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محضـر جلسـة رقـم (28) الخمیس (27/6/2019) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

   الســــنة التشریعیة االولى

   الفصل التشریعي الثاني

 

 

محضـر جلسـة رقـم (28) الخمیس (27/6/2019) م

 

 

ً .عدد الحضور: (182) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (10:00) صباحا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة والعشرین من الدورة اإلنتخابیة الرابعة، السنة التشریعیة االولى، الفصل التشریعي الثاني. نبدؤھا
.بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:(السید صالح الدین علي (موظف –

.یتلو آیاٍت من القران الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات السادة النواب في الجلسة السابقة جلسة یوم األثنین تم التصویت على ثالث مرشحین لوزارات الداخلیة والدفاع ووزارة العدل وكان
مضمون كتاب رئیس الوزراء أنھ سیرسل أي أسم لم یتم تمریره خالل الجلسة السابقة خالل ھذا األسبوع، فأسأل السید رئیس الوزراء وألتزم بما

تعھد بھ أمام مجلس النواب بأرسال المرشح البدیل خالل موعد أقصاه ثالثة أیام یوم أمس وصلنا كتاب من السید رئیس مجلس الوزراء فیما
.یتعلق  بمرشحة وزارة التربیة

-:النائب أحمد عبد هللا عبد خلف الجبوري –

منذ أمس مستمرة الحرائق في الشركة العامة لكبریت المشراق ھناك أكثر من ملیون طن من مخلفات الكبریت الفوم لم تطفئ الحرائق الیوم
الحرائق وصلت الى اآلبار الكبریتیة وخلیة األعالم الحربي والحكومة بأنھا أطفأت الحرائق لم تطفئ الحرائق والقرى المجاورة نزحت منذ یوم

أمس وھذا الدخان مضر لیس فقط على المحاصیل وانما على البشر وفي عام 2003 وصلت حتى الى دول الجوار، سیادة الرئیس طلبنا یوم
أمس أن یذھب وزیر الصحة ووزیر الصناعة الى ھذه الكارثة والحكومة غیر مھتمة أنا الیوم أطلب إذا حصلت كارثة أحمل السید عادل عبد

المھدي المسؤولیة إذا الناس ماتت أحمل عادل عبد المھدي ألنھ منذ یوم أمس وكأنما لم یحصل شيء ھذه كارثة انسانیة كبیرة أطلب من مجلس
.النواب تحمل المسؤولیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

أل أل أ أل ً ً أ أل
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لجنة األمن والدفاع، عقد أجتماعاً طارئاً فیما یتعلق بھذا األمر وأستضافة المعنیین في الوزارات المعنیة، لجنة األمن والدفاع تتولى ھذا األمر
وتنسق مع الوزارات المعنیة وتعلمنا بالنتائج وإذا أكملتم الیوم تعلموننا الیوم واذا لم تكملوا الیوم تعلموننا في جلسة یوم السبت، ال نحتاج لجنة

.الصحة في الحرائق، أنا كلفت لجنة األمن والدفاع وھي ترسل الى الوزارات المعنیة األمنیة والوزارات ذات العالقة

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

یوم أمس تم التكلم مع وزارة الصناعة وتوجد ھناك أكثر من (6) سیارات تابعة إلطفاء الوزارة اضافة الى المدیریة العامة للدفاع المدني والجمیع
متوجھون الى ھناك، كذلك تم االستعانة وطلب االستعانة اذا ما دعت الحاجة من المحافظات األخرى وتبین من خالل الحدیث مع وكیل وزیر

.الصناعة والمدیر العام لكبریت المشراق ان النیران بعیدة جداً عن مكومات الكبریت وتحت السیطرة

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

منذ فترة ونینوى یومیاً یستشھد أبنائھا نتیجة الحرائق في المحاصیل الزراعیة وإجراءات الحكومة لألسف الشدید لم تكن بالمستوى المطلوب
یومیاً نفقد من شبابنا نتیجة الحرائق في المحاصیل من (5) الى (6) أشخاص والحكومة تقول ال توجد ھناك حرائق، الموضوع الثاني بدأ داعش
ینشط في غرب نینوى ولألسف الشدید ال توجد ھناك إجراءات لغرض معالجة الخروقات التي قامت بھا التنظیمات االرھابیة وآخرھا فجر ھذا

الیوم استشھد على ید التنظیمات اإلرھابیة في قضاء البعاج في قریة الخزرج أثنین النساء ومعھا أطفال وھنالك العدید من الجرحى، سیدي
رئیس، عندما نتلكم مع الحكومة العراقیة یقولون لیس لدینا قطعات كافیة وتوجد ھناك اآلف من المفصولین من منتسبي وزارة الداخلیة والدفاع
وعدتھم الى الحكومة كثیراً بعودتھم لكن لألسف الشدید یخرج وزیر المالیة ویقول ال توجد ھناك وفرة مالیة، الیوم تنظیم داعش االرھابي في

.غرب نینوى بدء ینشط على الحكومة العراقیة أن تتخذ إجراءات قبل سقوط المدینة بید داعش

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من جنابك بعدما نمضي في الجلسة تتأكد من األمر من أكثر من مصدر وتعلمنا

-:النائب محمد رضا داود –

كنت أتحدت مع السید قائد عملیات نینوى وأكدت علیھ وقلت لھ كنت أتحدث في الجلسة وأرید جواباً وافیاً منك قال أطفأت الحرائق ولكن بقى
دخان صحیح ھو قائد عملیات وجوابھ ملزم وقلت لھ أنا في داخل الجلسة وأمام السید الرئیس وأمام النواب فقال أطفأت الحرائق وبقى الدخان وأنا

.سوف أتابع الموضوع

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أعلمنا بتقریر الى المجلس

السیدات والسادة النواب أشارة الى المادة اوالً ھل یوجد أعتراض على أضافة ھذه الفقرة علماً سبق وأعلمناكم انھ في یوم الخمیس الحكومة
سترسل المتبقین من الكابینة الوزاریة ھل یوجد أعتراض على اضافتھ على جدول االعمال؟ دعوني أمضي بجدول األعمال ومن ثم أخذ

مداخالت منكم ألنھ لدینا المداخالت في ربع الساعة األخیرة، السیدات والسادة النواب كتاب السید رئیس مجلس الوزراء العدد بال یتقدم بالشكر
الى مجلس النواب للتصویت االیجابي بتاریخ 24/6 ورغبة منھ في أستكمال التشكیلة الحكومیة بأسرع وقت یتقدم بأسم المرشح على وزارة

التربیة راجیاً ان تنال ثقة مجلسكم الموقر أطلب من السیدات والسادة النواب األشارة الى المادة (76) (رابعاً) من الدستور التصویت على
.مرشحة وزارة التربیة السیدة (زاھدة عبد هللا محمد العبیدي) تصویت

.(عدد المصوتین أمامي ال یتجاوز الـ(20) والنصاب (182

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

-:(النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام –

.أي تصویت یحدث في المجلس لیس عداوةً لشخص أو كذا الذي تكلم بھ االستاذ عبد هللا الخربیط غیر صحیح لتحذف المداخلة

-:السید رئیس مجلس النواب –

تحذف ویحذف أي كالم، نعم نعم السیدات والسادة النواب فیما یتعلق بالمرشحین اآلخرین للھیئات المستقلة وأیضاً لبعض  وكاالت الوزارات
ستسلم لكم السیرة الذاتیة وكتب الجھات ذات العالقة وستعرض على جدول االعمال في الجلسات القادمة االسبوع القادم بعدما تدرس من السیدات

.والسادة النواب وتعرض على جدول االعمال

-:النائب فالح ساري عبد آشي الساري-
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أنا أدعو السید رئیس الوزراء على ان یخرج من المحاصصة، تكراره لمرشح نفس الجھة السیاسیة ھذا یعني ال زال یصطف بالمحاصصة
.السیاسیة أدعوه ان یخرج من ھذا الخندق وان یختار الكفوء والمختص من النافذة التي أطلقھا قبل تشكیل الحكومة ھذا أوالً

ثانیاً أرسالھ لـ(6) أسماء من أصل (90) بین درجة خاصة وبین وكالة ھذا یعني أنھ لم یحسم أمره حتى ھذه اللحظة ولم یبقى من المھملة التي تم
تحدیدھا بموجب قانون الموازنة إال (6) أیام إذن أدعوه من خالل وجودنا في مجلس النواب الى ان یرسل األسماء كاملةً لنحقق مبدء انھاء ملف

ً .الوكالة وكذلك امكانیة دراسة ھذه األسماء أما ان یعطینا على شكل وجبات ھذا مرفوض رفضاً قاطعا

-:النائب قصي عباس محمد الیاسري –

التربیة في وضع سيء الصراعات والخالفات أثرت سلباً على الواقع التربوي كان من المفترض ان تبتعد ھذه الوزارة عن المحاصصة للمرة
الرابعة یقدم السید رئیس الوزراء مرشحھ ونرفضھا السبب انھا أتت من الشخص الفالني أو الكتلة الفالنیة أنا أعتقد إن على ھیأة الرئاسة أن

.تدعو رئیس الوزراء لیبین لنا ما ھي األسباب التي یقدم بھا من نفس الشخص أو نفس المنطقة

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.فیما یتعلق بالمنطقة یرغب بتمثیل كل محافظات العراق ھل تریدون ان تفتحوا باب النقاش لكي ألتزم بـ(15) دقیقة تفضل النائب ھشام السھیل

-:النائب ھشام عبد الملك علي سھیل –

ھناك موضوع أھم وأخطر من وزارة التربیة ما تبقى لدینا من المھملة المحددة وفق قانون الموازنة إال ثالثة أیام والدولة العراقیة سوف تتوقف
بالكامل یوم 30/6 ال یسمح ألي مسؤول أن یتصرف وھو وكالة في أي شيء في مؤسستھ وبالتالي ھذه الدولة سوف تتوقف أین نحن من ھذا
القرار؟ یجب ان نتخذ قرار في ھذا الیوم أما أن نمضي بما ھو موجود اآلن وكالةً ونعمل بھذه المادة في الموازنة وأما ان تبلغ الحكومة فوراً

.بأرسال ھؤالء لكي یشغلوا ھذه المناصب وننتھي من قضیة الوكاالت ماذا سوف نقول للشارع وللشعب العراقي یوم 30/6

-:السید رئیس مجلس النواب –

دعني أُجیب على ھذه الجزئیة أكثر من عشر سنوات وفي كل أسبوع یوجد أجتماع في مجلس الوزراء أكثر من عشر سنوات ولم تمرر ولم یثبت
مالك المدراء العامین الذین ھم ال یمررون على القوى السیاسیة ھم في مجلس الوزراء حصانة الدولة بحصانة قواعد الوزارات الوزیر متغیر
والمدیر العام ثابت والوكیل ثابت الفني ثابت في الوزارة حمایتھم من خالل التصویت علیھ ومن خالل منحھم ثقة مجلس النواب أو ثقة مجلس

الوزراء حسب أختصاص كل منھم والقانون سیادة النائب صوت علیھ مجلس النواب قبل ھذه السنة ستة أشھر لدى الحكومة وكان بأمكانھا
الحكومة أن تمضي باألمر مع ذلك أنا شخصیاً نقلت رسالة الى الحكومة إذا كان الوقت ال یسعفكم قدموا لي طلب بالتعدیل لھذه الجزئیة على أن
تكون ضمن ھذه السنة قدموھا طلب لكي یعرض على اللجنة المالیة و یعرض على السیدات والسادة النواب لم یأتي طلب من الحكومة وصباح
الیوم ألتقیت بالسید رئیس مجلس الوزراء وقال في كل جلسة من مجلس النواب سأرسل مجموعة من األسماء  للمضي بحسم ھذا الملف، النائب

.محمد شیاع، ھل لدیك تعقیب النائب ھشام السھیل أستمر

-:النائب ھشام عبد الملك علي سھیل –

سیادة الرئیس لنكون واقعیین أنا ال أتحدث في الخیال لدینا فقط الدرجات الخاصة حوالي (450) درجة اآلن یعملون في الوكالة متى تستطیع
.الحكومة ان تقدم ھؤالء الـ(450)؟ ھل في المنطق ان تقدمھم خالل ثالثة أیام ؟ إذن علینا ان نتحمل مسؤولیاتنا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.في غیاب المدیر العام معاون المدیر بإمكانھ یسیر األمور

-:النائب ھشام عبد الملك علي سھیل –

ھناك مؤسسات ال توجد بھا وكیل الكثیر من المؤسسات لیس بھا وكیل كیف تدار؟

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

أنا أسجل استغرابي على تعاطي الحكومة مع قضیة الھیئات والوكالء والمستشارین البرنامج الحكومي 25/4 أقر أنھاء ملف الوكاالت وقانون
الموازنة قدمھا أقترح موعد 30/6 الوكالء والمستشارین تم أرسالھم من قبل الحكومات السابقة وھم أنفسھم الذین یعملون ویتحملون المسؤولیة

والمخاطرة طیلة الفترات الماضیة فكان یفترض من الحكومة ان تحسم ملف ھؤالء وأغلبھم الوجبة االولى جاءت أسماء منھم وھم أسماء
معروفین بالمھنیة والنزاھة والحرص كان یفترض إنھاء ھذا الملف اآلن سیادة الرئیس 30/6 سوف نقع في مشكلة لیس فقط داخلیة وانما مع

المؤسسات الدولیة الیوم البنك الدولي أرسل الى الحكومة یستفسر عن موقف المسؤولین من وكالء ومستشارین ومدراء عامین الذین ھم معنیین
… بالتفاوض وحضور االجتماعات الدولیة مع ھذه المؤسسات ما ھو مصیر تواقیعھم التزاماتھم أعتقد ھذا الموقف یجب ان یحسم

-:السید رئیس مجلس النواب –
أ ً أ
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اذا الحكومة تعتقد ان البرنامج الحكومي أكملت یعني مثالً تتعلق بھذه الجزئیة ذكر في البرنامج الحكومي الذي صوت علیھ مجلس النواب أنھ
خالل ستة أشھر من تاریخ 24/4 یحسم ملف ادارة الدولة بالوكالة مثلما تفضلت جنابك قانون الموازنة أعطى فترة ابعد الى 30/6 وإذا الحكومة

.تعتقد أن الوقت ال یسعفھا ھي التي تقدم طلب الى مجلس النواب تقدم طلب الى مجلس النواب لمعالجة ھذه الجزئیة حسب وجھة نظرھم

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

.الوكالء والمستشارین توجد ترشیحات سابقھ لتعطي رأیھا والتي ترفضھ تسحبھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.كما تفضلت

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

موجودة لدى مجلس النواب یعني لیس من المعقول یوم أمس یكون ھناك تصویت لمجلس الوزراء تخویل الحكومة ویرسلون لنا اثنان أو ثالثة
.االستشاریین ولدینا جیش من الوكالء والمستشارین الذین یعملون ویتحملون المسؤولیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

نعم السیدات والسادة النواب اذا أمكن أماكنكم سوف أُعید الحضور داخل القاعة لدینا تصویتات سوف أمضي بجدول األعمال وأخذ بعدھا
.المداخالت

الفقرة ثانیاً: التصویت على مشروع قانون التعدیل االول لقانون حجز ومصادرة االموال المنقولة وغیر المنقولة العائدة الى اركان النظام*
.(السابق رقم (72) لسنة 2017.(اللجنة المالیة، اللجنة القانونیة، لجنة المصالحة والعشائر

-:النائب ھیثم الجبوري –

یقرأ مشروع قانون التعدیل االول لقانون حجز ومصادرة االموال المنقولة وغیر المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (72) لسنة
2017.

-:السید رئیس مجلس النواب –

(السیدات والسادة النواب أطلب التصویت على مقترح اللجنة للمادة (1

.(تم التصویت بالموافقة)

السیدات والسادة النواب فقط أرید أن أوضح لكم الفقرة ھذا الطلب حكومي ال توجد مناقشة أعرض علیكم التصویت الذي یرید تصویت لیصوت
والذي ال یرید التصویت ال یصوت ال أخذ وال مداخلة  فقط سوف أوضح لكم الحكومة ارسلت، فقط إستریح سیادة النائب، حسناً، تفضل، السید

.النائب، السید رئیس اللجنة

-:بما یتعلق بھذه الفقرات

.أوالً: الفقرة األولى، الحكومة طلبت مدة للنظر باإلعتراضات لتأخر تشكل اللجنة

.ثانیاً: تمت إضافة ھیأة المسائلة والعدالة إلى اللجنة المشار لھا في أصل القانون

.أي أن ھذا األمر إجرائي

أما الفقرات األخرى، حتى یكون عندكم واضح، وقلتھا في الجلسة السابقة وأقولھا اآلن، إذا ال توجد ھنالك نیة لمساعدة عوائل من ضحى بنفسھ
.فلنرفع ھذا القانون أصالً وال نناقشھ، المقاتل الذي قاتل وأستشھد وقدم روحھ للوطن ھو ھذا من أثبت

حسناً، ھذه الفقرات غیر الفقرات األخرى تتعلق بشخصیات مجلس النواب ال یتبنى ھذا األمر مطلقاً، ال یتبنى أفراد وال یتبنى شخصیات، مجلس
النواب حریص على تحقیق المصالحة المجتمعیة مع من أثبتوا والئھم للوطن بعد عام 2003 وقاتلوا وقارعوا اإلرھاب بعضھم إستشھد في

.الساحات جنباً إلى جنب مع القوات األمنیة وبعضھم اآلخر الزال في الجبھة

.نعم، السیدات والسادة النواب

.إعلمني بالعدد

.نعم، تفضل
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-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

السادة النواب، إخوان، ھذا القانون موجود أصالً وطلب الحكومة ألنھم تأخروا في تشكیل اللجنة أرادوا أن یمددوا فترة التظلم من سنة إلى سنتین
أي أن ھذا لیس شيء جدید اصالً اللجنة مشكلة وإلى اآلن عدد القضایا المعروضة علیھا (450) قضیة ولكنھم یقولون سنة واحدة ال تكفي نرید

أن تجعلوھا سنتین وقالوا اضیفوا ھیأة المسائلة والعدالة حتى ال یكون كتابنا وكتابكم وممثل ھیأة المسائلة والعدالة یكون عضو في اللجنة حتى
یأتي بأوراقھ ووثائقھ وھنا یعرضھا على اللجنة، أي قضیة إجرائیة ولیست شيء جدید نحن نعملھ، أصالً توجد لجنة واللجنة تنظر في قضایا

.معروضة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب، ال یجوز النقاش

.شكراً

أعرض، البارحة تمت مناقشتھ في القاعة الدستوریة بحضور رؤساء الكتل وإعترضوا على فقرات كثیرة تتعلق باشخاص وتتعلق بأسماء وتم
ً .أخذ قرار بعدم الخوض بھذه األسماء مطلقا

السیدة النائبة، البارحة الموجودین من كل الكتل السیاسیة موجودین ورفضوا ذكر أي نص في القانون یشیر إلى أي تعدیل بأسماء النظام السابق،
النظام البائد، رفضوا أن یذكر أي إسم، فھذا األمر مضى وعولجت إجراءات في ھذا األمر ھي تتعلق بطبیعة اللجان وطبیعة ما ذكرناه التي ھي

.الحالة الخاصة للشخصیات التي قاتلت اإلرھاب بعد العام 2003

.أطلب من السیدات والسادة النواب

.لیس لھم مخرج، ھذا، السید النائب تفضل

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.ھي تصویت بعد

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب السیدات والسادة النواب، التصویت على مقترح اللجنة للمادة (1

.العدد واضح أمامي، فقط ھذه الجھة

.السیدات والسادة النواب، ھذه إجراءات

.(تم التصویت بالموافقة)

ً .الفقرة، المادة ثانیا

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

یقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعدیل األول لقانون حجز ومصادرة األموال المنقولة وغیر المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم
.(72) لسنة 2017

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، ممكن أماكنكم؟

.فقط ممثل عن اللجنة تفضل ھنا

.السادة النواب، أماكنكم

.السادة رؤساء الكتل، ھل یحتاج إلى مداولة جانبیة خارج القاعة؟ إذا الموضوع محسوم فأنا ال أرى مشكلة، ممكن؟ أتمنى أن آخذ مداخلة

ً .السید النائب، أكمل جدول األعمال، الفقرة خامساً، إمضي بالفقرة خامسا

.السید رئیس اللجنة المالیة

ً
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نحتاج إلى مداولة ربع ساعة وسوف نمضي بالفقرة خامساً، السید رئیس اللجنة المالیة، السیدة النائبة، نحتاج إلى مداولة مع رؤساء الكتل لمدة
.ربع ساعة وسوف نمضي بجدول األعمال والفقرات التي تلیھا وال تحتاج إلى نصاب

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

.السیدات والسادة النواب، رجاًء أماكنكم حتى نمضي بجدول األعمال

الفقرة خامساً: القراءة األولى لمشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة حمایة األمومة رقم (183) لسنة 2000. (لجنة العالقات*
.(الخارجیة، لجنة المرأة واألسرة والطفولة

.تفضلوا

.السادة النواب، المداولة في القاعة الدستوریة تفضلوا ھناك للذي لدیھ مداخلة والبقیة أخذوا أماكنكم

-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

.تقرأ القراءة األولى لمشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة حمایة األمومة رقم (183) لسنة 2000

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

.المادة ثانیاً، یٌنفذ ھذا القانون من تأریخ نشره في الجریدة الرسمیة

-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

سیادة الرئیس، یَنفذ ھذا القانون، ھذا حصل علیھ نقاش طویل في الدورات السابقة، یَنفذ ولیس یٌنفذ

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

.بمعنى یعبر یا أختي العزیز السیدة النائبة، یُنفذ من تنفیذ، نحن تنفیذ ھذا ونفاذ، نعم

-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

.سیادة رئیس الجلسة، من تأریخ النفاذ ولیس من تأریخ التنفیذ، القانون ساري من تأریخ النفاذ، تمام؟ شكراً

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

.نعم، شكراً جزیالً

الفقرة سادساً: القراءة األولى لمشروع قانون تصدیق البروتكول عام 2014 المكمل إلتفاقیة العمل الجبري رقم (29) لعام 1930. (لجنة*
.(العالقات الخارجیة

.تفضلوا

-:النائب ریبوار كریم محمود –

.یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون تصدیق البروتكول عام 2014 المكمل إلتفاقیة العمل الجبري رقم (29) لعام 1930

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

.شكراً جزیالً

الفقرة سابعاً: تقریر ومناقشة، القراءة الثانیة، لمشروع قانون التعدیل األول لقانون وزارة التربیة رقم (22) لسنة 2011. (لجنة التربیة، اللجنة*
.(المالیة

ورد طلب من لجنة التربیة بخصوص ھذه الفقرة تقول، لجنة التربیة ورد مشروع قانون التعدیل األول لقانون وزارة التربیة رقم (22) لسنة
2011 محال من الدائرة البرلمانیة، قسم المتابعة التشریعیة بكتابھم ذي العدد (107) في 21/5/2019 وحسب توجیھ سیادتكم تم عرضھ في

إجتماع لجنة التربیة في تأریخ 15/6/2019 وبعد مناقشة مستفیضة من قبل السادة النواب، توصلوا إلى إتفاق بتوجیھ كتاب إلى سیادتكم برفض
المشروع من حیث المبدأ إنسجاماً مع توجھ الحكومة في ضرورة تعزیز موارد الدولة وعدم اإلعتماد على إیرادات النفط فقط وھذا ما أكدتھ

.وزارة المالیة بكتابھا ذي العدد (72364) في 29/3/2018 وكذلك رأي اللجنة في مجلس النواب

.بناًء على ما ذكر أعاله تطالب لجنة التربیة برفض مشروع القانون وتطلب إعادتھ على الحكومة
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.وبما أن رفض المشروع یحتاج إلى تصویت والنصاب غیر متوفر لذا یتم تأجیلھ ھذه الفقرة إلى الجلسات القادمة

.(الفقرة ثامناً: تقریر ومناقشة، القراءة الثانیة، مشروع قانون العفو من العقوبات الضریبیة. (اللجنة المالیة، لجنة اإلقتصاد واإلستثمار*

.تفضلوا

-:النائب ماجد عذاب جابر الوائلي –

.یقرأ تقریر مشروع قانون العفو من العقوبات الضریبیة

-:النائب حنین محمود أحمد قدو –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون العفو من العقوبات الضریبیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لدي أربعة مداخالت فقط، لیس لدي نقطة نظام

.تفضل

 

 

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

أوالً: بعض العقوبات المذكورة تكون بدفع غرامة مالیة مقدارھا متناسب مع القیمة السوقیة لسنة إصدار ذلك القانون 1982 وھو بالدنانیر فھل
تبقى بذات المقدار والقیمة؟ أم تعدل بما یتناسب مع القیمة السوقیة الحالیة؟ السوقیة الحالیة بعد وقف التسدید، مثالً بعض الغرامات (500) دینار

.أو (100) دینار

ثانیاً: تفرض بعض المواد تفرض غرامة على كل فرع شركة أجنبیة عاملة في العراق تتأخر عن تقدیم حساباتھا الختامیة بعد (6) أشھر من
.إنتھاء السنة المالیة بمبلغ إضافي قدره (10) آالف دینار، أي أن ھذا المبلغ ال قیمة لھ اآلن حقیقةً

ثالثاً: لوزیر المالیة عقد التسویة الصلحیة قبل إقامة الدعوى باإلستعاضة عن العقوبات والتي ھي الحبس یستعاض عنھا بمضاعفة الضریبة
للضعف وبعد الغرامة التي ھي (10) آالف وتتضاعف إلى (20) ألف دینار، فیحتاج إلى معادلة لیتم تحویلھا بما یتناسب مع القیمة السوقیة

.الحالیة، وكذلك حقیقةً بقیة المالحظات جوھرھا ھو ھذا اإلختالف بالقیمة السوقیة

رابعاً: أخیراً، ذكروا فرض فائدة مضافة إلى تسدید مبلغ الضریبة المترتب بذمتھ، الصحیح ھو أن توصف غرامة ولیست فائدة ألنھا مخالفة
.فیترتب علیھا لیست فائدة وإنما غرامة

-:النائبة رفاه خضیر جیاد العارضي –

-:لدي مجموعة من المالحظات

أوالً: مصطلح العفو ھنا مصطلح غیر دقیق، ألن العفو معناه إسقاط الحق نھائي وعدم المطالبة بھ مرة أخرى، بین البنود ما تحمل في طیاتھا
.فكرة الصلح التي ینظمھا القانون التجاري

ثانیاً: المعاملة ھنا معاملة مدنیة وبالتالي مصطلح الجریمة غیر موفق ألن الضریبة ھنا إلتزام یقع على عاتق المكلف والتاخیر في تنفیذ اإللتزام
.أو اإلمتناع أو اإلخالل تنھض مسؤولیة الملتزم المدنیة دون المسؤولیة الجزائیة والتي تأخذ العقوبة فیھا صورة التعویض

ثالثاً: لم یتضمن القانون اإلشارة إلى ضرورة تقدیم ضمانات معینة، مثالً، كفاالت عینیة أو كفاالت شخصیة تجبر المكلف المتخلف عن دفع
.الضریبة على السداد

.لذلك، أرى بأن العنوان األفضل ھنا یكون الصلح أو التصالح الواقي من العقوبة الضریبیة، أي التسمیة األھم

رابعاً: المادة (3) توقف إجراءات الدعوى المتخذة بحق المكلف نھائیاً عند شمولھ بأحكام ھذا القانون في أي مرحلة من مراحلھا، أرى بأن تكون
.الدعاوى التي لم تحرك أصالً أو التي لم یصدر فیھا حكم بات

.ھنا بعض األحیان یكون اإلمتناع عن التسدید بعذر مشروع ولم یبین ھنا في القانون آلیة ما إذا كان اإلمتناع عن عذر مشروع

أ أل أ أ أ أ ً أ ً
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خامساً: أیضاً، أرى بأن الضریبة قد تمنح بأجر أو بآلیة جدیدة للتسدید، وفي األسباب الموجبة ذكروا بأن إستیفاء مبالغ الضریبة في ذمة المكلفین،
.ھنا تذكرون، أو القانون برمتھ یمیل على الجانب المدني دون الجانب الجزائي

.لذلك، أرجو تثبیت ھذه المالحظات

-:النائبة غیداء سعید عبد الحمید كمبش –

أعتقد ھذا القانون من القوانین المھمة، لكن أي دولة مھتمة في زیادة إیراداتھا تكون مھتمة في ھذا الموضوع، لذلك أبدأ باألسباب الموجبة، أعتقد
بأن رأي اللجنة ھو أصح من األسباب الموجودة في القانون، عندما قالت اللجنة أدراكاً من اللجنة المالیة بتطویر وإصالح النظام الضریبي في

العراق، ألنھ لو ذھبنا الى ما موجود في القانون ونبقى في حیرة ھل نحن نرید ان نفید الُمكلَّف؟ أم نرید أن نستحصل االموال؟ أي نرید أن
نستحصل ھذه الضرائب فھذا الموضوع سیكون سیف ذو حدین، أي ھذا القانون تعتمده الدول كثیراً، لكن في نفس الوقت ربما في وجود خطر
بالنسبة الى اإلیرادات باعتبار كلما زاد العفو كلما زاد التھرب الضریبي، لذلك اذا كانت مھمتنا أن نخلّص المكلف، فھذا الموضوع باعتبار ان
المكلفین یرون ھذا القانون ھو أصالً ُمفرغ من محتواه، أي ھو غیر معفى من الفائدة ویریدون أیضاً أن یكون ھناك عفو من الفائدة ولیس من
أصل الضریبة فقط، أما أذا كنا نحن نراھا كدولة ونرید أن نستفید من ھذه اإلیرادات أیضاً، الحل ھو ان تكون االسباب الموجبة مثلما ورد في

.تقریر اللجنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الفقرة التي ستُعرض على جدول االعمال ھي التصویت على قانون االستثمار

-:(النائبة ایناس ناجي كاظم المكصوصي (نقطة نظام –

المادة (115) من النظام الداخلي  تنص (على كل لجنة ان تقدم تقریراً الى المجلس عن كل موضوع یحال الیھا، ویجب أن یشتمل التقریر على
االجراءات التي قامت بھا)، بصراحة االن االجراءات (4،3،2،1) لیس فیھا اجراءات وفي نفس الوقت االسباب التي استندت الیھا في رأیھا، لم

.نالحظ

-:السید رئیس مجلس النواب –

ما ھو اعتراضك على االجراءات؟

-:النائبة ایناس ناجي كاظم المكصوصي –

سیدي الرئیس ھذه االجراءات، قرر مجلس الوزراء، أحیل مشروع القانون، احیل المشروع، أي ھنا االسباب التي استندت الیھا في رأیھا وترفع
في تقریرھا نصوص المشروعات أو التشریعات محل التقریر ومذكراتھا االیضاحیة، سیدي الرئیس من رخصتك فقط الحظ التقریر ھل ھناك

رؤیة واضحة؟ انا بصراحة لم أرى تقریر بأسالیب لغویة واضحة، أي تعطیني معلومة، خطة عمل لجنة المالیة ادراكاً من اللجنة المالیة بتطویر،
.فقط انشائیات، وألھمیة مشروعكم

-:السید رئیس مجلس النواب –

ماذا تقترحین مثالً؟

-:النائبة ایناس ناجي كاظم المكصوصي –

.الرؤیة تكون واضحة سیدي الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل لدیِك رؤیة تریدین أضافتھا؟

-:النائبة ایناس ناجي كاظم المكصوصي –

.االن حالیا ًلدى اللجنة المالیة قد تكون الرؤیة واضحة، لكن االن نحن التقریر صراحةً لم افھم منھ، سیدي الرئیس نقطة النظام واضحة

-:السید رئیس مجلس النواب –

أرجو منك تقدیم مشورة الى اللجنة المالیة مثالً، ما ھو االجراء الذي كان من المفروض ان یعملوا بھ ویذكروه؟

 

-:النائبة ایناس ناجي كاظم المكصوصي –

أ ً
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یجب ان یتضمن التقریر كل اآلراء وواضحة وایضاً التشریعات التي ھي االن غیر واضحة، ھذه خطة عمل  اللجنة المالیة، رأي اللجنة المالیة،
ترى اللجنة المالیة، لم أَر آراء، أین اآلراء سیدي الرئیس؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

االجراءات، دخل الینا القانون في التاریخ الفالني، تمت قراءتھ قراءة أولى، ناقشنا االمر الفالني، استعرضنا أصل القانون، كتبوا إطلعت اللجنة
على قانون ضریبة الدخل، ورشات العمل تكون بعد القراءة الثانیة، مع ذلك اذا جنابِك لدیك مداخلة أو رأي فني ممكن تستفاد منھ اللجنة اتمنى أن

.تقدمیھ بشكل مكتوب

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

.سیدي الرئیس نقطة نظامي ال یتعلق باللجنة المالیة، جنابك أعطیت فرصة لنقاط النظام العرضیة ممكن نسمیھا

سیدي الرئیس اتمنى ان تسمع مني موضوعین، الموضوع االول المتعلق بالدرجات الخاصة، نحن سبق وان جمعنا (50) توقیع وقُدم لجنابك،
وجنابك حولتھ الى ھیأة المستشارین وكان ھناك رأي لھیأة المستشارین فیما یتعلق بالمدراء العامین، ھناك قرار لمجلس قیادة الثورة غیر الملغي

رقمھ (1077) یقول بان المدراء العامین من الدرجات الخاصة، وبالتالي یستوجب عرضھا على مجلس النواب لكونھا من فئة الدرجات الخاصة
.وھذا یستلزم في عرض ما تم التصویت علیھ في مجلس الوزراء على مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرجو تزویدي بھذا القرار

-:النائبة عالیة انصیف جاسم العبیدي –

.ھذا القرار موجود تحت الید وانا مستعدة بتزویده لك

الموضوع الثاني سیدي الرئیس، ھذا قرار مجلس الثورة غیر ملغي، ماذا لیس بقانون؟ ھذا قرار سیدي الرئیس وأنا اعطیھ لك وفیھ رأي قانوني،
.المستشار القانوني للمجلس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.وقانون (22)، تفضل النائب فالح الساري لدیھ جواب على ھذا األمر

-:النائبة عالیة انصیف جاسم العبیدي –

سیدي الرئیس سبق وأن قُدم طلب إللغاء مكاتب المفتشین ومجلس النواب الموقر صوت من حیث المبدأ على ھذا االلغاء ویوم أمس أنا كنت مع
السید رئیس مجلس الوزراء وكان لھ رأي موافق مع رأي مجلس النواب ورأي سیادتك وال بد ان یكون تعدیل قانون لقانون مكاتب المفتشین،

.أتمنى أن یلتزم مجلس النواب في تصویتھ ویكمل إجراءات التشریع

-:النائب فالح ساري عبداشي –

سیادة الرئیس بالنسبة للقانون (22) قانون الرواتب الموحد، ھذا یدخل في التفاصیل ویوصف بالوظائف، فالمدیر العام لم یعتبره من الدرجة
ع ضمن الخاصة، معتبره درجة علیا (ب)، فال یعتبره درجة خاصة آما أذا كان قرار مجلس قیادة الثورة اعتقد لیس لھ علویة على قانون مشرَّ

ع في ضمن النظام حالي، وبالتالي قانون (22) ھو الحاكم اآلن .النظام الحالي، ال أعتقد لھ أولویة على قانون مشرَّ

-:النائب محمود ادیب زویر الكعبي –

في الجلسة الماضیة قدمنا لجنابك، حدثت مشادة كالمیة مع النائب كاظم الصیادي فیما یخص تصریحاتھ من بعض القنوات الفضائیة، واتھامھ
بإستالم بعض الكتل والسادة النواب لمبالغ مالیة لتمریر بعض الدرجات الخاصة والوزراء، سیدي الرئیس ھذا أتھام خطیر، أذا كان ھو صادق

بینھ وبین ربھ، وبینھ وبین أبناء الشعب علیھ ان یسمي االسماء بمسمیاتھا، اما ان یتھم بعض الكتل السیاسیة ویقول علیھم انھم یأخذوا أموال
وأنھم كلھم كذابین، كذلك یصف مجلس النواب بالدالالت ھذا ال یُقبل ال الرئاسة تقبلھ بھ وال أعضاء مجلس النواب، قدمنا لجنابك تواقیع إلحالة
النائب كاظم الصیادي لمدونة السلوك النیابي واحالتھ الى االدعاء العام، سیدي الرئیس نتمنى من الرئاسة انھ تأخذ دورھا وتوجھ ما ینطبق من

أقصى العقوبات علیھ إما ان یقدم دلیل الى مجلس النواب، أو أمام الرأي العام، او یحال مثلما أي نحن ال نتشفى بالسید فائق الشیخ علي مع
.اعتزازنا لھ، لكن ال بد من وجود رابطة تربط أداء وتصریحات السادة النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیتم النظر بالطلب واتخاذ االجراء الالزم

.شكراً جزیالً للجنة المعنیة
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-:النائب فالح حسن زیدان –

ھناك كارثة إنسانیة تحصل في محافظة نینوى وطرح السید النائب احمد الجبوري قبل قلیل موضوع حریق الكبریت الذي یحصل اآلن في منطقة
المشراق، سیدي الرئیس الحكومة المحلیة عاجزة عن إطفاء ھذا الحریق، حیث توسع الدخان سیدي الرئیس الكبریت قاتل لإلنسان، الكبریت

مؤذي للمرضى، الكبریت قاتل للمواشي، قاتل لألرض، وال یوجد تدخل من قبل الحكومة االتحادیة في ھذا الموضوع، سیدي الرئیس ھذه حالة
طارئة، مثل اإلعصار، مثل الھزات، والى اآلن الكبریت یحترق منذ یومین ووصلت الغیمة الى أكثر من (40) كم ، جمیع األراضي الزراعیة

في ھذا المحیط سوف تنتھي اضافة الى الثروة الحیوانیة واضافة الى االثار الجانبیة على المرضى وعلى الناس ولیس ھناك أي تحرك من
الحكومة االتحادیة، أطلب من السادة أعضاء مجلس النواب وأطلب من مجلس النواب بإصدار قرار في أن تكون الحالة طارئة وعلى الحكومة

التحرك سریعاً، قد یؤدي الى ھالك العشرات من المواطنین، الكارثة أشبھ بكارثة العبارة، وال یوجد ھناك أي تحرك من قبل الحكومة والحكومة
االتحادیة والحكومة المحلیة عاجزة، یجب أتخاذ إجراء سیدي الرئیس في ھذا الموضوع، الن الناس بدأت تناشدنا وتناشد مجلس النواب في

.الموضوع بسبب عدم قیام الحكومة بأي إجراء بھذا الخصوص

-:السید رئیس مجلس النواب –

یجب أخذ رأي لجنة االمن والدفاع أین وصلوا في نتائجھم؟ حتى معلوماتنا تكون وفق بیانات تقدمھا لجنة االمن والدفاع، لدینا لجان مختصة،
.تفضل رئیس لجنة االمن والدفاع

-:النائب محمد رضا داود –

سیادة الرئیس، نعم رد فعل الحكومة بطيء، ھذا الموضوع أنا أؤكد علیھ في كافة الكوارث التي تحدث، ولكن في ھذه الحالة بالذات الحریق
أخمد، وھناك بَُرك تحتاج الى شيء بسیط  من القالبات والشفالت لطمر ھذه البَُرك التي ھي عبارة عن جمر ملتھب الى اآلن، لغرض منع

حریقھا مرة أخرى ووصولھا الى منطقة الفوم، ھذه المساحة تقدر حوالي (2) كم2 كنت اتكلم مع االخ االستاذ طورھان وجرت اتصاالت یجب
ردم ودفن ھذه البَُرك بالتراب وإال یتطور الحریق مرة اخرى إذا ھبت الریاح مرة أخرى ویصل الى مواقع الفوم، الموقع خطر صحیح ولكن تم

اخماد الحریق في الوقت الحاضر، یتطور؟ نعم ھناك احتمال یتطور ھذا الحریق اذا لم تتخذ اجراءات سریعة، واالخ االستاذ طورھان ممثل
الحكومة أجرى اتصاالت في الوقت الحاضر واجرینا اتصاالت مع السید مدیر استخبارات محافظة نینوى وقائد العملیات، یحتاجون الى دعم

بسیط من الشفالت والقالبات لردم ھذه البَُرك من الكبریت ان انتشرت، أي یحتاج الى إجراء سریع سیادة الرئیس، وإذا لم یتخذ اجراء سریع من
.قبل الحكومة سوف یتطور ھذا االمر

-:السید رئیس مجلس النواب –

قبل ان نمضي بأي مداخالت أخرى ، لدي قوانین موجودة في جدول االعمال، یوجد قانون فیھ رأي سیاسي، ھذا لیس عندي فیھ مشكلة، بإمكان
القوى التي لدیھا رأي سیاسي فیھ تأخذ بھ موقف سیاسي خارج القاعة، القوانین االخرى التي فیھا رأي سیاسي، النصاب غیر متحقق یؤخذ

النصاب اآلن فیما یتعلق بفقرة لجنة االقتصاد واالستثمار، تلك الفقرة األخرى التي فیھا موقف سیاسي أمر آخر، ال توجد فقرة تصویت مضى بھا
الیوم مجلس النواب. لدي فقرة التصاریح االمنیة تحتاج الى تصویت، الفقرة االخرى مشروع قانون الشركات تابع إلى لجنة االقتصاد واالستثمار

.وتم تثبیتھ قبل أسبوع، تفضلوا لجنة االقتصاد واالستثمار تبقون على المنصة لحین أخذ الغیاب

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

سیادة الرئیس انت لم تقصر وجھت لجنة االمن والدفاع واتمنى أیضاً ان تضاف لجنة الصحة، لكن سیادة الرئیس بما ان الموضوع طارئ
موضوع الكبریت، أنا أتمنى ان تكون اتصاالت ھاتفیة من قبل جنابك الى السید رئیس الوزراء الى ان تشكل اللجنة، لجنة االمن والدفاع ألنھ
الكثیر من الناس ذھبوا، اتمنى سیادة الرئیس ان یكون اتصال ھاتفي من قبل جنابك الى دولة رئیس الوزراء ال نھ موضوع مھم جداً موضوع

.الكبریت

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیتم ذلك اآلن

.إبالغ النواب خارج القاعة، الفقرة التي تتعلق بقانون الشركات والحضور داخل القاعة، االن سیثبت الحضور في ھذه الفقرة، إبالغ النواب بذلك

-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

تكلم أحد اإلخوة النواب بخصوص موضوع الدرجات الخاصة وضمن قانون الموازنة الذي یُلِزم الحكومة على انھائھ في 30/6، سیادة الرئیس
ھذا الموضوع موضوع مھم، الیوم الذي نالحظھ في كیفیة اختیار بعض الدرجات الخاصة، ال بد من وجود فترة كافیة الختیار الشخصیات
المھنیة الكفوءة التي تستحق ان تُسلم المسؤولیة في المناصب التي موجودة اآلن في الدول العراقیة، نحن عانینا كثیراً من 2003 الى الیوم

بخصوص بعض الشخصیات التي ُوِضعَت في محل غیر محلھا وال تستحق ان تُعاد في المحل نفسھ، فأعتقد سیادة الرئیس واجب البرلمان انھ إما
ان یكون ھناك إصدار قرار أو إیعاز اللجنة القانونیة بإصدار قرار للتمدید  لمدة ثالثة أشھر یُلزم الحكومة على إنھاء ھذا الملف لكن بشرط ان

تكون االختیارات واضحة ضمن شخصیات مھنیة كفوءة نزیھة لیس علیھا مؤشرات سلبیة وھذا الموضوع یُھم الحكومة ویُھم الدولة العراقیة في
.السنوات المقبلة
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-:النائب ارام ناجي محمد صالح –

أعتقد سیادة الرئیس ان رفض أحد المرشحین فقط، ال نھ ینتمي الى جھة سیاسیة معینة دون النظر الى كفاءتھ أو سیرتھ الذاتیة، ھذا یعني بان بقیة
الفرقاء السیاسیین ال یقبلون بھذا الفرق في العملیة السیاسیة وھذا إجراء غیر صحیح من شأنھ ان ینعكس سلبیاً على الوضع السیاسي في العراق
ونحن عانینا ونظرنا الوضع العراقي كیف سیاسات االقصاء والتھمیش ولدت ردات فعل سلبیة على الوا قع العراقي، لذلك نحن الیوم امام مھمة
بناء الدولة یجب أن نغض الطرف عن الترسبات التاریخیة التي مضت وأن نبدأ في ھذا البناء من خالل استكمال تشكیلة حكومة السید عادل عبد

.المھدي ألننا ال یمكن أن نحاسب فریق منقوص الالعبین ویجب أن نبدأ في ھذه المھمة خالل ھذا االسبوع أو االسبوع المقبل على أقل التقدیر

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

ُ َونِْعَم اْلَوِكیُل))، في الوقت الذي تتطلع شعوب العالم)) الَِّذیَن قَاَل لَُھُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس قَْد َجَمعُوا لَُكْم فَاْخَشْوُھْم فََزاَدُھْم إِیَمانًا َوقَالُوا َحْسبُنَا �َّ
إلى مزید من الحریة ونصرة الشعوب المظلومة فإننا نتفاجئ بموقف كثیر من دول العالم من قضیة الشعب الفلسطیني، والقضیة الفلسطینیة ھي
قضیة أُمة وقضیة أجیال ال یمكن ألي حكومة التنازل عنھا بھذه الطریقة وعلى الحكومة العراقیة أعالن موقف واضح من ھذا الموضوع وعدم
السكوت ألن موقف العراق موقف ثابت من القضیة الفلسطینیة وموقف الشعب العراقي موقف ثابت، ال یمكن لشعوب المنطقة العربیة أن تُعطى

.أموالً لتبیع القضیة الفلسطینیة بما یجري الیوم من مؤتمرات

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل ممكن تسجیل السادة النواب في الكافتیریا؟ إعالم السیدات والسادة النواب أعضاء لجنة األقتصاد واالستثمار على المنصة، الحضور والغیاب
داخل القاعة، الجلسة مفتوحة لن اخرج حتى یمضي قانون األقتصاد واألستثمار، أعالمنا النصاب، السیدة المقررة ھل قمِت بتسجیل الحضور

.الجدید؟ النصاب متحقق، الحضور والغیاب المتعلق بتصویتات القوانین سیكون في بدایة الجلسة وفي كل تصویت

-:النائب احمد سلیم عبد الرحمن الكناني –

.یقرأ المادة (1) من مشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

-:السید رئیس مجلس النواب –

ما المقصود بالمكرر (1)؟

-:النائب احمد سلیم عبد الرحمن الكناني –

ھذا القانون جاءنا من الحكومة على ھذا المبدأ، وخاطبنا اللجنة القانونیة والسید مستشار مجلس النواب أیضاً وكان جواب اللجنة القانونیة یقول
.أرتأت لجنتنا إذا أقتضت الضرورة تعدیل القانون وإضافة مادة جدیدة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أكمل القراءة لدیك مادة (7) مكرر (2،3،4،5

-:النائب احمد سلیم عبد الرحمن الكناني –

.نحن نصوت على اصل القانون والتسلسالت ممكن أن تُعدَّل داخل اللجنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

جمیعھا في مادة واحدة بأصل القانون المادة (7)، أستمر بالقراءة حتى نصوت على كل فقرة من ھذه الفقرات، مازلتم في المادة (1) وھي تعدل
.(المادة (7) في أصل القانون وفیھا اكثر من بند، أستمر بقراءة وإكمال المادة (1

 

-:النائب احمد سلیم عبد الرحمن الكناني –

.یكمل قراءة المادة (1) من مشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

-:النائبة دیالن غفور صالح –

.تكمل قراءة المادة (1) من مشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً أ أ
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المقصود بالمكرر، حسب رأي اللجنة القانونیة بالمالحظات المرسلة، المكرر ھو البنود للقانون، بالتالي تم أستعراض جمیع القانون، مثالً المادة
(7) فیھا البند (1-7) بعضھا تم أجراء تعدیالت علیھا والبعض اآلخر لم یجري تعدیالت علیھا، التصویت سیكون لمقترح اللجنة للتعدیالت

.المضافة

-:النائب احمد سلیم عبد الرحمن الكناني –

.نحن معنیین بروح القانون، األرقام والتسلسالت ممكن أن تُعدَّل من قبل مستشار القانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

في التصویت ماذا أقول؟

-:النائب احمد سلیم عبد الرحمن الكناني –

.حسب المواد الموجودة، ونحن وضحناھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ما ھو رأي اللجنة القانونیة؟ كلمة مكرر بدعة، ھذه المادة بدعة، إذا تریدون أن تعدلوا بند من البنود، تذكرون یلغى البند كذا ویعدل البند كذا

-:النائب احمد سلیم عبد الرحمن الكناني –

.ھذا النص جاءنا من الحكومة مكرر لسنا نحن من وضعھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال، ھذا رأي اللجنة القانونیة، الخطأ لیس من لجنة األقتصاد واألستثمار

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

.في البدایة بدیباجة المادة، یقولون تضاف المواد االتیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نأخذ الحضور بعد انتھاء القانون

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

یقولون تضاف المواد االتیة، معناھا إنھم یریدون ان تضاف مواد، فإذا ھي مواد لیس ھناك داعي للقول مكرر (1،2)، وإنما تقول مواد جدیدة،
.مادة جدیدة رقم كذا ویعاد تسلسل المواد، وإذا قصدھم إضافة بنود یجب في الدیباجة یقولون تضاف البنود األتیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

وإذا أردوا تعدیل البند نفسھ؟

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

.یذكر یُعدل البند كذا وتقرأ كالتالي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لماذا أرسلتم لھم إجابة من اللجنة القانونیة تخبروھم بجعلھا مكرر

.التصویت على المادة (1) مقترح اللجنة لتعدیل البند أوالً من المادة (7) وحسب ما مذكور بنص وتُعدل وتؤخذ بنظر األعتبار تنظیم التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (1) في ھذا التعدیل التي تشیر إلى تعدیل البند ثالثاً من المادة (7) من أصل القانون مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

أ ً
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.التصویت على مقترح اللجنة بحذف البند خامساً المشار لھ مع مراعاة التسلسالت من المادة (7) من أصل القانون

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على مقترح اللجنة بحذف البند سابعاً المشار لھ من المادة (7) في أصل القانون مع مراعاة التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (1) بالمجمل أخذین بنظر األعتبار مقترحات اللجنة وإعادة ترتیب التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب نھرو محمود قادر –

.یقرأ المادة (2) من مشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (2) مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یحیى احمد فرج العیثاوي –

.یقرأ المادة (3) من مشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على البند ثانیاً المادة (2) في التعدیل

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (2) بالمجمل أخذین بنظر األعتبار مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

.(التصویت على مقترح اللجنة بحذف البند ثانیا في المادة المشار لھا من المادة (3

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (3) بالمجمل اخذین بنظر األعتبار مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

 

-:النائبة نسرین فاضل رحم –

.تقرأ المادة (4) من مشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (4

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب نسرین فاضل رحم –

.تقرأ المادة (5) من مشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.(التصویت على المادة (5

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فالح عبد الكریم راضي الخفاجي –

.یقرأ المادة (6) من مشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (6

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فالح عبد الكریم راضي الخفاجي –

.یقرأ المادة (7) من مشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (7

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عبد هللا عبد الحمید ذیاب خربیط –

.یقرأ المادة (8) من مشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (8

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عبد هللا عبد الحمید ذیاب خربیط –

.یقرأ المادة (9) من مشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

-:السید رئیس مجلس النواب –

إن لم یمضي مقترح اللجنة یمضي األصل یعني طلب الحكومة، التعدیل من الحكومة أن یكون المبلغ (10) مالیین كحد أقصى، اللجنة قللتھا إلى
.(5) مالیین، نصوت على األبعد وھو مقترح اللجنة، أن مضى مضى، وإن لم یمضي نعود لمقترح الحكومة وإن لم یمضي یبقى األصل

.التصویت على المادة (9) مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

.یلغى التصویت الذي قبلھ

-:النائب عبد هللا عبد الحمید ذیاب خربیط –

.یقرأ المادة (10) من مشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (10

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب مازن عبد المنعم جمعة –
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.یقرأ مادة مضافة جدیدة من مشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة المضافة الجدیدة مع مراعاة التسلسالت التي تتعلق بتعدیل نص المادة (91) من أص القانون

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب مازن عبد المنعم جمعة –

.یقرأ مادة مضافة جدیدة من مشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على مقترح اللجنة بإضافة بند جدید إلى المادة (21) من أصل القانون مع مراعاة التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب مازن عبد المنعم جمعة –

.یقرأ مادة مضافة جدیدة من مشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على مقترح اللجنة بتعدیل المادة (122) من أصل القانون

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب مازن عبد المنعم جمعة –

.یقرأ مادة مضافة جدیدة من مشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

-:النائب احمد سلیم عبد الرحمن الكناني –

مسجل الشركات من أھم الدوائر في العراق، التي تحتوي على جمیع شركات القطاع العام والقطاع الخاص والمختلط وتحتوي على أصول
وأموال  الدولة وأموال خاصة وأموال القطاع الخاص، تدخل للدائرة تراھا مع أحتراماتي لھذه الكلمة دائرة بائسة، السجالت لحد اآلن في

األرشفة ال توجد حاسبات وال كراسي وال یوجد أثاث وال یوجد مكان لمراجعة المستثمر األجنبي أو صاحب الشركة من القطاع الخاص او من
القطاع العام، خصصنا لھم (10%) حتى یطوروا البنى التحتیة، وخصصنا (10%) حوافز للموظفین، ألنھم یتعاملون مع شركات وأموال كبیرة

حتى ال یكون ھناك فساد ورشاوى، تم حسابھا یضاف على كل موظف والذین ھم (200) موظف في مسجل الشركات مبلغ (100) ألف دینار
.أو أقل من (100) ألف لكي نطورھم ونطور عملھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جدیدة إلى القانون األصل مع مراعاة التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

یجب أن نعود ونصوت على مقترح اللجنة أوالً ومقترح اللجنة ثانیاً ألن فیھ بندین، تاریخ النفاذ من تاریخ نفاذ القانون، سوف أعید التصویت
علیھ حتى یُعمل بھ أعتباراً من السنة المالیة القادمة من تاریخ نفاذ القانون ھذا ال یوجد داعي لذكرھا، ألن إذا نفذ القانون الیوم ھذه الفقرة لن

.تطبق حتى السنة القادمة

-:النائب احمد سلیم عبد الرحمن الكناني –

.لكي تكون ضمن الموازنة الجدیدة ولكي ال نُربِك عمل وزارة المالیة من اآلن

-:النائب حسن جالل محمد الكناني –

.یقرأ مادة مضافة جدیدة من مشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

-:السید رئیس مجلس النواب –

أ أل أل أ ً أ
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أصالً أعطاء األولویة ال یعني اإللزام وال یحتاج االستثناء، اعطاء األولویة في التعاقدات الحكومیة للشركات العراقیة فال یوجد ألزام حتى نخول
.جھة اخرى باألستثناء، سوف أقرأ نص المادة

.یقرأ مادة مضافة جدیدة

.التصویت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جدیدة  مع مراعاة التسلسالت كما تم قرأتھا من ھیأة الرئاسة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب حسن جالل محمد الكناني –

.یقرأ مادة مضافة جدیدة من مشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جدیدة إلى القانون األصل مع مراعاة التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب حسن جالل محمد الكناني –

.یقرأ المادة (11) من مشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھناك مقترح مقدم سوف أطرحھ في نھایة القانون إذا لم یُسحب

.التصویت على المادة (11) نفاذیة القانون

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب حسن جالل محمد الكناني –

.یقرأ األسباب الموجبة لمشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

-:النائب سالم طحمیر علي الطفیلي –

.یقرأ األسباب الموجبة مقترح اللجنة لمشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على األسباب الموجبة مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على القانون بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997)

اللجنة المالیة القانون الذي تمت مناقشتھ في الفقرة األولى ھل تبدؤن بھ الیوم أو یوم السبت؟ السبت سوف نضعھ فقرة أولى وبعده فقرة التصویت
.على الدرجات الخاصة، السید رئیس اللجنة المالیة طلب أن یكون یوم السبت

-:النائب احمد سلیم عبد الرحمن الكناني –

.یقرأ تقریر قانون األستثمار المعدني

-:النائب یحیى احمد فرج العیثاوي –

.یكمل قراءة تقریر قانون األستثمار المعدني

-:النائب حسن جالل محمد الكناني –
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.یكمل قراءة تقریر قانون األستثمار المعدني

-:النائب سالم طحمیر علي الطفیلي –

.یكمل قراءة تقریر قانون األستثمار المعدني

-:النائب نسرین فاضل رحم –

.تكمل قراءة تقریر قانون األستثمار المعدني

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

أوالً: مثل ما أكدنا سابقاً على عدم القبول باالستثمار القطاع الخاص للثروات الطبیعیة نؤكد ھنا على بعض المعادن ألھمیتھا أن تستثنى من
.االستثمار كالفوسفات والكبریت والحدید والبد أن تتولى شركات الدولة العامة استثمارھا

ثانیاً: یمنح القانون مالك األرض الخاصة وان كانت واسعة جداً فیھا معادن أن تستثمر من قبل مالكیھا سؤال ھل یملك صاحب األرض لواحقھا
من المعادن الباطنیة التي قد تشكل ثروة عامة للشعب؟ خصوصاً أن المادة الالحقة تعدد الموارد المعدنیة وتذكر من ضمنھا الذھب والفضة

.والنحاس والزئبق والیورانیوم فھل یعقل أن ھذه اللواحق سوف یمتلكھا ألنھ یملك نفس األرض أم أنھا تعود كثروة عامة؟

ثالثاً: یمنح االستثمار في المنطقة التي تقع ضمن مسافة (500) متر للمواقع المقدسة بموافقة الجھة المختصة على ذلك الموقع وھذا غریب فھل
.یتم تحویل المناطق المقدسة الى مناطق استثمار معادن بھذه الطریقة؟ لذلك نطالب بإلغاء ھذه الفقرة

رابعاً: أجازت المادة (9) الفقرة أوالً التي تقول (للمستثمر أن یتعاقد بالباطن على استثمار المقال عاو المنجم بعد استحصال موافقة الوزیر) ھذا
نراه منفذ للفساد فأما یكون المستثمر األصلي قادر على إدارة االستثمار فیتواله بنفسھ واال ان لم یكون قادراً فال یمنح اإلجازة لكي یبیعھا بعقود

.باطنیة وھذه تجارب مریرة نحن الحظناھا باالستثمار

خامساً: المادة (11) تنص على (أن تخضع استثمار األرض الموقوفة وقفاً صحیحاً كمقالع سنویة قابلة للتجدید سنویاً والبد من مراعاة شروط
.(وعقد الوقف أن كانت تسمح بھذا الشكل من النشاط أم ال

سادساً: المادة (13) الفقرة ثانیاً التي تقول (إجازة استثمار المناجم الستخراج المعادن یفترض ان تكون بموافقة مجلس الوزراء ولیس بموافقة
الوزیر على ان تحدد المدة بشكل واضح وتحدد نسبة ربح الدولة بما ال یقل عن (85%) من اإلرباح المتوقع تحصیلھا من ذلك االستثمار) حتى

.ال تعاد تجربة تراخیص الھاتف النقال (83%) تذھب الى الشركات المتعاقدة و (17%) للدولة

سابعاً: المادة (13) الفقرة ثالثاً التي تقول (تحدد بنظام شروط منح اإلجازات وإجراءات منحھا) وھذا غیر مقبول البد ان تحدد بنفس القانون
ً .شروط منح اإلجازة لكي یكون البرلمان مراقبا

.ثامناً: المادة (16) نكرر أن معادن األرض تكون ملك عام تعود منافع إیراداتھا الى الموازنة العامة

تاسعاً: المادة (16) الفقرة ثانیاً التي تقول (تشارك الشركات العامة للدولة في المنافسة على عقود استثمار المعادن ولھا األولویة مع مماثلة النشاط
.(والعمل

عاشراً: القانون النافذ لم یتضمن االستثمار األجنبي في مجال االستثمار المعدني وھذا صحیح وإذا أراد القانون تعدیل القانون اإلفادة من الخبرات
.األجنبیة فیتم من خالل عقود الخدمة أو التعاقد مع خبراء أجانب بأجور

-:النائب محمد علي محمد تمیم –

حقیقة قانون االستثمار من القوانین المھمة ولكن جزء من المالحظات التي كنت أود التحدث بھا تحدث بھا الدكتور الزمیل عمار طعمة وھو فیما
یتعلق بالتوسع باالستثمار دون وضع قیود خاصة فیما یتعلق بترك القرار للوزیر باستثمار المقالع ھنالك الھیأة العلیا لالستثمار اعتقد في ھذه

النقطة بالتحدید یجب أن یكون استثمار المقالع بعد انتھاء العمل لمجلس الوزراء حتى یحدد بسبب التجربة التي مرینا بھا ربما الوزیر یتعرض
لتأثیرات وضغوطات خاصة في قضایا االستثمار وقضایا المال ربما ھذه التأثیرات سوف تكون تأثیرات كبیرة ولذلك حالة التوسع وحالة تحدید
.المرافق والجوانب التي تحصل فیھا االستثمار یجب أن تحدد وان تكون واضحة في ھذا القانون وأنا سوف أقدمھا مالحظاتي مكتوبة الى اللجنة

-:النائب عبد هللا عبد الحمید ذیاب الخربیط –

بالنسبة الستثمار المعادن واستثمار المقالع والمواد األولیة في األرض حالیاً العراق بشكل عام لدیھ قرار منذ عام 2003 بعدم تصدیر المواد
.الغیر مصنعة من العراق

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

.یحق لھ ما دام غیر مصنعة یحق لھ
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-:النائب عبد هللا عبد الحمید ذیاب الخربیط –

العراق ال یصدر مواد غیر مصنعة عدا النفط والغاز إن وجد غیر مصنع بدون تكریر وبدون تصنیع الى الخارج حقیقة توجد الكثیر من المعادن
إذا انتظرنا أن یأتي المستثمرین بكامل قوتھم الى العراق لكي یستثمروھا لم تحدث أبداً مثالً الفوسفات أن تصدرھا اآلن لنفتح فسحة تصدیر

(25%) للكمیات المستخرجة نصف تصنیع (50%) تصنیع كامل (25%) أما أن أقول ال استطیع تصدیر مادة غیر مصنعة ھذا معناه انھ ھذه
المادة سوف تبقى في األرض الى األبد بعض المواد تحتاج الى تصنیع وعملیات معقدة جداً ومصانع متعددة وعدة مراحل كلیستر عدة مصانع

احدھا تغذي الثاني الى مادة قابلة لالستھالك تصدیر المادة الغیر مصنعة المعدنیة یجب أن یفتح ویطلق مثالً توجد مواد تعیش علیھا الدول
.وتصدرھا كما ھي ال تمتلك تلك التقنیة بعد فترات تبدأ بتصنیعھا نصف تصنیع ثم كامل التصنیع

-:النائب حسن جالل محمد –

كلجنة اقتصاد واستثمار نشكر السادة النواب على موقفھم الوطني بخصوص الدكتور عمار المحترم حقیقة العراق مليء بالثروات المعدنیة وھذه
الثروات ملك للشعب ونحن نطلب من وزارة الصناعة أن تكون ھذه الثروات المعدنیة بید وزارة النصاعة حصراً ال نؤید االستثمار كلجنة

اقتصاد واستثمار اذكر لكم مثل بسیط اآلن إخواننا كان حماسھم حول حروق بعض حقول الكبریت في الشرقاط تعلمون أن أراضي الشرقاط أكثر
األراضي مقالع للكبریت واآلن طن الكبریت یصل الى (400) دوالر ھذه ثروات بلد بأكملھا ال یجوز استثمارھا یجب أن تكون بید وزارة

الصناعة حصراً في السابق كانت ھذه الثروات المعدنیة تصدر الى الخارج بأسعار عالیة جداً ونحن مع رأي الدكتور وان شاء هللا نتمنى الموفقیة
.للجنة ونحن نأخذ بكافة أي عضو مجلس النواب لدیھ مقترح نحن حاضرین وفي خدمتكم وفي خدمة الشعب العراقي

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

أن المالحظات التي ثبتت من قبل تقریر اللجنة لم یحدد القانون المواد المعدنیة ذات االستعمال المزدوج المفروض أن كانت عسكریة فیجب أن
تحرم من البدایة والكل یعلم أن مادة الیورانیوم وأیضاً الزئبق ھي من المواد التي یجب عدم استثمارھا وذكرھا وبالتحدید ھذه المادة الیورانیوم

ومادة الزئبق تمنع نھائیاً من االستثمار السیما انھ ھنالك مناطق كبیرة أن كانت في إقلیم كردستان أو مادة الزئبق في محافظة میسان فیجب
.تحریمھا من االستثمار تحدد باالسم أو بالمصطلح الكیماوي

-: النائبة انعام مزید نزیل –

.أوالً: أن الثروات المعدنیة ھي ملك للشعب العراقي ذال بالتالي یجب ان تكون مسؤولیتھا تحت سیطرتھ واالبتعاد عن جانب االستثمار فیھا

ثانیاً: أن كل مشاریع القوانین ترسل من قبل الحكومة لذا یجب أن تتالءم مع البرنامج الحكومي الذي صادقنا علیھ في مجلس النواب نحن الذي
نراه جزء كبیر من مشاریع القوانین التي ترسل من الحكومة العراقیة تتعارض مع البرنامج الحكومي وھذه النقطة ھي مؤشر سلبي یؤشر على

.الحكومة العراقیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

دور لجنة التخطیط استراتیجي ومتابعة البرنامج الحكومي یجب أن تعد ورقة بخصوص الخروقات وعدم السیر وتحقیق البرنامج الحكومي
.بالشكل الصحیح

-: النائبة انعام مزید نزیل –

نحن أكثر من مرة طالبنا كلجنة تقییم البرنامج الحكومي انھ القوانین یجب أن تمر على لجنة التخطیط االستراتیجي وتقییم البرنامج الحكومي حتى
یحكم على مدى مالئمتھا من عدمھا للبرنامج الحكومي وطالبنا أكثر من مرة ولكن ال یحصل ھذا الشيء بینما ھنا في ھذه القاعة نرى قوانین

.تتعارض أصالً مع البرنامج الحكومي الذي أكدت علیھ الحكومة العراقیة والتزمت بھ أمام مجلس النواب والشعب العراقي

 

-:النائب حسن جالل محمد –

نحن نطالب كنواب عن الشعب كافة الثروات المعدنیة ال یجوز استثمارھا ھل تعلمون أن ھذه الثروات حالھا حال مقالع الحصى والرمل
.واستثمارھا یعتبر كارثة بحق الشعب العراقي ویجب أن نصوت ال یجوز استثمار الثروات المعدنیة بأي شكل من اإلشكال

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

.الفقرة عاشراً: تقریر ومناقشة القراءة الثانیة لمشروع قانون ھیأة التصنیع الحربي*

-:النائب محمد رضا داود –

.یقرأ تقریر مشروع ھیأة التصنیع الحربي

-:النائب كاطع نجمان جلود –
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.یكمل قراءة تقریر مشروع ھیأة التصنیع الحربي

-:النائب جاسم حسین محمد جبارة –

.یكمل قراءة تقریر مشروع ھیأة التصنیع الحربي

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

ھذا واحد من القوانین المھمة حقیقة التي تؤسس الى مبدأ األمن الوطني وخصوصاً في قضیة االعتدة والمستلزمات الحربیة العراق لدیھ بنى
تحتیة ھائلة على مستوى الشركات والخبرات والكفاءات والعراق في الموازنة كل عام تستنزف أموال طائلة لتامین ھذه االحتیاجات وتوجھ

-:الدولة لیس لصناعة أسلحة متطورة تھدد المنطقة بقدر ما ھو إیفاء التزامات أجھزتنا األمنیة ولدي مالحظات

أوالً: ضرورة اإلشارة على خضوع الشركتین التي ترتبط بالھیأة الى قانون الشركات لتوفیر الغطاء القانوني للشراكات واالستثمار على أن تضع
الھیأة اآللیة المناسبة للشراكات واالستثمار بخصوصیة عمل الشركات ونحن نتكلم عن تجربة كثیر من الخطوط اإلنتاجیة لتصنیع االعتدة

.والمستلزمات ھي من شركات دول متطورة واغلبھا حكومیة لذا یجب وجود آلیة واضحة في ھذه الشراكة

ثانیاً: موضوع التمویل ورواتب المنتسبین ضرورة اإلشارة لھ وإعطاء الوقت المناسب إلعادة خطوط ومصانع الشركات والذي یحتاج الى مدة ال
.تقل عن خمس سنوات بأحسن الظروف كي تستطیع أن تغطي جزء من رواتبھا ونفقاتھا ألنھا مشاریع إستراتیجیة وطویلة األمد

ثالثاً: ضرورة إشراك رئیس ھیأة التصنیع الحربي أو ممثل عنھ في اللجنة العلیا للتسلیح والتجھیز في القوات المسلحة لضمان عدم شراء منتجات
.مماثلة یتم تصنیعھا في مصانع الھیأة مع ضرورة االلتزام بالنوعیة والسعر المناسب

-:النائب عدنان ھادي نور علي األسدي –

الشكر للجنة على ھذا القانون وكلك الحكومة أیضاً والقانون قانون مھم منذ سنوات طویلة العراق یستورد األسلحة واألعتدة والمعدات الحربیة
وبالتالي ینفق كمیات كبیرة من األموال والبلد ال یستفید باالستھالك فقط یستھلك ھذا القانون سوف یجعلنا ننتج بعض األمور الضروریة لوزارة

الدفاع والداخلیة والوزارات والمؤسسات األمنیة ویحقق لنا فرص عمل كثیرة ونحصل على اكتفاء شیئاً فشیئاً في المجال األمني والعسكري
والتصنیع الحربي لذلك أرى أن یشرع ھذا القانون بشكل سریع جداً وقبل تشریعھ استضافة بعض المعنیین في ھذا االتجاه ما طرحھ السید النائب

محمد شیاع مھم جداً وھو إلزام بوضع فقرة في القانون تلزم وزارة الداخلیة والدفاع والحشد الشعبي وجھاز المخابرات واألمن الوطني
والمؤسسات األمنیة والعسكریة بشراء منتوجات ھذه الھیأة بدون إلزام سوف تصنع الھیأة وھذه الوزارات ال تستلم لذلك نلزم كل مؤسسات الدولة

أن تشتري منتجات الھیأة الحربیة واألمنیة والعسكریة لكي تفعل وكلما بصراحة قمنا بدعم ھذه الھیأة كلما اتجھنا الى اكتفاء ذاتي في المجال
األمني والعسكري ویضاف من مھام ھذه الھیأة تصنیع المعدات األمنیة لیس فقط الحربیة والعسكریة وإنما المعدات األمنیة والتقنیة الحدیثة وھي

.األجھزة الخاصة بمتابعة المكالمات والمجرمین والفضاء الوطني ھذا مھم جداً واإلخوان في اللجنة ارج وان یضعوه في االعتبار

-:النائب مزاحم مصطفى منصور التمیمي –

أوالً: من الضروري جداً دعم وتعزیز ھیأة التصنیع العسكري لما لھا من دور كبیر في تطویر قدراتنا القتالیة فمن غیر المعقول أننا كبلد كان لنا
باع طویل في إنتاج الكثیر من المعدات العسكریة سواء كان أسلحة أو مستلزماتھا واآلن ال نستطیع حتى إنتاج بعض االعتدة ھذا أمر معیب

خصوصاً نحن كبلد نتعرض أو أكثر بلدان العالم تعرضاً لالعتداءات من الداخل أو الخارج ولدینا كوادر والقدرات المتیسرة من اجل تطویر ھذا
.القطاع

ثانیاً: من الضروري إشراك القطاع الخاص في مجال التصنیع العسكري أیضاً لدینا شركات قادرة وجاھزة في المساھمة في اإلنتاج العسكري
ولكن ینبغي أن تكون تحت إشراف وسیطرة وھیمنة وتوجیھ ھیأة التصنیع العسكري لكي ال یصار الى أن یكون إنتاجھا بید من ال یحسن

.استخدامھا ولدي مقترحات سوف أقدمھا مكتوبة الى اللجنة

-:النائب ستار جبار عبد هللا –

طبعاً الموضوع الذي كنت أتحدث بھ تم التطرق بھ السید محمد شیاع السوداني والنائب عدنان االسدي، أعتقد أكتفت المعلومة لكن إذا یوجد
عت في ھذه الدورة فرص لمداخلة عامة یعني الوقت مناسب في الوقت الحالي أو بعد أن تُكمل اللجنة. السید الرئیس الكثیر من القوانین ُشّرِ
والدورات السابقة ومنھا قوانین نافذة، لكن لم تُنفذ من قبل الحكومة ومن أھم ھذه القوانین قانون منحة تالمیذ وطلبة المدارس الحكومیة وھو

القانون رقم (3) لعام 2014، كل منحة للطلبة (30) الف لطلبة االبتدائیة والمتوسطات، و(50) الف لطلبة اإلعدادیة، ھذا القانون نافذ لكن إلى
حد ھذا الیوم لم یُنفّذ من قبل الحكومة أتمنى من ھیأة الرئاسة ومن شخصك الكریم التنسیق ما بین لجنة التربیة وما بین الوزارة المعنیة وزارة

.التربیة ووزارة المالیة لتنفیذ ھذا القانون

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.لجنة التربیة لمتابعة ما ذُِكَر بمداخلة السید النائب

-:النائب امجد ھاشم ثامر العقابي –
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شكر موصول إلى لجنة األمن والدفاع والحقیقة والخاص بمشروع قانون ھیأة التصنیع الحربي، السید الرئیس مسألة التصنیع الحربي الخاص
حالیاً في وزارة الصناعة والمعادن أحد الشركات الموجودة، الحقیقة رغم قلة اإلمكانیات الموجودة في ھذه الشركات وصعوبة الوضع، العمل

مستمر في تصنیع الكثیر من المواد من أعتدة وبعض المعدات التي یحتاجھا الجیش والشرطة، لكن الحقیقة یعني حسب المعلومات الموجودة لدي
قلیل ما وزارة الدفاع تتعامل مع ھذه الشركة، ھذا القانون یُسھم في دعم ھیأة التصنیع الحربي ویحتاج إلى دعم مادي كذلك نستفاد في حال تم

.تأھیلھا بأجھزة ومعدات تخدم وزارة الداخلیة والدفاع

 

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

نحن مع مبدأ دعم الصناعات الحربیة ألن سوف یخفض اإلنفاق الحكومي في توفیر مستلزمات وزارة الدفاع والقوات المسلحة وباقي الوزارات
األمنیة، وھو خطوة في طریق تحقیق القرار السیادي األمني ألن تعرف من سقطت المحافظات كنا في حرج، حتى األعتدة البسیط كانت غیر

.متوفرة في وقتھا، مثل ھذه القضایا الضروري أن یكون ھناك اكتفاء إلى حد األدنى على األقل لمواجھة التحدیات األمنیة، مالحظات على المواد

اوالً: أقترح أن ترتبط ھیأة التصنیع الحربي بالمجلس الوزاري لألمن الوطني، إذ أن السیاسة التي ینتظم عمل الھیأة وفقھا البد من وضعھا
.واألشراف على تنفیذھا من جھة تشترك فیھا جمیع المؤسسات والوزارات األمنیة

ثانیاً: أقترح أن تكون من أھداف القانون أعداد وتأھیل كوادر علمیة وفنیة متخصصة بالتصنیع الحربي وفق خطط یضعھا المجلس الوطني لألمن
.الوزاري

ثالثاً: ال أشجع بمنح فرصة لمشاركة فعّالة للقطاع الخاص في الصناعات الحربیة، ھذا المبدأ أنا أراه خطیر الن دواعي تحصیل الربح قد تدفع
ھذه الشركات الخاصة إلى خلق أسواق تصریف منتوجاتھا ولو بإثارة الصراعات المستھلكة لتلك األسلحة والمنتوجات الحربیة، وبمتابعة

سیاسات وتجاذب الشركات العالمیة غیر الحكومیة في خلق وأثارة الصراعات والنزاعات الموفرة ألسواق االستھالك للمنتوج الحربي شواھد
.على ھذا القلق وعنده یمكن أن تستمع لدینا وجودات عسكریة غیر نظامیة ولدیھا مصانع تسلیح تُجھز بھ تلك الموجودات العسكریة التابعة لھا

المالحظة األخرى ینص القانون على اقتراض الھیأة من المؤسسات والمصارف األجنبیة بموافقة القائد العام، وأرى أن ال یتم االقتراض إال
.بموافقة البرلمان وعند موارد الضرورة فقط

المالحظة األخیرة یُعطي القانون إستثناء للوزارات من شراء احتیاجاتھ من السالح والعتاد والذخائر والمفروض أن یقید ذلك االستثناء في موارد
.عدم توفر المنتوج الوطني المماثل وفي حالة الضرورة فقط

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

بخصوص الصراعات والخالفات التي تثیرھا الشركات وخصوصاً الشركات الكبیرة، قطعاً ما تثیرھا الشركات العالمیة داخل بلدانھا أصبحت في
.الفترة الحالیة، ولكن تثیرھا في بلدان أخرى وتصدر أسلحة لھا

-:النائب رائد جاھد فھمي –

النقاط أُثیرت، أنا أُثني ما تفضل بھ الدكتور عمار، أنا أعتقد یوجد عندنا قانونین ھذا وقانون األستثمار المعدني، نحن یجب أن نتفھم استراتیجیة
الدولة، میدانین أساسیین الستراتیجیة تنمویة ورؤیة عامة للدول وأین تمضي وكیف تبني اقتصادھا وعناصر قوتھا وبناءھا األخرى، ھناك تكلمنا
عن الثروات الطبیعیة األساسیة للبلد وكیف یمكن أن یتم السیطرة علیھا؟ وكیف یمكن أن تُدار وفیما تذھب للقطاع الخاص، وھذه ال یصبح علیھا
منطق السوق ومنطق التجارة ومنطق القطاع الخاص وال ایضاً نتحدث عن صناعة عسكریة تسمى حربیة، یجب أن تندمج ضمن رؤیة متكاملة

للدفاع المطلبي وحفاظ السیادة وغیرھا أما أن تُطرح ھذه القوانین بصورة مفصلة وغیر منعزلة، أنا اعتقد ھذه خطورة، أنا آمن أن الدولة
والحكومة بشكل خاص ھذه المجاالت ال تُطرح بقوانین تأتي مبعثرة خارج السیاقات. والحظنا نقطة مالحظة أخرى، عند مراقبتنا لتنفیذ البرنامج

الحكومي وحتى التقریر الذي قدمتھ الحكومة الحظنا الكثیر من األسباب السلبیة واالنحرافات أو القیود، األسباب الرئیسیة ھي أسباب الحكومة
ذاتھا، یعني إجراءات ال تقوم بھا وزارة المالیة تؤدي إلى فشل في الكثیر من المشاریع أین النقطة، النقطة ال یوجد رأي حكومة ورأي دولة عندنا

رأي قطاعات منفصلة وھذه تنترك حتى في داخل المؤسسات الحكومیة، ھذه الرؤیة متشظیة، وأنا آمل أن ھذه القضیة أن نتجاوزھا من ضمن
العدید من القوانین المفصلیة ولألسف تطرح بصورة منفصلة منعزلة، لكن دون أن ننظر الرؤیة الشاملة أین سوف یذھب االقتصاد العراقي؟ أین

.ذاھبون؟ المحصلة النھائیة التي طبقت بصورة دون أن تؤخذ ضمانات معینة تضمن سیادة العراق على موارده وتأمین مقومات بناءه وتنمیتھ

-:النائب حسن فدعم عسل –

التصنیع الحربي تأخر كثیراً في العراق وكان یفترض الحكومات السابقة أن تباشر بالتصنیع العسكري والتصنیع الحربي، خالل معركتنا مع
عصابات داعش واجھنا الحقیقة تحدي كبیر في توفیر بعض األسلحة، مما لجأ الحشد الشعبي والكثیر من األجھزة األمنیة اللجوء للتصنیع المحلي

لبعض القضایا التي كنا نحتاجھا في المعركة، ھناك خبرات كبیرة لدى العراقیین أیام التصنیع العسكري السابق وخالل معارك التحریر، أعتقد
اإلستفادة من ھؤالء مھم جداً وإعطاء سقف زمني للحكومة في توفیر القضایا األساسیة ومنھا األعتدة، نحن نصرف أعتدة بشكل یومي في

التدریب وفي مواجھة عصابات داعش، ھذه الفقرة مھمة إعطاء السقف الزمني للحكومة بذلك األمر، عدم اإلختصار في ھیأة التصنیع الحربي
على التصنیعات العسكریة، في كل الدول العالم التصنیع الحربي یمكن االستفادة منھ لوزارات أخرى كوزارة التربیة ووزارة الزراعة وفي بعض

األسمدة وغیرھا والمبیدات الكیمیائیة تدخل في الكثیر من الصناعات العسكریة، إستفادة الدوائر األخرى والوزارات والمحافظات من ھذه الھیأة

أ ً أ أ أ
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شيء مھم، دعم ھذه الھیأة بشكل قرض ولیس بشكل تمویل، على ھذه الھیأة أن تبین نفسھا وان تكون من الدوائر الممولة ذاتیاً وان تستطیع أن
.تمول الموازنة العامة، في كل العالم شركات التصنیع الحربي تمول الموازنة العامة بالمال وعدم أخذ أموال من الموازنة االتحادیة

-:النائب جاسم موحان عبدال خماط البخاتي –

قضیة التصنیع الحربي والعراق یعیش بدوامة الحروب من الثمانینات والى حد اآلن، من المفترض أن نھتم بالصناعة ونھتم بالزراعة ونبتعد عن
المظاھر المسلحة، والیوم بعد االنفتاح، اوالً بعد ال نھتم بالصناعة بعد االنفتاح، توجد ھناك مشكلة أساسیة توجد تجربة لشركة باتا تقوم بشراء

المواد من الصین وتضع علیھا عالمة تجاریة تم الصنع في العراق ویتم تجھیز الوحدات العسكریة منھ، وھذه من النوع الرديء جداً، لذلك ھذا
االنفتاح سیكون عامل مساعد في عملیة الفساد، وأدعو ھذه الشركات أن ال تأتي بمواد من دول منشأھا سيء ویتم تجھیزھا إلى الوحدات

العسكریة، كان التصنیع العسكري سابقاً مغلق وال یسمح بعملیة االنفتاح على العالم، ھذا االنفتاح سوف یسبب لنا مشكلة وتكون المواد األولیة
.یأتون بھا كاملة مصنوعة ویتم تجھیزھا وسوف ینعكس أعتقد سلباً على الواقع االقتصادي بالعراق

-:النائب محمد شیاع صبار –

المخاوف التي أثارھا الدكتور رائد منطقیة وموجودة لدى بعض األخوات واإلخوة، لكن بحكم عملنا في وزارة الصناعة وأنا أشرفت على ھذا
القانون مع اإلخوة المختصین في كل شركات التصنیع العسكري في وزارة الصناعة والمعادن، وبالتشاور بالتأكید مع الدفاع والداخلیة. السید

الرئیس نحن سنویاً بحدود ملیار دوالر و(700) ملیون دوالر نأخذ من الموازنة للتأمین احتیاجات العراق من األعتدة الخفیفة والمتوسطة
والمستلزمات األخرى، الشركات الموجودة عندنا في وزارة الصناعة شركات التصنیع العسكري كانت موزعة بین وزارة المالیة ووزارة الدفاع

ووزارة الصناعة تم جمع ھذه الشركات كلھا في شركة الصناعات الحربیة، طبعاً ھي كلھا مدمرة بسبب الحرب، حتى نذھب إلى استثمار
إمكانیاتنا الموجودة یجب أن نذھب إلى شركات عالمیة، الشركات العالمیة مختصة بالصناعات الحربیة أما حكومیة أو قطاع خاص لكن االثنین
بإشراف حكومات الدول في روسیا وفي دول أوربا الشرقیة والدول الغربیة، ھذه الشركات أما تتعاقد مع الدولة وأصبحت مباحثات في حینھا،

الحكومة كانت في فترة تقشف ولیس أمامنا إال الذھاب إلى االتفاق عبر االستثمار أو القطاع الخاص الذي عندنا، عندنا قطاع خاص عراقي كان
یعمل مع التصنیع العسكري وحتى تم تقدیم عقودھم الذي كانوا یصنعون فیھا عراقیین، ھذه الصناعات تحتاج إلى أموال طائلة حتى ننقل

التكنلوجیا، نحن ال نستطیع أن نصنع إال بوجود خطوط إنتاجیة من دول معروفة، الیوم ھذه الشركات مع ھذه المالحظات التي تم التطرق لھا
بخصوص القوانین والشراكة وفق رؤیة ترسمھا الدفاع والداخلیة وجھاز المخابرات والمختصین على أساسھا تكون ھذه السیاسة، وأبتدأنا فقط

.بالمستلزمات من األعتدة الخفیفة والمتوسطة وباقي الذخائر التي تحتاجھا قواتنا األمنیة

-:النائب عبد هللا عبد الحمید ذیاب الخربیط –

أنا بالتأكید أتفق مع زمیلي األستاذ مزاحم التمیمي واتفق أكثر وأكثر مع زمیلي أستاذ محمد شیاع السوداني، أعتقد العتاد سوف نشتریھ شئنا أم
أبینا، المستلزمات ھذه ننفقھا سنویاً شئنا أم أبینا، لدینا جیوش ولدینا حروب ویجب أن نحمي أنفسنا، التصنیع العسكري مع القطاع الخاص واجب
وربما في المستقبل تصبح شركات قادرة على تصدیر منتجھا، الفكرة ھي السیطرة علیھا توجد شركات حكومیة سابقة شركات التصنیع العسكري
في أماكن مؤمنة تحت سیطرة وھیمنة وأشراف وزارة الدفاع ھذه تقوم بالتصنیع ولیس لك البیع ألي أحد إال من خاللھا، موضوع االحتكار فقط،

أنا مع اعتزازي لإلخوة الذین تكلموا، موضوع االحتكار أن إلزام الھیآت العسكریة فقط من المصنع الفالني، ھذا باب فساد، ھذا باب فساد
واضح، صنع أھالً وسھالً، تبیع تقدم عروضك لوزارة الدفاع ولوزارة الداخلیة، مثلك مثل الشركات األجنبیة قادر على التنافس أھالً وسھالً، ال

تقدر أن تنافس بحث آخر، من باب أولى الیوم ببساطة مجرد نقل األعتدة الجاھزة یكلف مبالغ طائلة، تصنیع األعتدة داخل العراق أمر سھل جداً
ویكلف على الشركات أقل وسوف یوطن التكنولوجیا داخل العراق ویجعل العراق قادر على تصنیع أسلحتھ لحمایة نفسھ وربما في تصدیرھا،

بالمناسبة دول جوار العراق كلھا لدیھا صناعات حربیة كلھا، تركیا تتربح بالملیارات سنویاً، تشكل جزء من مدخولھا القومي من تصدیر األعتدة
.الموضوع طویل ویحتاج وقت ،(f16) واألسلحة وتساھم في تصنیع

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

بخصوص الذي ذكرتھ أن الشركات ھذه تقدم عطاءاتھا أو تقدم عروضھا إلى المؤسسات األمنیة بالعراق تكون حالھا حل الشركات الخاصة
كیف؟

-:النائب عبد هللا عبد الحمید ذیاب الخربیط –

أعطیك مثال األمارات العربیة المتحدة الیوم ماذا عملت؟ طلبت من الشركات المصنعة قدموا المنتج الفالني وتنافسوا، من منكم سوف یحظى
بالعقد علیھ فتح مصنع تحت أشرافي؟ تحت صناعة الحربیة تصنّع ھنا، عقد الوالیات المتحدة األمریكیة األخیر والذي قبلھ لتجھیز الجیش

والحالیة (سكس اویر) كالھما واحد مصنع إیطالي والثاني الماني أجبروا الفائز بالعطاء على فتح المصنع (fs92) األمریكي بمسدسات البرتا
داخل الوالیات المتحدة األمریكیة لتوطین الصناعة، حتى یوطن الصناعة، أما أنا الیوم ھذه أرواح السید الرئیس، ھذه أرواح، العتاد أرواح،
واألسلحة أرواح تتحكم بأرواح، أنا ال آتي بطلقة قاموا بتصنیعھا في التصنیع العسكري غیر صالحة ویُقتل الجندي والمنتسب وھذه تعرف

تصنیعنا، أخي أرید طلقة جیدة، تستطیع أن تصنع نفسھا بسعر مناسب أھالً وسھالً، أما تقول كال یجب أن تشتري طلقتنا الفاسدة من عندنا،
تعذرني جداً ھذه أرواح منتسبین، العتاد المناسب والسالح الجید، ھذا واجب، ھذا لیس فیھا تالعب، أنا ال ألزمك أحتكره یجب أن تشتري الطلقة

.من عندي والسالح ویأتي الخصم بأحدث األسلحة وأفضلھا

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –
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الحقیقة موضوع تصنیع األسلحة عندي قضیتین، األولى ضرورة االستعجال بھ كون الخبرات العراقیة التي تدربت وأخذت كفاءات خارج
العراق ودرست على ھذا الموضوع، اآلن كلھا على وشك أن تخرج على تقاعد، اآلن إذا ما ھذا الموضوع تم االستعجال باالستفادة من ھذه

الخبرات، ممكن سوف تكون جھود كبیرة لبناء خبرات جدیدة، ھؤالء موجودین باألالف في وزارة الصناعة ووزارة الدفاع وحتى في وزارات
.أخرى، ضرورة أن یُحسم ھذا الموضوع لتفعیلھا بشكل سریع

ثانیاً موضوع األعتدة واألسلحة بالذات األساسیة ھذه قضیة تمس األمن القومي، یعني لیس قضیة مادیة واقتصادیة بحتة، البد أن یكون یوجد بھا
خسارة بنسبة كبیر ونحن الحظنا الحرب األخیر توجد فترات حتى لو كانت األموال الموجودة صعبة على بعض المؤسسات أیصال األعتدة أو

األمور االستراتیجیة بالذات في وقتھا المحدد، لذلك الصناعات الحربیة ھي جزء من األمن القومي لكل دولة بغض النظر عن ربحیتھا
وخسارتھا، والدول التي ترید أن تعزز أمنھا القومي ضروري أن تعزز ھذا الموضوع وموضوع المواصفات یوجد قیاسات قیاسیة دولیة عالمیة

موجودة لكل نوع من األعتدة بحجمھ وقیاسھ ووزنھ وفاعلیتھ وھو یخضع إلى ھذه القیاسات، عندما نقول یُدعم بالحفاظ على القیاسات والقیاس
المقبول عالمیاً وتوجد طریقة لذلك، لم تعُد الصناعات یدویة كلھا صناعات میكانیكیة أعطیھا مواصفات وتخرج لك منتج، ھذا الموضوع یجب أن

.ال یخضع إلى الحالة الربحیة وإنما یخضع بإعتباره جزء من األمن القومي العراقي

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

اللجنة، ھل لدیكم شيء حول الموضوع؟

-:النائب محمد رضا داود –

نشكر اإلخوة النواب الذین أبدوا مالحظاتھم التي أكدت على ضرورة المضيء بأسرع وقت إلقرار قانون ھیأة التصنیع الحربي، للمحافظة على
.األقل على القرار السیادي العراقي وسوف تؤخذ كافة المالحظات السید الرئیس بنظر االعتبار اآلن وبإھتمام شدید جداً

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

شكراً للسید رئیس وأعضاء لجنة األمن والدفاع. اللجنة القانونیة أین؟

.(الفقرة الثانیة عشرة: إستكمال المناقشة لمشروع قانون المحكمة االتحادیة العلیا. (اللجنة القانونیة*

یؤجل على الجلسة، عندنا فقرة المناقشات، عندكم مالحظات على ماذا؟

-:النائب عدنان ھادي نور علي االسدي –

عندي نقطة مھمة وھي قضیة تثبیت الدرجات الخاصة، السید الرئیس نحن مؤسسات أو غیر مؤسسات، نحن مؤسسات، أذن مؤسسات الحكومة
والبرلمان ترتبط أحدھم باألخر، مجلس الوزراء یرفع توصیة لكل قرار من قراراتھ السابقة لتثبیت الدرجات الخاصة، ھذا أمامي اآلن في عام
2019 واحدة من الحاالت قرر مجلس الوزراء تثبیت فالن أبن فالن بمنصب مستشار في مجلس الوزراء وتُرفع إلى مجلس النواب، أذن كل

األسماء التي نطالب اآلن بأنھاء عملھم بالوكالة إذا (90%) مرسلة أسمائھم إلى مجلس النواب وعلیة فالكرة في ملعب مجلس النواب، لماذا
نطالب رئیس الحكومة اآلن بأرسال األسماء واألسماء كلھا في مجلس النواب؟ لماذا نطالب؟ یجب أن نرجع إلى مجلس النواب، السید الرئیس
أنتم رئاسة المجلس حضراتكم ترجعون إلى األرشیف الموجود والبرید القادم من عام 2009 والى حد اآلن األسماء كلھا موجودة، وتُعرض

األسماء على المجلس، أما أن نأتي ونطلب من جدید من مجلس الوزراء بأرسال األسماء، ھؤالء الذین ثبتوا بالسنوات السابقة ما ھو ذنبھم؟ وما
.ھو وضعھم؟ ھؤالء خطأ ثُبتوا أو صح

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.ثبتوا أین؟ بمجلس النواب أو مجلس الوزراء؟ ھو ال یرسل لنا شيء مثبت بمجلس النواب

-:النائب عدنان ھادي نور علي االسدي –

كال في مجلس الوزراء. السید الرئیس ھنا قرار مجلس الوزراء یقول أرسل مجلس الوزراء ھذه التوصیة، قرار مجلس الوزراء رقم كذا لسنة
2009، بناًء على ما عرضھ رئیس الوزراء وزارة فالن بموجب كتابھ المرقم قرر مجلس الوزراء بجلسة الرابعة والثالثین االعتیادیة المنعقدة

.بتاریخ كذا التوصیة إلى مجلس النواب بتعیین السید فالن أبن فالن موظف مستشار بوزارة كذا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

أعطني األسم. أستاذ عدنان، لدینا نوعان من الدرجات الخاصة، منھا التي دستوریاً یجب أن تمر على مجلس النواب، ویصوت علیھا حتى تثبت،
ھذه محددة، والتي ھي الدرجة الخاصة من مستشار فصاعداً، درجة وكیل وزیر فما فوق، وقادة الفرق والھیئات والمؤسسات، ھؤالء الذین یأتون

.لدینا، أما الدرجات الخاصة التي ھي المدراء العامون ھذه تصویت مجلس الوزراء

-:النائب عدنان ھادي نور األسدي –

أ ً أ أ أ ً أ أ
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ال، أنا أعني مستشاراً، ھذا مستشار ووكالء، أنا أحدھم، أنا كنت وكیالً، وأحد ھؤالء الوكالء، وصوت مجلس الوزراء على تثبیتي، ورفع اإلسم
إلى مجلس النواب، توجد حاالت مثل حالتي، اآلن وكالء موجودون في وزارة الداخلیة وفي وزارات أخرى، زمالؤنا منذ عام 2004، نحن ُعینَّا

.أیام الحاكم المدني، ورفعوا أسماءھم إلى مجلس النواب، ھؤالء المفروض أن یثبتوا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

المجلس صوت؟

-:النائب عدنان ھادي نور األسدي –

.ال، لم یصوت، لكن األسماء موجودة ھنا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

إنتھى، المجلس لم یصوت، لم یحصل قرار، إذن القوانین التي عرضت، مثل القوانین والتشریعات التي عرضت على مجلس النواب في الدورات
السابقة، ولم یصوت علیھا المجلس، فال نأتي نحن ویجب أن نصوت علیھا؟ یجب أن نأخذ رأي الحكومة بھا، توافق؟ أم ال؟ ضمن برنامجھا

ومنھاجھا، قسم من ھؤالء لعلھ أحیل على التقاعد، إذا منذ 2009 غیر معروض، اآلن مضى علیھ عشر سنوات، لعلھ لدیھ عشر سنوات أنھى
خدمة، أنا أقصد بأن إدارة ملف الدولة بالوكالة، نحن مجلس النواب إتفقنا علیھ مع الحكومة وصوتنا علیھ، بل وضعنا فقرة في قانون الموازنة،

لكن نتكلم بصراحة مدة 30/6 سوف ال تكون كافیة للحكومة بوضع األشخاص المناسبین وفق الكفاءة واإلختصاص والمھنیة العالیة، ألنھ
كتحصیل حاصل كل الوزارات سترسل ھؤالء األشخاص وسیفیاتھم إلى مجلس الوزراء الذي إما أنھ سیوافق أو یرفض، وأنا أعتقد أنھ یتخلص
من الحرج ومن الوقت، ألن الوضع القانوني لھؤالء سیذھب إلى وضع مجھول قانوناً، فأعتقد بأنھ یوجد طلب مقدم من األخ رئیس لجنة النزاھة
وھو األخ ھشام السھیل بأننا نطالب بتمدید المدة، حتى نعطي فرصة للحكومة بأن تختار بشكل صحیح ودقیق، حتى ال نحاسبھم غداً، فأنا أعتقد

أنھ على مجلس النواب أن یعدل ھذه الفقرة لغرض إتاحة الفرصة لكم، حتى إذا تعرض علیكم األسماء، تدقق باللجان المختصة، مثالً قادة أمنیون،
لجنة األمن المفروض أن یكون لھا رأي، فالمسألة لیس تصویتاً بكتاب واحد، فالمفروض یذھب إلى لجنة األمن، ولجنة األمن تقیم، ھذا قائد فرقة

.أو غیر ذلك، أعلى أو أقل منصب أمني، وكذلك بقیة الدوائر

-:النائب مظفر سماعیل اشتیوي –

رداً على األخ األستاذ عدنان األسدي، األسماء رفعت منذ 2009، وكانت محاصصة حزبیة موجودة، كل حزب أو كتلة سیاسیة لدیھا مستشارون
ولدیھا وكالء وزراء، ولدیھا كثیر من الدرجات الخاصة الموجودة في الحكومة، لذلك نطالب من مجلس النواب رد ھذه األسماء الموجودة في
مجلس النواب، ورفع أسماء جدیدة من الحكومة العراقیة، تكنوقراط، كفاءة، نزاھة موجودة، ولدیھم الخبرة في الوزارات والھیئات الموجودة،

لذلك نطالب من رئاسة مجلس النواب إرجاع ھذه األسماء التي رفعتھا الحكومات السابقة، ورفع أسماء جدیدة لیست فیھا محاصصة طائفیة، ال
نرید محاصصة طائفیة، وال محاصصة حزبیة، اآلن جمیع الكتل السیاسیة تتقاتل على الدرجات الخاصة، مع إحترامي للبعض، أغلب الكتل

.السیاسیة، بل وأغلب األسماء المرفوعة في مجلس النواب علیھا مؤشرات فساد موجودة وغیر كفوءة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

ھناك معاییر في مجلس الوزراء، لغرض رفع الدرجات الخاصة، ومن المؤكد أن ھذه المعاییر والمؤشرات من ضمنھا المساءلة والعدالة، وھیأة
.النزاھة

-:النائب كاطع نجمان جلود الركابي –

توضیح لما طرحھ السید عدنان لألخ مظفر لما سبق من حدیث، بالنسبة للدرجات الخاصة التي قدمت من قبل الحكومات السابقة، وخاصة ما قبل
السنوات األربعة الماضیة، قدمت من خالل لجنة، إسمھا لجنة التوازن، ھذه اللجنة توازن بین كل الكیانات والكتل العراقیة الموجودة، سواًء كانت
على مستوى القومیة أو المذاھب الموجودة، ولیس على مستوى طائفي، ولھذا فكل الدرجات الموجودة والتي مضى علیھا أكثر من سبع أو عشر
سنوات، أسماؤھا مقدمة إلى مجلس النواب، واآلن یشغلون ھذه المناصب، مثلما تفضل جنابك إذا كان أحد األشخاص علیھ قضیة مساءلة وعدالة
أو قضیة فساد، ھذا مطروح ویمكن لنا أن نناقشھ وال نصوت علیھ، لكن أقول ھؤالء الناس الموجودون اآلن في الخدمة، ماذا نعمل لھؤالء؟ فھل

نقول لھم شكراً وفي أمان هللا؟ مضت علیھم سبع سنوات أو عشر سنوات وھم یعملون في درجات خاصة بالوكالة، ونأتي بأناس مضى علیھم
.شھر أو شھران أو ثالثة لنصوت علیھم؟ ھذا من غیر المعقول

-:النائب سعران عبید شاني –

أنا فقط أحب أوضح لإلخوان األعضاء في مجلس النواب بخصوص مزوري الشھادات، تصلني إتصاالت كثیرة من بعض اإلخوان یقولون فیھا
بأن مجلس النواب یشرعن عملیة التزویر، القضیة ھي أن ھذا لیس من إختصاصنا، أھل التزویر تم إعفاؤھم من قبل المحكمة العسكریة، الكل
شملوا بقانون العفو، أحیلوا إلى المحكمة العسكریة، وشملتھم المحكمة باإلعفاء من عقوبة التزویر، أما نحن نرید أن نرجعھم لشرط، ھم لماذا

فصلتھم وزارة الدخلیة، ألنھم أخلوا بشرط من شروط التعیین، بعد 2010 كان من شروط التعیین أن تكون لدیھ شھادة إبتدائیة، قبل 2010 كان
یقبل المنتسب على أنھ یقرأ ویكتب، فإذن نحن لیس لنا عالقة بعقوبة التزویر، ھذه تخص المحاكم العسكریة، أما بالنسبة لنا نحن نرید فقط تعدیل
.شرط من شروط تعیین المنتسب في وزارة الداخلیة، والذي ھو بدالً من أن یقبل على اإلبتدائیة، سنقبلھ على أنھ یقرأ ویكتب، ھذا التوضیح فقط
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

األستاذ سعران، من الضروري جداً أن یكون ھذا الموضوع من اللجنة إلى الدائرة اإلعالمیة، أنا شخصیاً سمعت بأن ھذا القانون لغرض
الشھادات المزورة، من الممكن أن تعقدوا مؤتمراً صحفیاً، لجنة األمن نوصیكم بھذا الموضوع، أعقدوا لنا مؤتمراً صحفیاً، ألنھ فیھ حقوق أناس،

.وأیضاً یدفع الحرج عن مجلس النواب على أننا نشرعن قضایا مخالفة للقانون

-:النائبة إكتفاء مزھر عبد كسار –

اآلن حملة الشھادات العلیا یفترشون األرض في ساحة التحریر، وھم النخبة العلمیة المتقدمة في العراق، لذلك نطالب الحكومة العراقیة بتفعیل
القوانین المعطلة ، قانون (59) لسنة 2017، ونطالب أیضاً لجنة التعلیم العالي بتعدیل ھذا القانون بدالً من أن یكون 20% لحملة الشھادات
العلیا في التعیین، أن یكون (100%)، ألن ھذه الشریحة المظلومة التي تفترش األرض في ھذا الجو الحار، مضى علیھم إثنا عشر یوماً ولم

یتخذ أي إجراء، لیس من المعقول أن نترك شبابنا في ھذه األجواء، إضافة إلى ذلك خریجوا ھندسة البیئة، وھندسة البیئة والتلوث، التلوث اآلن
منتشر في العراق من خالل الطمر الصحي واإلشعاع والمواد الكیمیاویة، واآلن حتى الجرب ینتشر في الدسیم، لذلك نطلب من الجھات

.والمؤسسات أن تقوم بتعیین ھذه الشریحة التي تقدم من خاللھا إجراء الحلول لمثل ھذه الحاالت البیئیة

-:النائب عباس صروط محسن –

فقط توضیح للسید النائب سعران، أعتقد أن العفو ھو من صالحیة السید رئیس الوزراء، ولیس من المحاكم، ألنھا تحقق في المسائل الجنائیة
وغیرھا،وھذا إتخاذ قرار، في ما یخص مسألة المزورین، حصل ھناك جدل حتى في لجنة األمن والدفاع، نحن كمجلس نواب من الصعب أن

نشرعن إلى مسألة تزویر، من الممكن أن تكون صیاغة ثانیة، المشكلة أین؟ ھم والذین لبسوا بغیر أسماء، قسم منھم بإسم إبن عمھ أو أخیھ
واستشھد، ھؤالء لدیھم خدمة عشر سنوات، وعندما لبس في وقتھا الدولة لم تطلب منھ شھادة، فقط طلبت منھ أن یقرأ ویكتب، ھذا القانون ظھر
فیما بعد، لو نفترض أن نعود إلى السابق، الخدمة اإللزامیة، فالذي لم یقرأ ولم یكتب ھل ھو معفي من الخدمة اإللزامیة؟ وكان الجیش العراقي

فیھ عدد كبیر جداً ھو فقط یقرأ ویكتب، ففي البدایة كان فقط یقرأ ویكتب، ظھر القانون، المفروض أن یشمل ھؤالء، لماذا، ألن القانون ال یجوز
.أن یرجع بأثر رجعي على ھؤالء، ھذا ھو كل اإلشكال الموجود في مسألة الشھادات المزورة

-:النائب صادق حمید حسن السلیطي –

سیادة الرئیس، أنت تعلم بأنھ قد تم إقرار الموازنة في مجلس النواب بتأریخ 23/1/2019، الموازنة اإلستثماریة أقرت بحوالي (43) تریلیوناً،
لكن نحن أكملنا النصف األول من السنة، ولألسف لم نالحظ إلى اآلن إعالن المشاریع الموجودة في الخطة اإلستثماریة، طبعاً ھذه المشكلة تتكون

-:من شقین، فال نلقي اللوم كلھ على وزارة المالیة

المشكلة األولى: إن بعض الوزارات وبعض المحافظات لم تكمل المصادقة على الخطة، ولم ترسلھا للمصادقة إلى وزارة التخطیط، عندما تتأخر
بإرسالھ للتخطیط، ومن ثم التدقیق في المالیة لحین إطالق الصرف وإعالن المشاریع، من المحتمل ستعلن في الشھر التاسع، وعندما تنتھي السنة

المالیة المفروض أن ترجع ھذه األموال، فالحقیقة یراد تأكید على كل المحافظات والوزارات، وحبذا لو تكون مخاطبة لوزارة التخطیط في
النصف األول بعد إكتمال الشھر السادس، من ھي الوزارات التي تأخرت مصادقة خطتھا إلى اآلن، وكذلك المحافظات؟

أما الشق الذي یخص وزارة المالیة، فالحقیقة یحصل تأخیر، أیضاً موجود في دائرة الدین العام، أعطیك مثاالً، نحن لدینا مشروع محطات
الكھرباء، مشاریع إستراتیجیة، لدینا محطتا الناصریة والسماوة ھي معتمدة أصالً على القروض فال تأخذ من أموال النفط، قروض على

ھؤالء مضى علیھم ما یقارب األربعة أشھر یذھب أحدھم ویرجع إلى المالیة وإلى اآلن لم یحصل على قرضھ، ھو مجرد قرض ،(TBI)الـ
وإجراءات إداریة، ال نعرف، ما ھي أسباب ھذا التأخیر؟ لدینا محطتان، كل محطة (750) میكا واط، كان المخطط في 1/7 أن تدخل للعمل،

.لكن بسبب تأخر إطالق القروض أعطوا موعداً في 1/10

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

في أي مصرف؟

-:النائب صادق حمید حسن السلیطي –

.لكن اآلن المعامالت متوقفة في وزارة المالیة، دائرة الدین العام ،(TBI)القرض على الـ

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

؟(TBI)المشكلة أین؟ لدى الـ

-:النائب صادق حمید حسن السلیطي –

ال في وزارة المالیة، دائرة الدین العام، فھكذا إجراءات روتینیة غیر مقبولة حقیقة، واألموال موجودة في المصرف، قروض موجودة، وقد أقرت
في الموازنة منذ شھر الواحد، فالمفروض اإلسراع وتسھیل ھذه اإلجراءات، حتى أبدأ أطالب بنسب إنجاز حقیقیة للمشروع، فإذا لم یوفر غطاء

.مالي فكیفي نرجو نسبة إنجاز
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

لكن ھي نفس اإلجراءات بخصوص اإلقتراض، أو بخصوص التمویل من الموازنة العامة، ھذه ھي اإلجراءات، ھناك خلل في اإلجراءات
.وإكمالھا

.اللجنة المالیة، متابعة ھذا الموضوع مع دائرة الدین العام

-:النائب كاوة محمد مولود –

ً بالنسبة لمقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الداخلیة والدفاع، طبعاً وردت في قانون الموازنة العامة اإلتحادیة لعام 2019، المادة (47)/خامسا
(أ، ب، ج) نصوص تقضي بإعادة المفصولین من منتسبي وزارتي الداخلیة والدفاع، وأوجبت تلك النصوص على وزیر المالیة اإلتحادي إضافة

.التخصیصات المالیة الالزمة لذلك، ما عدا الفقرة/ج أعاله، والتي ُربط تنفیذھا بشرط الوفرة المالیة، وھذا الشرط متحقق اآلن

ثانیاً: سبق وأن صدر قرار من مجلس الوزراء بإعادة المفصولین سنة 2008 بسبب أحداث تلك السنة وما تالھا، وأثناء التنفیذ ضیقوا المجال
حیث ورد في تعمیم الوزراة للمدیریات أن یرسلوا األسماء خالل (24) ساعة، مع شرط إرفاق تعھد شخصي في طلب أي شخص یتضمن قبولھ

بصورة واضحة بإرجاعھ للوظیفة، فكیف تستطیع القیادات إبالغ الشخص المفصول خالل (24) ساعة بمراجعة مقر القیادة، ناھیكم عن
.الوحدات الفرعیة والتشكیالت المختلفة، ومن ثم تقدیم الطلب، وأخذ التعھد وإرجاعھ للوزراة

ثالثاً: وجود قانون خاص بإعادة الذین قدموا شھادات غیر أصولیة أو مصورة، وآثار ھذا الجدل داخل مجلس النواب وخارجھ یحسب على مجلس
.النوب، فعلیھ من الضروري أن یتضمن القانون إعادة كل المفصولین دون تحدید السبب، ویستثنى منھم اإلرھابیون والمتواطئون معھم

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

فیما یخص كبریت المشراق، وأنا قبل قلیل بلغت السید الرئیس بأن الموضوع ال یتحمل قضیة لجنة، القصد ھو یكون باتصاالت ھاتفیة من قبل
جنابكم بخصوص كبریت المشراق، حقیقة الدخان بدأ اآلن یؤثر على المنطقة بصورة عامة، فأتمنى أن یكون إجراء سریع من قبل الحكومة،

.باإلتصال على مكتب رئیس الوزراء

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.أنا إتصلت بخلیة األزمة، یقولون بأن الوضع مسیطر علیھ، لواء كاظم

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

ال، غیر مسیطر علیھ، لو كان مسیطر علیھ، لما كان من البارحة الساعة الرابعة عصراً وإلى اآلن، ھذه ال تحتاج قضیة دفاع مدني فقط، ھذه
تحتاج إلى شفالت، ألن ھذا الكبریت یحتاج إلى  طمر بالتراب، فیحتاج إلى توجیھ ھذه اآللیات، وإذا توجد آلیات جھد ھندسي عسكري، نعم

الحشد الشعبي لدیھ معدات ثقیلة أكثر من معدات وزارة الدفاع والداخلیة أیضاً ینفعھم، فاإلتصاالت الھاتفیة أفضل من قضیة تشكیل اللجنة مثالً،
.ألنھا بین أن تجلس وتذھب تحتاج إلى وقت طویل، ھذا الموضوع األول والمھم جداً

.الموضوع الثاني: بلغنا جبابك في الجلسة السابقة، وأوعزت فیما یتعلق بموضوع اللجان، وقلت أعطونا تفاصیل عنھا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.یعملون بھا البرلمانیة، طبعاً وھي كاملة

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

.مضت تقریباً ثالثة أیام، أتمنى أن تعرض في جلسة یوم السبت ، حتى نرى أین وصلت

.أعود إلى الموضوع األول، مھم جداً، أتمنى أن تبقى اإلتصاالت مستمرة، والجھد الھندسي، القضیة لیست قضیة الدفاع المدني وحده

-:النائب قصي عباس محمد الشبكي –

-:لدي موضوعان سأرعج علیھما بشكل سریع

الموضوع األول: حول المحاضرین المجانیین، بعد طول إنتظار، الیوم فرجت وتم تسدید مستحقاتھم، لكن الذي حصل في محافظة نینوى مثالً
عملیة فوضى في مسألة التوزیع، بحیث حصلت عملیة إھانة لھذه الطبقة المثقفة، بسبب وجود منفذ واحد للتوزیع، وھذا الزخم الكبیر الذي

.حصل، ولھذا نحن نطالب بأن یكون توجیھ بفتح عدد من المنافذ، وأیضاً إحترام ھذه الطبقة في موضوع توزیع المستحقات

أیضاً ما یتعلق بالمحاضرین موضوع الشرائح التي ظلمت كموظفي الخدمة وأیضاً الكتبة، ھؤالء لم یشملوا بموضوع اإلستحقاقات، بصراحة ظلم
ً كبیر علیھم، ألنھ لمدة سنین وھم یخدمون بشكل مجاني، فحبذا لو تحصل إلتفاتة من قبل مجلس النواب حول موضوع موظفي الخدمة وأیضا
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.الكتبة

الموضوع اآلخر: بشكل مختصر، في الفصل التشریعي السابق األول، أنا قبل أشھر عدیدة قدمت طلباً إلى رئاسة المجلس مشفوعاً بأكثر من
(60) توقیعاً من السیدات والسادة النواب حول موضوع إیجاد حل لمشكلة توزیع األراضي في منطقة سھل نینوى، وھذا الموضوع مھم جداً،
ھذه الشرائح مشمولة حسب قانون وزارة البلدیات، وھي محرومة من توزیع األراضي، فنطلب من رئاسة المجلس بأن یدرج في جدول أعمال

لمنلقشة وإیجاد حلول بدیلة، أو الشروع في موضوع توزیع األراضي لھذه الشرائح والتي ھي عوائل الشھداء والموظفون الذین الكثیر منھم أحیل
للتقاعد، وقسم كبیر منھم توفي منذ عام 2003 وإلى اآلن الحكومة لم تجد حالً لھذه الشرائح، نتمنى من رئاسة المجلس أن توجھ إلى لجنة

الخدمات، ألن الطلب الذي تقدمت بھ مشفوع بـ(60) توقیع موجود في لجنة الخدمات، إلى اآلن لم یدرج في جدول أعمال أي جلسة، نتمنى من
.رئاسة المجلس التحرك حول الموضوع

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

بالنسبة لألستاذ لألستاذ الشیخ أحمد الجربا، األستاذ صادق السلیطي إتصل بالسید وكیل وزیر النفط، ومدیر عام المنتجات النفطیة، وتمت الموافقة
على توفیر وقود وماء وطائرة ھلیكوبتر تستخدم لإلطفاء من حكومة إقلیم كردستان، وأیضاً تم اإلتصال بالسید لواء قاسم، وھو في الموقع اآلن،

.والحادث مسیطر علیھ بنسبة (85%، ومستمرون باإلطفاء والطمر بالتراب

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

بصراحة انا شخصیاً أستبشر خیراً عندما تكون حضرتك ضمن الـ (15) دقیقة التي تعطیھا لنا ضمن المناقشات العامة، ألن لدیك اجراءات
عملیة وھذا شيء جید، مباشرةً توجھ البرلمانیة وتوجھ األمانة وتشكل كذا لجنة ونستضیف كذا تنفیذي وبالتالي كل ما یطرحھ السیدات السادة

.النواب ھو من مقتضیات المرحلة ومن حاجات المجتمع اإلنسانیة والخدمیة

.سیدي الرئیس لدي جزئیتین بسیطة

ج علیھا، یوم أمس كان یوم 23/6 ھو الیوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات واإلتجار غیر الجزئیة األولى والمھمة التي أرغب أن اعّرِ
المشّرع بھا، سیدي الرئیس آفة المخدرات أصبحت الیوم آفة أشبھ بالظاھرة المتفشیة في العراق، یعني نحن نأسف لھذا المرض المجتمعي الذي

جاء لنا بعد 2003، العراق قبل 2003 كان عراق خالي ونظیف من كثیر من األمراض المجتمعیة التي ھي من ضمنھا ظاھرة المخدرات،
العراق الیوم سیدي الرئیس، الیوم أصبح العراق بلد مرور، بلد تجارة، بلد تعاطي مع شدید أسفنا، أضافةً بلد صناعة وبلد زراعة، وبالتالي الیوم

نرید نشاھد العراق أمامھ التزامات دولیة أمام المجتمع الدولي، محترم دولیاً ألن لدیھ التزامات أمام المجتمع الدولي، مكافحة المخدرات، مناھضة
المخدرات، االعتراف ببعض األیام الدولیة التي تلزم العراق بأنھ یكون حاضراً فیھا، بالمناسبة أذكر یوم آخر، یوم دولي آخر، أمس مر علینا ھو

23/6 ھو یوم دولي لألمم المتحدة لمساندة ضحایا التعذیب، لكن ھذا أمر یطول شرحھ وال أرغب أن أدخل فیھ، لكن ركزت على الیوم الدولي
ع في المخدرات، سیدي الرئیس نحن نرغب أن نشاھد ما ھي االجراءات العملیة والفعلیة التي تقوم بھا الحكومة للتصدي لھذه لإلتجار غیر المشرَّ

الظاھرة المجتمعیة الخطیرة التي أصبحت ظاھرة متفشیة وال تكون ھي كمرض ممكن أنھ نشاھده في حاالت فردیة وانما أصبحت ظاھرة
متفشیة، ال یمكن أن نكتفي بمعاقبة أو سجن المتعاطي أو المتاجر أو مثالً نضع المتعاطي في بعض المراكز الصحیة لغرض شفاءه، لكن الیوم

المسألة أصبحت أكبر من ھذا، ھنالك بعض الجھات المتنفذة، المتسلطة التي تشكل بعض، یعني ال نرغب أن ندخل وال نرغب أن نعطي ایحاءات
للجمھور بأنھ ما الذي یحدث؟ لكن نحن نعلم الذي یحصل؟ یوجد بعض المتسلطین، بعض أصحاب السلطة، بعض أصحاب المال، بعض أصحاب

النفوذ، بعض أصحاب السالح الخارج نطاق الدولة ھم المسیطرین، الحدود والمنافذ الحدودیة جمیعھا، بعض االحزاب ممكن نقول جمیعھا
متصدیة لھذا العمل وھي من جلبت ھذه اآلفة للمجتمع العراقي، أین دور الحكومة، ما ھي االجراءات الحكومیة أمام ھذه الظاھرة، ھذا واجبنا
الشرعي والتكلیف الشرعي الذي نحن أقسمنا قسم ھنا في ھذه القاعة أنھ نحمي مصالح الشعب العراقي، وظاھرة المخدرات وتفشیھا ھي أحد

.األمراض التي تفتك بالشعب العراقي وتفتك بالعائلة العراقیة ھذا من باب

اذا تسمح لي جنابك في مسألة اعادة المنتسبین للداخلیة والدفاع المفسوخة عقودھم أو عودتھم الى الداخلیة والدفاع وخصوصاً الحاصلین شھادة
الدراسة االبتدائیة غیر األصولیة، یعني المزورین، نحن قلنا العدد ھو كبیر لكن لجنة االمن تقول ھم بحدود الـ (1000) وكذا، على العین

والرأس، نحن اقترحنا یا اخوان نحل دعونا ال تأخذنا العاطفة ونعید كل من زور الشھادة، في جمیع وزارات الدولة، في كل المنافذ التنفیذیة
للدولة في بدایة تشكیل الحكومات، أو في بدایة تشكیالت الدولة العراقیة بعد 2003 ھنالك من زور الشھادة وتعین وتوظف، لكن بعد ان استقرت

سیدي الرئیس، استقرت الدولة وأصبحت راسخة وقویة وجھاتھا أصبحت قویة عدنا للشھادة وعدنا حتى نشاھد صحة صدور الشھادة وإذا  بنا
نجد ھنالك الكثیر من المزورین، المزور یجب أن یخرج؟ لماذا یأخذ دوره؟ یأخذ دور شخص ھو لدیھ شھادة حقیقیة، فجمیع الوزارات أخرجت

المزورین بما فیھم وزارة الداخلیة والدفاع، لكن نقول الذي استشھد والذي ُجِرَح وھو لدیھ شھادة مزورة ھذا واجب علینا ولدینا تكلیف شرعي أنھ
نعیده، أما البقیة فیستمرون ھم مفصولین یعني حالھم حال أقرانھم في بقیة الوزرات، او لدینا احتمال آخر أو تعدیل آخر، ممكن نعدل القانون

.ویصبح المتطوع أو المنتسب في الداخلیة والدفاع یقرأ ویكتب بدون شھادة االبتدائیة، ممكن نعمل ھذا إجراء

-:النائب ماجد عذاب جابر الوائلي –

سیادة الرئیس نحن مؤسسة تشریعیة تھتم بعكس مشاكل وآراء المواطنین وتطلعاتھم ورؤاھم، لذلك أعتقد أنھ یجب أن نكون حازمین بإجراءاتنا
وإیصالھا الى نھایة الطریق، أنا االحظ انھ توجد كثیر من االجراءات في مجلس النواب تتوقف في منتصف الطریق، واحدة من ھذه االجراءات

ھي االحداث أو المظاھرات التي حصلت في محافظة النجف وحصل حراك برلماني قوي علیھا وتحركت لجنة حقوق االنسان الى المحافظة
وقدمت تقریر وقرأتھ في أحدى جلسات مجلس النواب وطالبت بإصدار قرار نیابي في ھذا الخصوص ومجموعة من النواب طالبوا بھذا

الموضوع، لكن الى حد اآلن لم یُحسم األمر، الذي أطلبھ أنھ الموضوع یطرح في الجلسات سواء كان القرار النیابي سلبي أو إیجابي، لنحسم
.االمر ال ندعھ معلق، ھذه واحدة من االجراءات

ً أ أ أ أ
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االجراء الثاني، طالبت رئاسة المجلس منذ أكثر من (6) أشھر بأرسال أسماء مجلس الخدمة االتحادي وھذا المجلس جداً مھم ویرتبط مع قانون
الخدمة المدنیة الذي ھو االن في اللجنة المالیة واللجنة القانونیة، وھذا القانون اذا أُقِر نحتاج الى مجلس الخدمة االتحادي في كثیر من مواده،
.أیضاً ھذا الموضوع بقى معلق والى حد االن لم یُحسم، الذي ھو ارسال أسماء مجلس الخدمة االتحادي من قبل الحكومة، ھذه النقطة الثانیة

النقطة الثالثة، بخصوص الدرجات الخاصة والطروحات التي ُطرحت الیوم أنھ نحن یجب نعتمد على كتاب منذ 2009، حقیقةً أستغرب أنھ
.كتاب منذ (10) سنوات بأرسال درجات واسماء خاصة ویُطلب من مجلس النواب انھ یعتمد على ھذا الكتاب

 

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

كي ال یفوتني دكتور ماجد، البرلمانیة واالمانة العامة أحتاج ھذا الكتاب الذي جاء حتى لو في 2005، حتى لو في 2006، فقط نطلب نشاھد
مصداقیة ھذا الموضوع لعلھ غیر موجود، أنا الذي اعرفھ شخص واحد تم التصویت علیھ في مجلس النواب العراقي، شخص واحد، أرجو الذي

ذُكر الیوم وكرره الدكتور ماجد یكون من ضن أرشیف السادة النواب وعلى طاوالتھم في الجلسات القادمة موضوع كم من الدرجات الخاصة
.ارسل من الحكومات السابقة بدءاً من 2005 الدورة األولى والى حد اآلن

-:النائب ماجد عذاب جابر الوائلي –

سیادة الرئیس ھذا الكتاب أُرسل منذ (10) سنوات، ارسل من قبل حكومة منتھیة، اذا صح أنھ موجود ھذا الكتاب، وھذه الحكومة مؤلفة من كتل
سیاسیة عبّرت عن ارادات شعبیة في وقتھا، اآلن الخارطة السیاسیة لمجلس النواب وللحكومة اختلفت وبالتالي معناھا االرادات الشعبیة اختلفت،

فبالتأكید ھذا غیر ُملزم ھذا من ناحیة بخصوص الدرجات الخاصة، من ناحیة ثانیة الیوم نحن اذا نرغب أن نعطي انطباع ایجابي كدولة اذا
مجلس نواب واذا حكومة بخصوص الدرجات الخاصة یجب أن نعمل بشكل مؤسساتي صحیح، لذلك أعتقد من غیر الصحیح أن ترسل أسماء

الدرجات الخاصة في لیلة التصویت وقبل ساعات، ھذا الموضوع مھم یحتاج لھ جلسات ویحتاج لھ تحاور، یحتاج لھ ان نجلس مع أصحاب
الدرجات الخاصة ونشاھد برامجھم ونشاھد رؤاھم وتطلعاتھم ونشاھد مدى خبرتھم ومدى جدیتھم بتطبیق ھذه البرامج والتطلعات، لذلك أدعو الى

.االھتمام بھذا الموضوع وارسال األسماء والترشیحات قبل وقت كافي، ھذا من ناحیة

من ناحیة ثانیة، عني كنائب وممثل لصوت الشعب أرفض أنھ نعدل بقانون الموازنة الذي ھو قانون رقم (1) لمجلس النواب بتمدید الفترة
المخصصة للدرجات الخاصة، ھذا الموضوع اذا حصل حاجة للتمدید ھذا معناه یوجد تقصیر حكومي والموضوع أصبح لھ (5 او 6) أشھر،

كانت فترة كافیة لتقدیم درجات خاصة وممكن أن الموضوع ینحسم في ھذا الوقت، لذلك غیر ممكن أنھ نبرر للحكومة تقصیرھا بتمدید او تعدیل
.ھذه المادة

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

ال أرغب أن أعلّق على المداخالت لكن بخصوص الذي ذكرتھ حضرتك، أوالً األشخاص الذین یتم ارسالھم من قبل الحكومة الى مجلس النواب
سواء في ھذه الحكومة أو الحكومات السابقة كمنصب لیس أھم من التشریعات والقوانین التي تُرسل من الحكومة الى مجلس النواب، ألن ھذا

شخص یمثل مؤسسة مثل رئیس ھیأة النزاھة، ھو شخص یرسلوه لنا أما ننصبھ أو ال ننصبھ، نقبل أو ال نقبل، أما یرسلوه أو ال یرسلوه، أرجو
االستماع اخوتي، حتى نتكلم في ھذا الموضوع ألن حصل فیھ كالم كثیر وحتى اإلعالم سلط علیھ الضوء وأخرجوا برامج كاملة علیھ، الشخص

لیس أھم من التشریع ألن التشریع ممكن أنھ یراعي ویستھدف شریحة كبیرة من الناس قد تصل الى (10أو 15أو 20) ملیون، اذا نحن في
التشریعات غیر ُملزمین كمجلس نواب الذي یرسل الى الدورة الماضیة، لماذا؟

ألنھ الحكومة یجب أن تبت برأیھا في ھذه مشروعات القوانین وخصوصاً وأنھ برامج الوزارات والجھات القطاعیة لھا رأي وعادةً ما تطلب
الجھات الحكومیة ویوم أمس ما قبل الجلسة الماضیة كان ھنالك طلب رسمي من قبل الحكومة بسحب بعض مشروعات القوانین التي وصلت الى

مجلس النواب، ترغب أن تنضجھا وترغب أن تناقشھا وكذا، الشخص لیس بأفضل وأكثر أھمیة من التشریعات والقوانین التي ننظر فیھا، نحن
.غیر ملزمین، ھذه وجھة نظر قانونیة

الشيء الثاني، ھذه الستة أشھر أو الخمسة أشھر نحن بعد اقرار الموازنة في نھایة شھر الواحد اذا نرغب نتكلم عن عدد یصل الى مئات من
األشخاص وأنت حضرتك تكون جزء من اللجنة المالیة التي ساھمت في ھذا الموضوع، ال بد ان نعطي فرصة لكن ھذا ال یعني بأنھ ھو یبدأ من
نقطة الصفر، أنت ماذا لدیك من أكملت اللجنة؟ ما الذي أكملتموه أسماء؟ أرسلوه لنا ونحن حسب اللجان النیابیة المتخصصة الذي أرسلتموه في

القطاع األمني، والذي ارسلتموه في القطاع الصحي، والذي أرسلتموه في القطاع التربوي والذي ارسلتموه في القطاع الزراعي أو األمني سوف
یُناقش وتعطى فرصة الى اللجان بأنھ یطلعون على األسماء، بعض األسماء التي ارسلت ومنھا الى حد اآلن أثنین أو ثالثة، ھؤالء موظفین

بمكتب رئیس الوزراء، أنت ما عالقتك بھ حتى تناقش وتتعب نفسك وتتعب اللجنة، أنا أرغب مستشاري (محمد أمین) أنت ما عالقتك؟ ان ھذا
درجتھ یجب أنت تصوت علیھا، ھذا دستوریاً كون یستمر لیس بالوكالة لكي أنت تصوت علیھ، ھذا موظف لدي أنا رئیس وزراء ولدي موظف،

مثل ما حالیاً السید الحلبوسي لدیھ مستشارین، لماذا ھل یوجد أحد یقول لھ دعنا نشاھدھم ھؤالء المستشارین التابعین لك؟ أذا نجحوا نجح عملھ
واذا فشلوا فشل عملھ، فھو ھذا من اختصاصي، ھذا مستشاري أنا، لیس فیھ مشكلة، نحن نتكلم عن الدرجات الخاصة التي لھا عالقة بالوزارات،

بالمؤسسات األمنیة، بالمؤسسات الخدمیة، الصحیة التي حضرتك ونحن جمیعنا نقول یجب أن یكون شخص كفوء متخصص ومھني یرعى ھذا
المكان، ھذا یجب نعطي فرصة وانا قبل یمكن دقائق ذكرت بأنھ ما تأتي األسماء ونطرحھا نحن ثاني یوم حتى نصوت علیھا، ال بد أن تذھب،

مثالً قائد فرقة، لجنة األمن، السید رئیس اللجنة والسادة األعضاء حاضرین، أال یجب أن یقول أنا أعرف سیرتھ وتُعرض علیھ رتبتھ، الیس تمام؟
أو مثالً عضو لجنة الزراعة أو مستشار لجنة الزراعة یرسلوه من وزارة الزراعة، غیر نشاھد أنھ ھذه الدرجة الخاصة التي في وزارة الزراعة،

ھل سوف یكون كفوء، بالمستوى المطلوب، ھذا ھو الموضوع أنھ نحن نعطي فرصة وبعدھا رأي ممثلي الشعب وجنابك أحد الممثلین، ترفض
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أو توافق ھذا شانك وھو أما یفوز مثل ما حصلوا على الثقة وزراء، فھم أدنى فكرة ممكن ان یحصلون او ال یحصلون، حتى ال نكثر في ھذا
الموضوع، أما موضوع التأجیل أو عدم التأجیل ھذا ال یعني بأن اللجنة التي تعمل في مجلس الوزراء تأخذ على عاتقھا أن ال ترسل األسماء،

ترسلون األسماء لكن لیس، اذا أرسلوا لنا مائتین او ثالثمائة یعني یراد لنا تقریباً ثالث أو اربع أشھر حتى نصوت علیھم، فبالعكس اتباع أفضل
.ووجھة نظرك محترمة وعلى الرأس

-:النائب جواد حمدان كاظم الساعدي –

.مداخلتي في محورین

المحور االول وتقریباً أكثر اإلخوان تكلموا عنھ وھو موضوع الدرجات الخاصة الذي أغلب الشعب العراقي یعرف أنھ اغلب المناصب بالدولة
العراقیة تُدار بالوكالة، على مر السنوات السابقة وشاھدنا ما تعانیھ كل مؤسسات الدولة العراقیة من فشل بإدارة ھذه المؤسسات التي تتعامل

بصورة مباشرة مع المواطن أو مع المؤسسات األخرى، لذلك الیوم حتى مجلس النواب العراقي بدورتھ الحالیة أغلب النواب والدماء التي فیھ
.دماء جدیدة، فال بأس أن تكون جمیع المناصب التنفیذیة تُدار باألصالة من دماء جدیدة ونستبعد جمیع الذین كانوا یدیرون ھذه المؤسسات بالوكالة

المحور اآلخر، نحن في قضاء الحسینیة (الزھور حالیاً) لدینا ما یقارب الـ (10,000) قطعة ارض مملوكة لمواطنین، ھذه قطع االراضي
أصبحت مكب للنفایات وقریبة جداً من الدور السكنیة، طالبنا مراراً وتكراراً بكتب رسمیة الى محافظة بغداد لرفع النفایات واعادة مسح ھذه

األراضي حتى تكون فرصة ألصحابھا أنھ یبدؤون یسكنون فیھا ونحل مشكلة كبیرة من ضمن المشاكل التي یعاني منھا المواطن وھي مشكلة
أزمة السكن الموجودة في ھذا القضاء، لذلك طبعاً مع مطالباتنا الكثیرة ولم نجد أي أُذن صاغیة من قبل محافظة بغداد والجھات المعنیة في ھذا

الموضوع في حین أن ھذه ازالة النفایات عنھا واعادة مسحھا قضیة جداً بسیطة ممكن بالجھد اآللي الموجود في محافظة بغداد وبالتعاون مع
محافظة بغداد تزال ھذه النفایات، كذلك حفاظاً على أرواح المواطنین في المدینة التي تعاني من حرق ھذه النفایات ویومیاً عبارة عن غیمة كبیرة

من الدخان تغطي المدینة، وثانیاً أصحاب قطع االراضي یستفادون منھا، بدل ما یسكن في (100) متر أو (50) متر تجاوز یأتي یبني قطعتھ
التي ھي (200) أو (300) متر ویسكن فیھا، الى اآلن لم نجد أي استجابة من محافظة بغداد والجھات المعنیة، لذلك أنا أطالب مجلس النواب
بتوجیھ كتاب رسمي الى محافظة بغداد وال بأس باالستعانة بأمانة بغداد بالجھد اآللي الموجود الذي سوف لن یكلف الدولة أموال كبیرة وازالة

.ھذه النفایات حتى نستطیع ان نعید مسحھا مرة ثانیة ونثبت حدودھا ویستفید منھا ذویھا

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.لجنة الخدمات ارسال كتاب یوم السبت أن شاء هللا الى محافظة بغداد وأیضاً لتقدیم طلب مساعدة من أمانة بغداد بھذا الخصوص

-:النائبة منال حمید ھاشم –

طبعاً من خالل المتابعة لحركة السوق العراقیة ومقارنة الضرائب الكمركیة للمواد األولیة التي تستورد لغرض ادخالھا في الصناعة الوطنیة،
:والمواد الجاھزة المستوردة وجدنا التالي

بعد سقوط النظام السابق تم رفع التعرفة الكمركیة للمواد األولیة المستوردة من (1%) الى (5%)، في عام 2018 تم رفع التعرفة الكمركیة
للمواد األولیة المستوردة والداخلة في الصناعة المحلیة الى (10%)، أیضاً تم تخفیض التعرفة الكمركیة على البضائع المستوردة من (%20)

الى (10%) وبذلك تساوت مع التعرفة الخاصة بالمواد األولیة، في بدایة العام الحالي یعني 2019 صدرت تعلیمات بإعفاء جمیع البضائع
الداخلة عن طریق الجانب األوربي من التعرفة الكمركیة، كل ما تم ذكره أثر بشكل سلبي وكبیر على مبدأ المنافسة وتسبب في عجز المنتوج

الوطني، أما المشاكل التي یعاني منھا الصناعیین، دور أتحاد الصناعیین في دعم القطاع الصناعي وتذلیل الصعوبات التي ال تنتھي في التنمیة
الصناعیة، ووزارات الدولة األخرى ذات العالقة بالقطاع الصناعي واالتحاد لھ دور في الدفاع عن معامل أخرى، التدخل بشكل مباشر من قبل
أتحاد الصناعیین والتنمیة الصناعیة لغرض تخفیض التعرفة الكمركیة على المواد االولیة المستوردة للقطاع الصناعي حیث ال یستطیع منافسة

البضائع المستوردة وذلك بسبب أعفاء البضائع األردنیة من الكمارك ومساواة التعرفة الكمركیة للمواد األولیة المستوردة مع المنتج النھائي
المستورد من الدول المجاورة ومن الجانب األردني، یعني أحد األخوة الصناعیین یقول لماذا أتحمل ھذه التكالیف، أرفع ھذا المعمل وأذھب

أنصبھ في األردن وأتخلص من ھذه الصعوبات، لكنھ یقول أنا أفكر بشكل وطني، انا مشغل (350) عامل، أضربھا في (3) ھو وعائلتھ، ھؤالء
في حالة أنا انتقلت الى األردن من سوف یرعى ھذه الطبقة وھذه الشریحة العاملة، یجب تدخل اتحاد الصناعات والتنمیة الصناعیة بخصوص

زیادة الحصة النفطیة المخصصة للقطاع الصناعي، بحیث أن وزارة النفط تصرف (10%) من الحصة الرئیسیة المخصصة وحسب تقدیر
الحاجة السنوي الصادر من التنمیة الصناعیة، وھذا ال یسد حاجة القطاع الصناعي مما یضطر الى سد النقص الحاصل من السوق السوداء،

.(%فیجب زیادة الحصة الى (50

-:النائبة لیلى فلیح حسن –

سیدي الرئیس یوجد ثلة من أبناءنا خریجي كلیات الصیادلة الذین درسوا خارج القطر ولم یتم معادلة شھاداتھم الى حد اآلن ولم تُحل مشاكلھم،
حیث یكون ھنالك امتحان معادلة الشھادة، لكن ھذا االمتحان یكون صعب جداً ال یجتازه إال القلة القلیلة حیث أن األسئلة صعبة جداً وبما یقارب

(120) سؤال، وھؤالء الثلة طبعاً تعبوا وخسروا أموال وھم تغربوا في الغربة كي یحصلوا على ھذه الشھادات، لكن عندما یأتون لیعادلوھا كثیر
وكثیر من الخریجین یأتون یعادلون الشھادة ال یحصلون على ھذه المعادلة بسبب اإلجراءات الصعبة التي یمر فیھا الطالب واالمتحانات التي

(120) سؤال التي یضعون لھم مدة قلیلة جداً لإلجابة وال یستطیعون أن یجیبون، لذلك تشاھد أغلبھم (80%) منھم یرسبون، ونسب الرسوب
طبعاً كارثیة جداً وال یتم األخذ بإجابتھم، وعندما یعترضون أنھم كانوا قد أجابوا ویرغبون أن یشاھدون األجوبة خاصتھم، ال یُقبل اعتراضھم

.سیدي الرئیس
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-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

أال یمتحنون مرة ثانیة أو ال؟

-:النائبة لیلى فلیح حسن –

كذلك نحن نطالب لھم بھذا، ال، ال توجد فرصة، فقط الفرصة ھذه، ھم یطالبون حالیاً یقولون إعادة االمتحان أو إضافة (10) درجات قرار بدل
.الـ (5) حتى نساعدھم

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

من من اإلخوة في التعلیم العالي حاضر؟

-:النائبة لیلى فلیح حسن –

تقلیل المنھاج أو زیادة وقت اإلجابة بما یقارب الساعة واالمتحان حیث أن األسئلة عبارة عن (120) سؤال سیادة الرئیس، (120) یتم اإلجابة
.یعني یعطوھم مدة قلیلة جداً فكیف یجیبون سیادة الرئیس

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

ما الذي تقترحینھ؟

-:النائبة لیلى فلیح حسن –

.االقتراح ھذا

إضافة (10) درجات بدالً من (5) درجات وتقلیل المنھاج أو زیادة وقت االجابة بما یقارب الساعة واالمتحان بحیث أن األسئلة عبارة عن
.(120) سؤال

وضع نظام الكیف حیث أن نسبة الرسوب عالیة تصل الى (80%) وخاصةً امتحان الـ (34) نظري، وتم تقدیم اعتراض ولم یتم األخذ فیھ الى
.حد اآلن

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

جمیع الذي تفضلِت بِھ ابعثیھ لي وأنا أُحیلھ الى لجنة التعلیم العالي إلیجاد حل لھم ألن ھذا جھد وتعب ومال وغربة یذھب بساعة واحدة من أجل
أمتحان، حتى وأن یعطوھم فرصة أمتحان ثاني وثالث، مثل المقاصة العلمیة حتى تكون قدراتك مشابھة لقدرات الدراسة في العراق، یعملون

.معادلة

-:النائبة لیلى فلیح حسن –

والقبول ضعیف جداً أي (80%) یرسبون، كم یقبلون؟ قلیل جداً الذي یُقبلون ویعادلون شھاداتھم، لماذا ھذا الظلم؟ ھؤالء أبناؤنا ودرسوا في
.الخارج وتعبوا وخسروا أموال

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.الناس تتفاخر لدیھا شھادات أتت بھا من الخارج

-:النائبة یسرى رجب كمر –

أنتم تعلمون أنا في لجنة حقوق األنسان النیابیة وكنت مرافقة لرئیس اللجنة أثناء أحداث النجف، وعلیِھ أضم صوتي الى صوت الدكتور (ماجد)
.وأُطالب بعرض تقریر، نحُن عرضنا التقریر على مجلس النواب

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.فقط نحتاج الى التصویت

-:النائبة یسرى رجب كمر –

نعم نحتاج الى تصویت علیِھ، لذا أُطالب بعرضِھ مرة أخرى على مجلس النواب كي یتم التصویت علیِھ ألن األمر یتعلق بأرواح ناس أبریاء،
الموضوع یتعلق بحقوق ناس تم ھدر دمھم، لذا أُطالب مجلس النواب بأن یتم عرض أو التصویت على  تقریر لجنة حقوق األنسان النیابیة
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.بخصوص أحداث النجف التي حدثت

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

مجلس النواب في بدایة عملِھ رسم رؤیة واستراتیجیة عمل صحیحة من خالل وضع مادة قانونیة في الموازنة التي ھي إنھاء ملف إدارة الدولة
بالوكالة للدرجات الخاصة، الموازنة أُقَِرت في 24/1/2019 وأعطت مجال لغایة 30/6 أن ینتھي إدارة الدولة بالوكالة، ما یُقارب (5) أشھر
كان على رئیس الوزراء ووزراءه أن ینھوا ھذا الموضوع ویحسموه، لغایة ھذه اللحظة ھذا الموضوع لم یُحسم، كان یفترض أن یقوم المجلس

بدوره وحتى في برنامج رئیس الوزراء الحكومي كان قد وعد بأن ینھي ملف إدارة الدولة بالوكالة، ال الوزراء وال رئیس الوزراء رسموا سیاسة
حقیقیة وأنھوا ھذا الموضوع رغم وجود ما یُقارب (5) أشھر تكفي إلنھاء ھذا الملف، حقیقة ھناك نیة لتأجیل أو أعطاء مھنة أخرى أو أعطاء

.مدة أخرى (3) أشھر أو (6) أشھر ویفترض ال نُعطي ھذه المدة، نحُن كمجلس نواب ألن أعطینا مدة (5) أشھر ھي كافیة من 24/1

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب، قانون الموازنة الذي شرعھُ مجلس النواب نافذ، وبنودهُ نافذة، وما تم تشریعھ بخصوص ھذه المادة ینتھي یوم 30/6 ھو آخر یوم،
.یوم 1/7 توقف جمیع األوامر اإلداریة والمالیة والقانونیة لمن تم تعیینھُ بالوكالة

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي -*

.یُعتبر تقصیر من رئیس الوزراء ووزراءه في ھذه المادة القانونیة ألن لم ینھوا ھذا الملف

-:النائبة والء رحیم حسین –

یوم أمس حصل في محافظة النجف حرمان طالب من الدخول الى األمتحان النھائي وھي مادة الفیزیاء للدراسة المتوسطة، فقد أتصل بي أكثر
من (50) طالب أكدوا ھذا الموضوع بعد األستماع ألیھم أتصلت بالجھات المعنیة التي ھي لجنة األمتحانات الفرعیة وعلمت منھم أنھُ تم التبلیغ
من قبل السید مدیر عام تربیة النجف بتوزیع األسئلة في تمام الساعة الثامنة صباحاً ، علماً أنھُ تم توزیع األسئلة في باقي محافظات العراق في

ً .تمام الساعة السابعة صباحا

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

الیوم البث متوقف لدینا فقط للمعلومة، إذا لم تخرج مداخلة الیوم لدیھم خلل بالبث، أقصد أحد النواب لم تخرج المداخلة یمكن أن یأخذھا الحقاً من
.الدائرة اإلعالمیة ویخرجھا بطریقتھُ الخاصة

-:النائبة والء رحیم حسین –

بعد االتصال بالجھة الفرعیة الخاصة باالمتحانات وعلمت منھم أنھُ تم التبلیغ من قبل السید مدیر عام تربیة النجف بتوزیع األسئلة في تمام الساعة
الثامنة صباحاً، علماً أنھُ یوجد بھذا األمر كامیرات للتسجیل مما یؤدي بوصول مدیر المدرسة الى المركز األمتحاني في تمام الساعة الثامنة

والنصف أو أكثر من ھذا الوقت، بعدما وصول مدیر المدرسة الى المدرسة منع الطالب من الدخول، تم حرمان (68) طالب من أداء األمتحان
األخیر لمادة الفیزیاء في الصف الثالث متوسط، لذا أطلب من مجلس النواب الموقر بتشكیل لجنة بالتحقق والوقوف على معرفة األسباب

.ومحاسبة المقصر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لجنة التربیة أتخاذ الالزم

-:النائبة والء رحیم حسین –

.أنا عضو في لجنة التربیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أنتم داخل اللجنة ھذا ھو جزء من مھام وعمل لجنة التربیة

-:النائبة والء رحیم حسین –

.باإلضافة الى لجنة حقوق األنسان حتى تكون مشتركة
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-:السید رئیس مجلس النواب –

لیس لھا عالقة لجنة حقوق األنسان باالمتحان، لجنة التربیة وجنابِك أنتي عضو لجنة التربیة عضو فاعل في لجنة التربیة، أتخذوا الالزم، ھذا
.جزء من عملكم اعلمونا بالنتائج

-:النائبة میادة محمد اسماعیل –

.مداخلتي بخصوص طباعة الكتب المدرسیة في العراق، الیوم أصبح ملف فیِھ شبھ الفساد ولألسباب اآلتیة

القرارات السابقة التي اوعزت بمنع طباعة الكتب خارج العراق بذریعة دعم المطابع العراقیة أیھم في مضاعفة مبالغ المیزانیة .1
المخصصة لھا، وأبسط دلیل أسعار الطباعة في اإلقلیم ال یتجاوز نصف األسعار في المركز، ونحُن لسنا ضد دعم قطاع الطباعة أو أي
قطاع صناعي آخر داخل البلد على أن یكون ھذا الدعم یشمل الجمیع بدون أستثناء من أبناء الوطن الواحد بما فیھا أقلیم كوردستان، لكن

ما یحدث اآلن أستثناء مجامیع كبیرة من المطابع العراقیة ومن اإلقلیم خاصةً بذریعة عدم استیفائھم للشروط التي وضعتھا الوزارة
بالطریقة التي یمكنھا التالعب باإلحاالت وإمكانیة أختیار أطراف دون اآلخرین مستندین بشروط الوزارة، أطلب من مجلس النواب

.الموقر بتشكیل لجنة تحقیقیة أو لجنة لتقصي الموضوع حول الشروط التعجیزیة التي وضعتھا الوزارة للتعاقد
أسباب حرمان المطابع في إقلیم كوردستان من المشاركة في العطاءات، استدعاء لجنة فتح العطاءات والعقود وتحلیل المناقصة بالسرعة .2

.الممكنة وإعادة أعالن المناقصة

لماذا الكتب المدرسیة ال یجوز طباعتھا خارج القطر؟ إذا كان الجواب لحمایة المنتوج الوطني إذاً ال یجوز احتكارهُ على مجموعة دون اآلخرین،
بل یقسم على جمیع مطابع داخل العراق، وإال ال یجوز تخصیص مبالغ ضخمة ضعف األسعار خارج القطر ویطرح لمناقصة دولیة ونوفر

.االموال والوقت

-:النائب محمد كریم عبد الحسین –

توجد جملة من المواضیع، أھم المواضیع ھو أصحاب الشھادات العلیا في البلد كونھم ثروة حقیقیة، من المفترض أن أولى البلدان أن تھتم بھذه
الثروة ھي بلدنا، على أعتبار نحُن نُعاني من ھذه القضیة، ولذلك الیوم أنا التمس من ھیأة الرئاسة ومن السید الرئیس والسید النائب أن یتم توجیھ

.لجنة التعلیم العالي والبحث العلمي االھتمام بھذا الموضوع

الموضوع الثاني، أنطالقاً من المبدأ الدستوري في الحفاظ على الحقوق المدنیة والسیاسیة في المادة (14) العراقیون متساوون أمام القانون دون
تمییز، الیوم تم طرح موضوع التصویت على مشروع قانون التعدیل األول لقانون حجز ومصادرة األموال المنقولة وغیر المنقولة العائدة الى
أركان النظام البائد، انا أرى من االولى ان یتم إنصاف أبناء المدن المظلومة في زمن النظام البائد، جناب السید الرئیس وأستاذ حسن أتیتم الى
تلك المناطق، بلد، الدجیل، أمرلي، بشیر، تسعین، مدینة الصدر، والكثیر من المدن التي ُجّرفت بساتین أبناء ھذه المناطق ومنازلھم وُصودرت
من ذلك التاریخ الى ھذا الیوم، إضافة الى جملة من االعتقاالت واإلعدامات التي طالت أبناء ھذه المناطق باآلالف، وبالتالي لغایة ھذه اللحظة
سیادة الرئیس لم تسترد ھذه األموال، ولغایة ھذه اللحظة لم یعوضوا بشكل منصف، وأنا الیوم في مجلس النواب أعرض على أخوتي أعضاء

.مجلس النواب إنصاف ھذه الشریحة المظلومة المعاقبة الى ھذه اللحظة

-:السید رئیس مجلس النواب –

لم یشملوا بقوانین الملكیة العقاریة؟

-:النائب محمد كریم عبد الحسین –

.ُشكَّلت الملكیة العقاریة ولم تنصف أھل ھذه األراضي

-:السید رئیس مجلس النواب –

ُعوضوا؟

-:النائب محمد كریم عبد الحسین –

.(أبداً، ولم یكن ھناك تعویض منصف، حتى قانون رقم (16

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یوجد فرق بین تعویض منصف أو ال یوجد تعویض باألصل

-:النائب محمد كریم عبد الحسین –

.عوضوا في زمن النظام البائد فقط على األشجار دون األراضي
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-:السید رئیس مجلس النواب –

بعد 2003؟

-:النائب محمد كریم عبد الحسین –

.لم یعوضوا نھائیاً، حتى قانون رقم (16) لم ینصف ھؤالء، ھذا األمر الثاني

-:السید رئیس مجلس النواب –

.قدم تعدیل

-:النائب محمد كریم عبد الحسین -*

.قدمنا جزء من مسودة لتعدیل ھذا القانون وأتمنى الیوم أن یتم أنصاف ھذه الشریحة

-:النائب محمد كریم عبد الحسین –

نحُن مع العدالة وأبداً ال نُرید غیر العدالة ونغبن حق الناس، الناس التي وقفت وضحت ولھا موقف مشرف ھم أبناء العراق بكل حاًل من
.األحوال، وأعتقد أنا جزء منھم قد أقف في من األیام أدافع عنھم، لكن الذین ارتكبوا جرائم بحق أبناء الشعب العراقي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھؤالء ال أستثناء لھم

-:النائب محمد كریم عبد الحسین –

.توجد استغاثة وصلتنا من إخواننا طلبتنا في جورجیا أذا تسمح لي سیادة الرئیس أقرأھا لجنابكم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرجو من جنابك أن تقدمھا مكتوبة

-:النائب محمد كریم عبد الحسین –

الطلبة الموجودین في جورجیا خاصةً الذین یدرسون الطب منحوا اإلجازة الدراسیة لمدة (4) سنوات إضافةً الى الفیزا، المشكلة دراستھم مدتھا
من (6) سنوات الى (7) سنوات، اآلن الطلبة في منتصف الطریق اآلن المرحلة الخامسة، الحكومة الجورجیة تُرید أن تُرحلھم ألنھُ لم یحصلوا
إكمال لھذه الفیزا، أنا تكلمت مع اإلخوان في لجنة العالقات الخارجیة تفاعلوا مع الموضوع، لكن لم یتم أتخاذ أي إجراء لغایة اآلن، أتمنى من

.جنابكم الكریم أن یوصل ھذه القضیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .تُرفع الجلسة الى یوم السبت الساعة الحادیة عشرة صباحا

.ُرفعت الجلسة الساعة (5:20) عصراً


