثیر من

المواطنین، حضراتكم في النجف لدیكم أمكانیة على الجبایة ألنھ لدیكم مستھلكین كبار، یوجد مستھلكین كبار في النجف ھذا االمر یسھل الجبایة،
في بعض المحافظات مثل محافظة واسط األمر صعب جداً تحقیق جبایة كبیرة فیھا. اإلخوة السادة نواب محافظة كركوك ذكروا خطابات

الضمان المزورة التي قدمتھا بعض الشركات، نحن جمدنا العقود وسحبنا العمل، بدأ فریقنا العمل والحمد � ولم یحدث إرباك كبیر في المحافظة،
اآلن نحن لدینا مع ھذه الشركات قضایا قانونیة تُحسم إن شاء هللا فتلغى العقود، أو إذا القانون أعتبرھم غیر مذنبین فنحن نتبع القانون وال نستیطع

أن نعمل بغیر األجراء القانوني. بالنسبة للسادة النواب في محافظة الموصل، أجور فترة األحتالل حالیاً مجمدة صالحیة ألغائھا ھي خارج
.صالحیاتنا ونتأمل أنتم ممثلي الشعب أن تدعموننا بأتجاه ألغائھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

ألغاء ماذا؟

-:(السید عبد الباسط المرسومي (وكیل مدیر عام الدائرة الفنیة –

.دیون أجور الكھرباء التي ترتبت خالل فترة األحتالل، نحن جمدناھا لكن صالحیة ألغائھا ھل أمر خارج صالحیاتنا

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.اللجنة المالیة أخذ ھذا األمر بنظر األعتبار في قانون الموازنة العامة اإلتحادیة لسنة 2019

-:(السید عبد الباسط المرسومي (وكیل مدیر عام الدائرة الفنیة –

.وھذا األمر یخص كل المحافظات االتي كانت تحت األحتالل.  ھذه أھم النقاط التي ذُِكَرت بخصوص قطاع التوزیع وشكراً لألصغاء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید وزیر الكھرباء

.بحاجة لمناقشة خطة الوزارة للمرحلة القادمة الجزئیة لعام 2019 والكلیة لألربع سنوات مع لجنة الطاقة بشكل تفصیلي .1
مناقشة تخصیصات وزارة الكھرباء مع اللجنة المالیة، وفي نفس الوقت تزوید مجلس النواب ما ھي المشاریع المقترحة أو التي تم .2

وضعھا في التخصیص المالي لسنة 2019 في مشروع قانون الموازنة وفي موازنة وزارة الكھرباء تحدیداً؟ لمعرفة ما ھي المشاریع
التي سوف تباشر بھا الوزارة؟ ھل األحتیاجات للوزارة ھل تغطیھا ھذه المبالغ الُمرصدة في القانون؟ ما ھي طبیعة المشاریع سواء كانت

من األقتراض الخارجي أو من موازنة الدولة اإلتحادیة ھذه التفاصیل تناقش مع اللجنة المالیة، أطلب جدول تفصیلي بأبواب الموازنة
التشغیلیة واألستثماریة، الیوم لدي مشروع قانون الموازنة ینص على إنھ لوزارة الكھرباء كذا تشغیلي وكذا أستثماري، أرید تفاصیل

األبواب التي أقترحتھا وزارة الكھرباء على وزارة المالیة، وحسب علمي إنھ تم تشكیل لجنة مشتركة بین وزارة المالیة ووزارة الكھرباء
.في عمل الحكومة السابقة عند إعداد مشروع قانون الموازنة

فیما یتعلق بالدرجات الوظیفیة أشار لھا أحد مساعدي السید وزیر الكھرباء، ھذه التفاصیل یحدد موعد الحق نقاش بین الوزارة ولجنة .3
الطاقة بتفاصیل الخطة وتعرض لجنة الطاقة الخطة بشكل كامل على مجلس النواب ألطالع السیدات والسادة اعضاء مجلس النواب على

.الخطة وأي مالحظات ممكن أن تطرأ علیھا
في الموازنة ضروري أن یكون لك ولوزارتك مشاروات وتداول مع اللجنة المالیة بما یخص الموازنة، لجنة الطاقة واللجنة المالیة تحدید .4

مواعید ألستضافة وزارة الكھرباء حتى وإن كانت األجتماعات متكررة بما یتعلق بموازنتھم وبما یتعلق بالخطة للعام القادم. شكراً جزیالً
.سیادة الوزیر وأنتظر تفاصیل الخطة أن تصلنا إلى مجلس النواب من خالل اللجان المختصة

.(الفقرة خامساً: القراءة األولى لمشروع قانون الموازنة العامة اإلتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019 (اللجنة المالیة*

إضافة إلى ھذا القانون وصلني قانونین آخرین من اللجنة المالیة، وأیضاً قانون من لجنة األمن والدفاع ھذا أول قانون یُقرأ في أروقة مجلس
.النواب في جلسة مجلس النواب لھذه الدورة التشریعیة ولھذا الفصل التشریعي

-:النائب حنین محمود احمد قدو –

بالرغم من إن مشروع قانون الموازنة العامة اإلتحادیة وصلت ھذا الیوم لكن لمقتضیات المصلحة العامة وبناًء على توجیھ السید رئیس المجلس
.قررنا أن نبدأ بالقراءة األولى لمشروع قانون الموازنة لسنة 2019

.یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون الموازنة العامة اإلتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون الموازنة العامة اإلتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

بما یخص الجدول الذي أشیر لھ في الفقرة ثانیاً الذي فیھ العجز فیھ تفاصیل كاملة، ما بعد الجدول توجد تفاصیل كاملة ألطالع السیدات والسادة
.النواب علیھ، فقط لألطالع علیھا یتم قرأتھا أثناء التصویت، ألن التفاصیل الجدول

-:النائب عدنان عبد خضیر عباس الزرفي –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون الموازنة العامة اإلتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:النائب ماجد عذاب جابر –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون الموازنة العامة اإلتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:النائب عبد الھادي موحان عبد هللا –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون الموازنة العامة اإلتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –
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.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون الموازنة العامة اإلتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:النائب شیروان میرزا قادر –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون الموازنة العامة اإلتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:النائب محمد علي محمد تمیم –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون الموازنة العامة اإلتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:النائبة اخالص صباح خضر الربیعي –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون الموازنة العامة اإلتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس السن والسیدات والسادة االعضاء في اللجنة المالیة، تقدم لي أكثر من (120) نائب طلب لفرض بدل إیجار على عقارات الدولة
المشغولة من المسؤولین السابقین، الذین كان لھم في فترة من الزمن منصب حكومي وأخرین حتى بدون مناصب، حكومیة، ھنالك أستیالء على

أموال وعقارات الدولة داخل وخارج المنطقة الخضراء، أرجو األخذ بنظر األعتبار على ھذا الطلب وإدراج عالج لھ في قانون الموازنة وفرض
.إیجار یعزز من إیرادات الدولة بشكل عام

-:النائبة اخالص صباح خضر الربیعي –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون الموازنة العامة اإلتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون الموازنة العامة اإلتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:النائبة سھام شنون عبد هللا –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون الموازنة العامة اإلتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:النائبة انعام مزید نزیل –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون الموازنة العامة اإلتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ترفع الجلسة إلى یوم السبت الساعة الواحدة ظھراً

.ُرفعت الجلسة الساعة (7:45) مساًء
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