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محضـر جلسـة رقـم (26) االربعاء (16/1/2019) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة األولى

الفصـل التشریعي األول

 

محضـر جلسـة رقـم (26) االربعاء (16/1/2019) م

 

ً .عدد الحضور: ( 196 ) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (02:10) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

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

-:السید مرتضى مھدي –

.یتلو آیاٍت من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، الفقرة اوالً النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضویة بعض السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، أحتاج إلى
ثلثین للتصویت على ھذه الفقرة، ال یوجد لدینا ثلثین أطلب استبدال ھذه الفقرة بتأدیة الیمین الدستوري لبعض السیدات والسادة أعضاء مجلس

.النواب، أرجو التفضل بالموافقة على استبدال ھذه الفقرة

.(السید عطوان السید حسن یؤدي الیمین الدستوریة عضواً في مجلس النواب )

 

-:(النائب ھشام عبد الملك علي سھیل (نقطة نظام –

المادة (37) اوالً من المادة (9) اوالً من النظام الداخلي، بالنسبة إلى جدول األعمال ثالثاً ورابعاً یفترض أن یكون ھناك تنسیق مع السید رئیس
اللجنة لجنة النزاھة في عرض ھذه القوانین حسب النظام الداخلي، قانون تعدیل ھیأة النزاھة ھذا قانون خالفي ویوجد مشكلة ما بین ھیأة النزاھة

وما بین االدعاء العام وتم اللجوء إلى المحكمة االتحادیة في وقتھا، لذلك ھذا القانون یحتاج إلى وقت نرجو رفعة من جدول األعمال، كي
نستضیف ھیأة النزاھة وننسق مع االدعاء العام وبعد ذلك ممكن أن یعرض ھذا القانون للقراءة ھذا اوالً، رابعاً بالنسبة إلى رابعاً نطلب من ھیأة

ً الرئاسة رفعھا من جدول األعمال ھذا القانون اوالً اختصاص لجنة النزاھة غیر ممثل بھذا القانون ھي اللجنة الرئیسیة، لكن ھذا القانون ایضا
خالفي ھناك قانون أخر ھو من أین لك ھذا، ولدینا الكسب الغیر المشروع وھناك قانون ثالث ایضاً بنفس المضمون، لذلك ھذا القانون یحتاج إلى

.وقت كي نوحد ھذه القوانین في قانون واحد ونرفع إلى ھیأة الرئاسة لقراءة، لذلك ایضاً نرجو رفع ھذه الفقرة من جدول األعمال

-:السید رئیس مجلس النواب –
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ھذه القوانین من ضمن القوانین الذي أرسلتھا الحكومة بعد ما أرسلنا مجمل القوانین لبیان أولویات الحكومة في القوانین الموجود بأدراج مجلس
النواب بالدورات السابقة، أتت جملة من ھذه القوانین بما یخص الفقرة رابعاً اللجنة الرئیسیة ھي لجنة النزاھة أتفق معك وتم تعدیلھا في الجدول

السابق، أیضاً وجھة نظر جنابك ترفع من الجدول، ھل یوجد مانع أن تقرأ قراءة أولى ونمضي بھ وبعد ذلك اللجنة تعطینا رأیھا؟ أطلب من
السیدات والسادة إضافة فقرات إلى جدول األعمال،  سوف تبقى الجلسة مستمرة، إضافة باقي القوانین التي وصلت من الحكومة لھا أولویة

بتشریعھا، تضاف إلى جدول األعمال، القوانین (13) قانون منھا تم قراءتھا والقسم األخر مدرجة بالجدول المتبقي یدرج في جدول األعمال
.لقراءتھا، ھل یوجد اعتراض؟ وال حقاً نأخذ رأي اللجنة في ما لو تقترح اللجنة یوجد عندھا مشاورات في ما یتعلق بھذا األمر

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

اوالً المادة (37) من النظام الداخلي ھي نقطة نظام السید الرئیس، اوالً أؤید ما جاء بھ السید رئیس السن لجنة النزاھة، ثانیاً سیادة الرئیس نحن
أتفقنا أن الحكومة لمشاریع القوانین یجب أن تقدم كل أولیات القانون ولیس فقط صیغة القانون ونأتي ھنا یتم قراءتھا ألیاتھ المستشارین مجلس

شورى الدولة والى أخر، الحقیقة ھذه المواضیع نحن نعتقد في لجنة النزاھة النیابة السید الرئیس، نحن نعتقد أن ما قبل ھذه الدورة ما قبل 2018
كان العراق منشغل بمحاربة اإلرھاب نحن نعرف أن أفتین ھي من تصیب العراق الفساد واإلرھاب، هللا سبحنا وتعالى عاون الشعب العراقي وتم

خالص من اإلرھاب على األقل عسكرین، الیوم الفساد سیادة الرئیس ھو المادة (3) الفقرة ثالثاً تعدیل قانون النزاھة نعتقد في لجنة النزاھة أن
تعدیل القانون یجب أن یكون تعدیل حقیقي متوافق مع حجم الفساد الموجود في الدولة العراقیة وألیة مكافحتھ، وھذه المواد بعد االطالع علیھا

.األولیة ھي مواد بسیط مواد إجرائیة سوف نبقى بنفس الدوامة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بإمكانكم إضافة وتعدیل مواد كلجنة

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

نحن بحاجة إلى تعدیل قانون ھیأة النزاھة بالكامل، وقد قدم بعض اإلخوان قانون إلغاء مكاتب المفتشین، لضرب مكاتب الفساد، وأیضاً لم یدرج
.ضمن القوانین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أنا سألت سؤاالً، ھل تؤیدون إضافتھ؟ أم ال؟ یجب أن أعد جدول أعمال آخر، ونحن لدینا قوانین نرید قراءتھا قراءة أولى

-:النائبة سھام موسى حمود الموسوي –

فیما یخص الفقرة/ثالثاً ورابعاً، ھاتان الفقرتان أو القانونان تم رفضھما في الدورة السابقة من قبل مجلس النواب، الكل یعلم، وخاصة اللجنة
القانونیة بأن كل قانون فیھ صبغة قضائیة أو قانونیة یجب أن یتم إشراك مجلس القضاء األعلى، وھیأة النزاھة، وأیضاً اللجان المعنیة في داخل

مجلس النواب، وھذان القانونان جاءا من الحكومة، ومباشرة طرحا الیوم، أنا أسأل رئیس وأعضاء اللجنة القانونیة، ھل تم مرور ھاذین القانونین
علیھم في اللجنة؟ وھل تم تدقیقھما من قبلھم؟ لذلك نحن نرفض تشریع ھاذین القانونین، أو طرحھما في مجلس النواب الیوم، ویجب أن یمررا

.على اللجنة القانونیة ولجنة النزاھة، وأیضاً یتم إشراك مجلس القضاء األعلى

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذه القوانین موزعة على اللجان المعنیة، أصالً ھي موجودة في اللجان

-:النائبة سھام موسى حمود الموسوي –

.أنا أطلب رأي رئیس اللجنة القانونیة في ھذا الموضوع

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

فیما یتعلق بإضافة فقرات على جدول األعمال، من حق ھیأة الرئاسة أن تقترح على المجلس، والمجلس یصوت، ال یحتاج نقاشاً، إما یصوت أو
ال، إما بالنسبة للقوانین المتعلقة بقضایا مكافحة الفساد والنزاھة والكسب غیر المشروع، فھي من اإلختصاصات األصیلة للجنة النزاھة، ومن حق
اللجنة القانونیة أن تبدي آراءھا التي تراھا مناسبة من حیث الصیاغة القانونیة فقط، ال من حیث التدخل في الجوانب الفنیة، فیجب أن تبدي وجھة

.نظرھا من الجانب القانوني، ال من حیث الجوانب الفنیة المتعلقة بمكافحة الفساد، ھذا من إختصاص لجنة النزاھة

سؤالي إلى سیادتكم: قلتم بأن الجلسة سوف تبقى مستمرة، فماذا تقصدون بالمستمرة؟ ھل تبقى مفتوحة إلى غد وبعد غد؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.مستمرة حسب قرار المحكمة اإلتحادیة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –
ً أل أ
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ً .المحكمة اإلتحادیة ممنوع فیھا أن تبقى، فقط الجلسة األولى خصوصا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال، نستمر بالجلسة في القراءة، أي نحتاج إلى جدول أعمال

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.تعني بالتالي أن الیوم یجب أن تغلق الجلسة إذا إنتھى جدول األعمال

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لیس یجب

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

إذن كیف تبقى جلسة مفتوحة؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لیست مفتوحة، مستمرة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.كیف مستمرة؟ أثبت ھذه مخالفة للنظام الداخلي، ولقرار المحكمة اإلتحادیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لیست مخالفة

.سؤال: أضیفھن؟ أم تحتاجون جدول أعمال آخر، ال تحتاج، ال تدخلوني في موضوعات جانبیة

-:(النائب فائق دعبول عبدهللا الشیخ علي (نقطة نظام –

.المداخالت ونقاط النظام كانت تتم وستستمر بموجب الدستور والنظام الداخلي

-:السید رئیس مجلس النواب –

نقطة نظام على ماذا، سألت سؤاالً، أرید إضافة فقرات على جدول األعمال، أین نقطة النظام؟

-:النائب فائق دعبول عبدهللا الشیخ علي –

ھذه ھي، أنا قانوني، أال أمشي على القانون، من اآلن فصاعداً بعد نفاذ قانون مجلس النواب، نقطة النظام من الممكن أن تستند إلى قانون مجلس
النواب، المادة (18) من قانون مجلس النواب إشترطت أربعة شروط على الحكومة، اآلن سأقترح تعدیل قانون مجلس النواب، حتى نطبعھ

.ویكون أمام سیادتك، عندما أحتج بالمادة (18) تخرجھا

مشروعاً جاءنا من الحكومة، (8) منھا تخص اللجنة القانونیة، (2) من الـ(8) اللجنة القانونیة أصیلة، و (6) مشتركة، فیصبح المجموع (13)
.((8)، وأنا لم أَر وال قانوناً واحداً من الـ(8

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أصالً موجودات لدیكم

-:النائب فائق دعبول عبدهللا الشیخ علي –

دقیقة، ال تقل لي من الدورة السابقة، ونحن اآلن في الدورة الرابعة، لیس لي عالقة، إسمح لي، العفو بأدب واحترام، حتى لو تبعثھا لي، من دون
توفر شروط المادة (18) من قانون مجلس النواب ال أقدمھ للقراءة، یجب أن تتوفر، على رئاسة الجمھوریة، ورئاسة الجمھوریة تبعث لي كل

.المحاضر، وكل اآلراء اإلستشاریة، وكل المتعلقات بالقانون، ال یمكن أن أدفع قانوناً إلى القراءة من دون اإلطالع على كل األولیات

یوجد اآلن أمام سیادتك تعدیل قانون مجلس النواب، والذي فیھ ھو ضد النواب، لیس فیھ إمتیازات حتى ال نشرعھ، ألنھ ھو قرار المحكمة
.اإلتحادیة
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-:السید رئیس مجلس النواب –

تعدیالت بموجب قرار المحكمة اإلتحادیة تقصد؟

-:النائب فائق دعبول عبدهللا الشیخ علي –

.تماماً، أنا أرسلتھ إلى سیادتك، أطلب درجھ اآلن، ومستعد أن نقرأه اآلن كقراءة أولى

-:السید رئیس مجلس النواب –

.فلیصل التعدیل من اللجنة، وأنظر بھ

.السادة والسیدات النواب، إذا أمكن البقاء في القاعة، ألنھ لدینا تصویت على ھذا األمر

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

المادة (102) من الدستور (تعد المفوضیة العلیا لحقوق اإلنسان، والمفوضیة العلیا المستقلة لإلنتخابات ، وھیأة النزاھة ھیئات مستقلة تخضع
.لرقابة مجلس النواب

فیما یتعلق بالفقرة/ثانیاً من جدول األعمال تتعلق (بالقراءة األولى لمشروع قانون التعدیل األول لقانون صندوق إسترداد أموال العراق)، أنا أدعو
إلى قراءتھ قراءة أولى، ھذا من القوانین المھمة، وقبل أیام أنا إلتیقت برئیس ھیأة النزاھة، توجد مشاكل كبیرة في إسترداد أموال العراق من

الخارج، وبالخصوص المسجلة، وھي أسھم شركات بأسماء أشخاص من أعوان النظام السابق، ووجدنا بأن ھیأة النزاھة تعاني من جملة مشاكل
.وبیروقراطیة في إستردادھا، أدعو زمالئي أعضاء المجلس لقراءة مشروع ھذا القانون قراءة أولى من أجل تشریعھ في مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

:القوانین التي أطلب إضافتھا على جدول األعمال

مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في األحكام والقرارات الخاصة بالملكیة العقاریة، مشروع قانون الخدمة المدنیة اإلتحادي، مشروع قانون
اإلدارة المالیة، مشروع قانون تعدیل قانون الغرامات الواردة في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، مشروع قانون المحكمة اإلتحادیة

العلیا، مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنیة، مشروع قانون المدن الصناعیة، مشروع قانون المرور، مشروع قانون التعدیل األول لقانون
.الجنسیة

.أطلب إضافتھا على جدول األعمال

.(تم التصویت بالموافقة)

-:السید رئیس مجلس النواب –

الفقرة ثانیاً: القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل األول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012. (لجنة النزاھة، *
.(اللجنة المالیة

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

أنا أُحیي السادة النواب واللجان النیابیة، أعتقد ھذا الخلل والمخاوف التي لدى السادة النواب في قراءة مشاریع القوانین قراءة أولى واضح على
جمیع اللجان النیابیة، القراءة األولى السیما لمشاریع القوانین ولیس لمقترحات القوانین، أي التي تأتي من قبل الحكومة وذو أولویة مھمة وملحة

من خالل عدد كبیر أُرسل الى الحكومة، جاء بأولویات (13) قانون تم توزیعھُ من خالل حضرتك الكریم والدائرة البرلمانیة على اللجان
المختصة، لذلك علینا أن نُبین ما ھي دورة حیاة مشروع القانون؟ بعدھا نأتي الى حضرتكم في ھیأة الرئاسة یُحال الى اللجان مباشرة ویُدرج على

جدول أعمال اللجان ویتم التصویت داخل اللجنة النیابیة المعنیة باإلحالة لرفعِھ الى القراءة األولى، أنا رأیت توجد ھناك مخاوف لدى السادة
.النواب من رفع القانون أو مشروع القانون الى القراءة األولى

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال توجد ھناك مخاوف

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

لماذا نحُن ال نقبل أن نقرأ قراءة أولى؟

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.ھناك أعتراض من لجنة النزاھة على قانون واحد

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

سوف أقول لماذا، یعتقد البعض ھناك قانونین واألثنین لھم، لماذا؟ یعتقد ال یستطیع یُرید جمیع األولیات، القراءة األولى ھي مجرد أشعار المجلس
بوصول مشروع القانون، أنت تستطیع أن تُغیر أسمھُ وتستضیف جمیع الجھات المعنیة سواء قضائیة أو ُسلطات التنفیذیة لإلتمام والمراجعة
األسباب الموجبة لتشریع ھذا القانون، لذلك أنا أدعو، أنا في لجنة الخدمات حضرتك اآلن قلت واحد من الـ (13) قانون ھذا من المفترض

.بخصوص تجاوزات السكن، المفروض ھذا في اللجنة لدي لم یصلني، أذاً ھناك حلقة مفقودة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.باألصل موجود لدیكم في اللجنة

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

أنا أناقش موضوع كیف یُرفع، یجب بتصویت، حضرتك تتلقى كتاب من رئیس اللجنة یقول ھذا یُرفع الى القراءة األولى بتوافق اللجنة، ھذه
.الحلقة أعتقد یجب أن تُركز علیھا حضرتك الكریم حتى تُعتمد

-:السید رئیس مجلس النواب –

الجدول الذي أعدیناه وأرسلناه الى الحكومة لبیان أولویاتھم تم أخذِه من اللجان، بأعتبار أن ھذه القوانین وجودة في اللجان في الدورة السابقة
والدورة األسبق، فأصالً المشاریع موجودة في اللجان، أخذنا أولویات الحكومة واللجنة تُباشر بموجب الذي أتانا من الحكومة، نحُن ال نأتمر بأمر

الحكومة، نحُن سألنا الحكومة عن أولویاتھا، نحُن طلبنا، أتت قالت ھذه أولویاتي (13) قانون، أولویاتھُ ضمن البرنامج الحكومي، سیتم التداول
.معكم في ھذا األمر

-:النائب محمود أدیب زویر الكعبي –

ھذا التقریر قدتھُ الى حضرتك من لجنة األقالیم والمحافظات، حول مخالفات مجلس محافظة بغداد وأصدارھم أمر أداري بالمباشرة خالف المادة
(26) من قانون مجالس المحافظات، الي یقول أصدر مرسوم جمھوري بتعیین المحافظ وعندھا یُباشر مھامھُ، رئاسة الجمھوریة مجلس محافظة
بغداد أصبحت لدیھم جلستین جلسة یوم 12 وجلسة یوم 22، رئاسة الجمھوریة أعادت الموضوع الى مجلس محافظة بغداد، طلبت منھم اإلحتكام

الى القضاء على نحو اإللزام، اإلحتكام الى القضاء للبت في الموضوع، مجلس النواب مكتب السید النائب األول بعث كتاب الى مجلس محافظة
بغداد بتصویبھم واإلعتماد واألخذ بقرار رئاسة الجمھوریة، لجنة األقالیم بعثنا كتاب كذلك وقلنا لھم إجراءاتكم ُمخالفة للدستور، اآلن الذي یحدث

أمر أداري خالف المادة، أن المادة (2) من قانون مجالس المحافظات، تقول تخضع مجالس المحافظات لرقابة مجلس النواب، المادة (27) ن
قانون مجلس النواب، یُمارس المجلس أختصاصاتھ الرقابیة الواردة في الدستور والقوانین النافذة والنظام الداخلي وفقاً لإلجراءات المنصوص

.علیھا في ھذا القانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اإلقتراح

-:النائب محمود أدیب زویر الكعبي –

.توصیات ھي ولیس مقترح

-:السید رئیس مجلس النواب –

التوصیات من قبل من؟

-:النائب محمود أدیب زویر الكعبي –

من لجنة األقالیم والمحافظات مقدمھ لحضرتك، توصیاتنا توجد مخالفة قانونیة ودستوریة بموجب القوانین النافذة، نطلب المادة (20) ثانیاً (أ) من
قانون المحافظات غیر المرتبطة بإقلیم، نص المادة یقول، لمجلس النواب أن یعترض على القرارات الصادرة من مجلس المحافظة أذا كانت

مخالفة للدستور أو القوانین النافذة، وفي حال عدم إزالة المخالفة فلمجلس النواب إلغاء القرار باألغلبیة البسیطة، سیدي الرئیس توجد مخالفات
دستوریة وقانونیة قام بھا مجلس المحافظة، والیوم صالحیتنا الرقابیة ومسؤولیتنا الرقابیة أن نلغي ھذه القرارات، صوبنا مجلس المحافظة وبعثنا

لھم كتب واستضافة ولغایة اآلن لم یحضر لم یوافقوا ولم یرفعوا اإلزالة لم یرفعوا المخالفة، فنطلب من حضرتك أن یُعرض الموضوع وإلغاء
.األمر اإلداري، األمر اإلداري (12) الذي بموجبِھ باشر المحافظ بمھامِھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یُعرض األمر للنقاش في الجلسة القادمة
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-:النائب ھشام عبد الملك علي سھیل –

.یقرأ القراءة األولى لقانون التعدیل األول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012

-:النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي –

.تكمل القراءة األولى لقانون التعدیل األول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.یكمل القراءة األولى لقانون التعدیل األول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012

-:النائب ھوشیار عبد هللا فتاح عبد هللا –

.یكمل القراءة األولى لقانون التعدیل األول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

.یكمل القراءة األولى لقانون التعدیل األول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012

 

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

.یقرأ القراءة األولى لقانون التعدیل األول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تم طلب تأجیل الفقرة ثالثاً ورابعاً من قبل اللجنة المعنیة، وتم قبول الطلب

.(الفقرة خامساً: القراءة األولى لمشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997. (لجنة األقتصاد واألستثمار *

-:النائب أحمد سلیم عبد الرحمن الكناني –

.یقرأ القراءة االولى لمشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

-:النائب نھرو محمود قادر-

.یكمل القراءة االولى لمشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

-:النائب علي سعدون غالم –

.یكمل القراءة االولى لمشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

-:النائب سالم طحمیر علي الطفیلي –

.یكمل القراءة االولى لمشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

-:النائبة نسرین فاضل رحم –

.تكمل القراءة االولى لمشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

-:النائب یحیى احمد فرج العیثاوي –

.یكمل القراءة االولى لمشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

-:النائبة میادة محمد اسماعیل –

.تكمل القراءة االولى لمشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

-:النائب حسن محمد كاظم –
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.یكمل القراءة االولى لمشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

-:السید رئیس مجلس النواب –

السادة النواب النقاش یكون بعد القراءة الثانیة، السید المقرر أرید الحضور اآلن كامالً، وتعلن الیوم أسماء المتغیبین، لحضرتك والدائرة البرلمانیة
.واألمانة العامة

-:(النائبة غیداء سعید عبد الحمید كمبش (نقطة نظام –

نقطة نظامي على الفقرة الثانیة التي كانت تخص مشروع قانون صندوق أسترداد أموال الدولة، نقطة النظام (132) وھي تسجیل األعتراض من
حیث المبدأ، لكل قانون فلسفة والفلسفة تتلخص في األسباب الموجبة، فاألسباب الموجبة لھذا القانون نصھا لغرض تحدید جھة ارتباط صندوق

أسترداد أموال العراق وإضافة أعضاء لمجلس إدارتھ، إضافة أعضاء لمجلس إدارتھ ھذه عرفناھا، لكن تغیر جھة األرتباط نحن لحد اآلن ھذین
المفھومین مفھوم المراقبة واألرتباط ثالث قرارات من المحكمة اإلتحادیة، ولحد اآلن نتخلف فیما بیننا في تفسیر قرار المحكمة اإلتحادیة، یعني
مسألة األرتباط ھذا مرتبط بمجلس الوزراء، إذا كان التعدیل المطروح الیوم الذي یجعل رئیس مجلس اإلدارة رئیس ھیأة النزاھة، ھذا یفھم منھ
إن ھذا الصندوق مرتبط بھیأة النزاھة، أنا أسجل إعتراضي من حیث المبدأ، أما إذا ال فعلى اإلخوة المختصین في اللجان المختصة أن تحدد في

.القراءة الثانیة بقاء جھة األرتباط وتلغي ھذا الموضوع بالنسبة لألسباب الموجبة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أعتقد أن ھذه الصنادیق ترتبط بوزارة المالیة، یعني بالحكومة ووزارة المالیة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

الصندوق من حیث إیداع األموال وأسترداد األموال ھو مرتبط بوزارة المالیة، لكن اإلدارة بحسب القانون تارةً یكون رئیس مجلس الوزراء
.یدیره، تارةً یكون السید وزیر المالیة، تارةً یكون السید رئیس ھیأة النزاھة

-:السید رئیس مجلس النواب –

أقصد ھذا األمر یعرض خالل المناقشة ونتخذ القرار المناسب بشأنھ

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

أعتقد االعتراض من حیث المبدأ إذا ترتب على القانون مخالفة للدستور، أعتقد رئاسة الصندوق برئاسة السید رئیس ھیأة النزاھة، بأعتبار إنھ
یتعامل مع أسترداد أموال عراقیة منھوبة، من صلب أختصاصاتھ مكافحة الفساد المالي واإلداري، الفلسفة من ھذا التعدیل ھو إنھ ھیأة النزاھة

جھة رقابیة، وھذا سمعناه من السید رئیس ھیأة النزاھة ھناك مشاكل في أسترداد أموال النفط مقابل الغذاء في النظام السابق، ھیأة النزاھة لدیھا
مشاكل جداً معقدة في ھذا الجانب

-:النائب رزاق محیبس عجیمي تویلي –

في الدورة السابقة أستضفنا الجھات الجھات المعنیة عن أسترداد األموال العراقیة المھربة إلى خارج العراق ومن خالل ما تفضل بھ اإلخوة
المعنیین وھي عدة جھات منھا الخارجیة والنزاھة ومنھا دیوان الرقابة المالیة ومنھا جھاز المخابرات، وجدنا ھناك تعارض كبیر في القوانین لكل
ھذه الجھات وھذا التعارض ھو السبب الرئیسي في عرقلة أسترداد ھذه األموال المھربة إلى الخارج ومن ثم إعادتھا إلى العراق، لذلك نرجو ھذه
المرة رفع ھذه التعارضات الموجودة في القوانین لھذه الجھات ذات العالقة سیما وإنھا جمیعاً مكلفة بأسترداد األموال المھربة إلى خارج العراق،

.لكن بالنتیجة لم یتقدموا خطوة واحدة بھذا األتجاه

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الجلسة مستمرة إلى یوم السبت الساعة الواحدة ظھراً

 

رفعت الجلسة الساعة (3:10) ظھراً

 

 


