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 محضـر جلسـة رقم (5) الثالثاء (9/10/2018) م
الدورة  االنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة األولى

الفصـل التشریعي األول

 

 

 

 محضـر جلسـة رقم (5) الثالثاء (9/10/2018) م

 

 

ً           .الحضور: (225) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (12:04) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

.نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الخامسة، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة األولى، الفصل التشریعي األول

.نبدؤھا بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:النائب سلیم ھمزة صالح خضر –

.یتلو آیات من القرآن الكریم

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

.شكراً للنائب سلیم ھمزة

-:السادة النواب والسیدات، جدول األعمال المعروض أمام حضراتكم في

.الفقرة األولى: أداء الیمین الدستوریة للنائب د. غالب محمد علي شكر *

.فلیتفضل إلى المنصة

.الدكتور غالب
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.(السید غالب محمد علي شكر یؤدي الیمین الدستوریة)

-:(النائبة عال عودة الیذ شناوة (نقطة نظام –
أطلب من ھیأة الرئاسة درج موضوع للمناقشة بشأن مخالفة السید محافظ البنك المركزي للمواد (32) و (33) من قانون البنك المركزي

ً العراقي النافذ على جدول األعمال لجلسة الیوم وذلك من خالل وضع إسمھ الصریح على العملة العراقیة الرسمیة والتي تمثل العراق أرضا
.وشعباً وسیادةً في سابقة خطیرة لیس لھا أثر في تأریخ البنك المركزي وإصدار قرار بشأن ذلك، وأطلب تثنیة السادة النواب على ھذا الطلب

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

.بالطرق القانونیة والدستوریة في النظام الداخلي لیس لدینا ما یمنع ذلك

.(عدد حضور السادة النواب والسیدات (225

-:النائبة عال عودة الیذ شناوة –

.سیادة الرئیس، عفواً، أطلب التصویت على ذلك

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

.لعلھ توجد نقاط نظام أخرى متطابقة

-:(النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري (نقطة نظام –

.سیادة الرئیس، المادة (69) من النظام الداخلي، تشكیل اللجان الدائمة في أول جلسة یعقدھا مجلس النواب بعد التصویت على النظام الداخلي

سیادة الرئیس، أعتقد الیوم من واجبات مجلس النواب الدور الرقابي والدور التشریعي، ونحن نطالب جنابكم یا سیادة الرئیس باإلسراع في تشكیل
.اللجان من أجل السیر في مھام أعضاء مجلس النواب وكذلك أداء مھامھم بصورة حقیقیة لمعرفة ما ھي متطلباتھم من خالل الرقابة والتشریع

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

نقطة النظام السیدة النائبة حول موضوع الخروقات أو إدعاء الخروقات بالنسبة لمحافظ البنك المركزي جاءت في الفصل السابع سیر العمل في
المجلس في المادة (37) ثانیاً، یقول النظام الداخلي، ال یجوز عرض أي موضوع لم یدرج في جدول األعمال ومناقشتھ إال بموافقة أغلبیة

.األعضاء الحاضرین

إذا تصوتون على ھذا درج ھذا المقترح، مناقشة ما جاء حول موضوع العملة وتصرف محافظ البنك المركزي فیدرج ضمن أعمال ھذه الجلسة
.وتتم المناقشة

.التصویت

النصاب، ثلثي أغلبیة الحاضرین، الرجاء تبقى األیادي مرفوعة والھدوء رجاًء إخواني وأخواتي الذین في الممرات، اإلخوة واألخوات في
.الجلسة، الجلوس رجاًء

.(تم التصویت بالموافقة)

-:(النائب حسن سالم عباس جبر (نقطة نظام –

.في ما یتعلق بالقبول المركزي لطلبة الصف السادس اإلعدادي، الحقیقة ھناك تذمر وإستیاء من قبل الطلبة

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

.السید النائب األستاذ حسن، نقطة نظام، ھذه مداخلة

-:(النائب حسن سالم عباس جبر (نقطة نظام –

.نعم

المادة (38) ثانیاً، مع األسف الشدید ھذه كل سنة تعاد على الطلبة بھذا السیناریو المزعج الذي یتسبب بضیاع حقوق الطلبة، لیس من المعقول أن
یكون ھناك معدل (97) معھد طبي فني أو أكثر المعدالت العلیا ھم كلیات خارج محافظاتھم، لذلك نطالب بإستضافة السید وزیر التعلیم العالي

.لوضع حلول لمثل ھذه اإلشكالیات التي تتسبب بضیاع حقوق الطلبة

– النواب مجلس لرئیس األول (النائب الكعبي مطر كریم حسن -:(السید
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ب  و س  ج یس  ر ألول  ب  بي ( ر  ریم  ن  ی  ):

.بخصوص ھذا الموضوع حتى بإحتمال وجود مداخالت من السادة النواب والسیدات حول ھذا الموضوع

یوم أمس إستضفت وبحضور معالي السید وزیر التعلیم العالي وجلسنا في ھیأة الرئاسة معھ حول كثیر من المواضیع التي تم التطرق لھا
بخصوص نظام العبور والمعدالت التي ذكرتموھا وذكرھا السید النائب والحقیقة أن السید معالي الوزیر طرح ھذا الموضوع بكل وضوح

وشفافیة قسم منھا قال ھذا لیس إختصاصي، إختصاص ھیأة الرأي والقسم اآلخر قال ھذا ممكن أن یعرضنا إلى ضعف الرصانة العلمیة
للجامعات ونحن ننتظر یوم الخمیس لجلسة ھیأة الرأي في وزارة التعلیم العالي إلرسال األجوبة حول المواضیع التي تم طرحھا من قبل السادة

النواب أو التي طرحت في الرأي العام واإلعالم وبالتالي سوف ننتظر إلى یوم الخمیس جلسة ھیأة الرأي ماذا سیتمخض عن ھذه الھیأة وقراراتھا
.وسوف یكون لكم الرأي أكید أوالً وآخراً

-:(النائب كاوه محمد مولود حویز (نقطة نظام –

.حسب المادة (71) من النظام الداخلي، تشكیل لجنة مؤقتة لمراقبة تنفیذ المادة (140) من الدستور عند تطبیقھا، أطالب بتشكیل ھذه اللجنة

مع األسف في الدورة السابقة لم یتم تشكیل ھذه اللجنة وھذا موجود في النظام الداخلي ونطالب بتشكیل ھذه اللجنة لكي یكون موازیاً مع تشكیل
.اللجنة الوزاریة بھذا الموضوع وموضوع مھم جداً فأطلب درج ھذا الموضوع في الجلسة

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

.للمجلس الحق في تشكیل لجان فرعیة مؤقتة ولجان لمتابعة موضوعات محددة

أرجو من اإلخوة أن نلتزم بجدول األعمال ألن جدول األعمال فیھ قضایا مھمة جداً سبق للمجلس أن صوت علیھا منھا الفقرة ثانیاً التصویت على
.اللجنة النیابیة المؤقتة لتعدیل النظام الداخلي

ھذا الموضوع مھم جداً وسبق لحضراتكم أن صوت المجلس على ھذه اللجنة وبالتالي یجب أن نذھب إلى الجوانب العملیة في تشكیل ھذه اللجنة
وتم إرسال مجموعة من األسماء من قبل الكتل السیاسیة للمشاركة في ھذه اللجنة التي سقع على عاتقھا مھام كبیرة جداً ومھمة تصب في خدمة

.عملنا وعمل مجلس النواب وقضیة التعامل مع السلطات األخرى وخاصةً السلطة التنفیذیة

أرجو أن نذھب إلى التصویت على الفقرة ثانیاً بخصوص التصویت على اللجنة النیابیة الخاصة بتعدیل النظام الداخلي، وسوف أقرأ على
مسامعكم أسماء األعضاء نرجو اإللتزام بجدول األعمال، جدول األعمال معروض أمامكم ومعروض سابقاً قبل یومین وسبق للمجلس أن صوت

.على ھذه القرارات ونحتاج إلى اإلنتھاء منھا ولدیكم الحریة في ما تقولون من رأي وفق النظام الداخلي والدستور

.اإلخوة واألخوات، األسماء بالنسبة للجنة تعدیل النظام الداخلي، عذراً السادة النواب أن كلمة نائب أرفعھا لكي أختصر بسرعة

-: األسماء

.جمال عبد الزھرة المحمداوي
.عبد الخالق العزاوي
.ھوشیار عبد هللا فتاح

.طھ الدفاعي
.وحدة الجمیلي

.خالد جواد الجشعمي
.أرشد رشاد الصالحي

.عباس شعیل عودة
.منصور مریعد عطیة

.عالیة نصیف -10

.سركوت لطیف شمس الدین -11

.مثنى أمین نادر -12

.ریبوار طھ مصطفى -13

.ثامر ذیبان حسون -14

.صباح الساعدي -15

.طالل الزوبعي -16

ل ل
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.عبد الرحمن السبنداري -17

.التصویت على أعضاء اللجنة، نقطة نظام لدیك؟ تفضل
-:(النائب عمانؤیل خوشابھ یوخنا (نقطة نظام –

ً سیدي الرئیس، نرى موماً عند تشكیل اللجان سواء كانت فرعیة أو مؤقتة أو ھذه، دائماً المكونات مغبونة وال تشارك في ھذه اللجان وخصوصا
.أنھا لجان مھمة

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

من قال ذلك؟

-:النائب عمانؤیل خوشابھ یوخنا –

سیدي الرئیس، اآلن المكون المسیحي والمكون الصابئي واإلیزیدي منھم، من یوجد؟

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

.إقرأ الكتاب الذي أرسلتھ إلى الكتل السیاسیة من مكتب النائب األول حول تسمیة مرشحیھا للجنة تعدیل النظام الداخلي التي مضى علیھا أسبوع

.البرلمانیة

-:النائب عمانؤیل خوشابھ یوخنا –

.سیدي الرئیس، لم یصل إلینا شيء

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

.سیادة النائب، تم إرسال كتاب إلى الكتل وتم إرسال األسماء، وھذه األسماء بكتب رسمیة

-:النائب عمانؤیل خوشابھ یوخنا –

.سیدي الرئیس، لم یصل إلینا شيء، وأنا اآلن أمثل كتلة الرافدین

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

.سیادة النائب، إستفھامك وصل

-:(النائب فرات محمد عبد حسن التمیمي (نقطة نظام –

.نقطة النظام وفق المادة (90) من النظام الداخلي، ثالثاً، إختصاصات اللجنة القانونیة، معاونة المجلس

 

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

رقم المادة كم؟

-:النائب فرات محمد عبد حسن التمیمي –

.سیادة رئیس الجلسة، المادة (90) من النظام الداخلي

.المادة (90) ثالثاً، إختصاصات اللجنة القانونیة، معاونة المجلس ولجانھ في صیاغة النصوص التشریعیة

.والبند رابعاً من المادة ذاتھا، تحسین وتطویر النظم القانونیة والقضائیة

سیدي الرئیس، أنا لدي مقترح أنھ یصار إلى إسناد مھمة تعدیل النظام الداخلي إلى اللجنة القانونیة الدائمیة التي صوتنا علیھا في الجلسة السابقة
حتى ال تكون في إشكال أن ھذه اللجنة سوف تحتاج إلى سكرتاریة ومكان فأنا مقترحي الذي أقدمھ لحضراتكم السیدات والسادة النواب أن تسند

ھذه المھمة إلى اللجنة القانونیة إستناداً إلى إختصاصھا في النظام الداخلي وإعتبار أن أغلب أعضاء اللجنة القانونیة ھم أشخاص متخصصین في
.القانون



10/16/2018 محضـر جلسـة رقم (5) الثالثاء (9/10/2018) م  – مجلس النواب العراقي

http://ar.parliament.iq/2018/10/09/%d9%85%d8%ad%d8%b6%d9%80%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%80%d8%a9-%d8%b1%d9%82… 5/21

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

كل أعضاء مجلس النواب مختصین في قضیة التشریع ولیس لجنة محددة كل اللجان الدائمة تعنى بموضوع التشریع وال تقتصر على لجنة
معینة، أما بخصوص التنسیق والعالقة بین اللجنة القانونیة ولجنة تعدیل النظام الداخلي ستكون وثیقة جداً وستعقد برئاستنا اجتماع مشترك لھاتین

.اللجنتین وسیتم مناقشة بعض األمور

-:(النائبة علیة فالح عوید االمارة (نقطة نظام –

السالم علیكم عفوا سیادة الرئیس معتاد أن جدول األعمال یقدم قبل (48) ساعة لكي یتسنى ألعضاء المجلس أو المشاركین في الجلسة االعداد
والتھیئة لما سیطرحونھ في الجلسة أو بموجب النقاط المحددة داخل الجدول لألسف نحن قد وصلنا یوم أمس الجدول أقل من (24) ساعة ھذا

.األمر یرجى تفادیھ في المرات القادمة ان شاء هللا

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

ألن السادة النواب لم یكونوا متواجدین في المجلس وكانت في نھایة الجلسة التي تم بھا انتخاب رئیس الجمھوریة وكنتم متعبین وتم عرض ھذا
.الجدول على المجموعة وعلى الكروب الموجود في الواتس اب الى السادة النواب وصح أنھ كان متأخراً نوعا ما لكنھ أكثر من (24) ساعة

-:النائبة علیة فالح عوید االمارة –

لدي مسألة ثانیة قلت حضرتك بعثت الى كل الكتل السیاسیة نحن ككتلة بیارق الخیر وحتى اآلن لم یصلنا ورقة أو موضوع أو استشارة أو أي
.مشاركھ فیرجى تفادیھا أیضا في المرات القادمة ومع شكري وتقدیري لحضرتك

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

.نقطة نظام بعدھا نذھب الى التصویت، نقطة نظام متعلقة بموضوع لجنة تعدیالت النظام الداخلي رجاءا التقید بنقاط النظام

-:(النائب ھوشیار عبد هللا فتاح عبد هللا(نقطة نظام –

نقطة نظامي تخص المادة (69) تشكیل اللجان الدائمة في أول جلسة یعقدھا المجلس بعد اقرار النظام الداخلي ویراعي في تشكیلھا رغبة العضو
واختصاصھ وخبراتھ، سیدي الرئیس أنا استغربت ألن في السابق تم تشكیل لجنة دائمة الى للجنة القانونیة وتم التصویت علیھا وھذه مخالفة

واضحة الى النظام الداخلي الموجود ألن حتى ھذه اللحظة نحن بصدد تعدیل ھذا النظام وبالتالي أنا أعتقد أن ھذه مخالفة عدا ھناك مجموعھ من
الكفاءات القانونیة داخل ھذه اللجنة وأطالب أن تكون ھناك إعادة التصویت على األقل وما بعد التعدیل على النظام الداخلي على اللجنة القانونیة

.ألن جنابكم تعرفون تماما أن ھذه اللجنة لجنة مفصلیھ ومھمة

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

شكرا جزیال تم عرض الموضوع على السادة أعضاء مجلس النواب بفترة طویلة جدا وھذه اللجنة كانت مھمة لعملنا كمجلس نواب وأعضاء
.مجلس النواب وبموافقة مجلس النواب تم التصویت علیھا شكرا جزیال، نقطة نظام أخیرة ونذھب الى التصویت

-:(النائبة ایمان رشید حمید العبیدي(نقطة نظام –

.نعم شكرا سید الرئیس

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

المادة؟ نقطة نظام أي مادة؟

-:النائبة ایمان  رشید حمید العبیدي –

نحن اآلن في الشھر العاشر من السنة ونحن على أبواب نھایة السنة ولم یبقى سوى شھرین أطلب من سیادتكم من ھیأة الرئاسة اإلسراع في
تشكیل أعضاء اللجنة المالیة واللجنة المالیة من اللجان المھمة كون الموازنة حالیا على إشراف نھایتھا من الحكومة فاطلب من الرئاسة تشكیل

.أعضاء اللجنة المالیة النیابیة

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

موجود في جدول أعمال النقطة (3) سیتم تشكیل لجنة الختیار أعضاء اللجان مشكلة من قبل موجودة رقم (3) في جدول األعمال موجودة الفقرة
(ثالثا) في جدول األعمال نذھب الى التصویت، إخواني وأخواتي على لجنة تعدیل النظام الداخلي اخوان نذھب الى التصویت في لجنة تعدیل
النظام الداخلي تصویت باإلجماع، أعطوا المایك الى السید النائب اذا تصبر ثواني لیعطوك المایك لكي نسمع اعطوه المایك لكي نسمع تفضل

سیادة النائب ورجاءا عدم التكلم دون اذن اخواني واخواتي حتى نحافظ على ھدوء الجلسة نرجى من حضرتكم أن تكون المداخلة في نقطة النظام
ا اال ف أ
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.أو برفع االیادي

-:النائب قصي عباس محمد حسین –
نحن الیوم كمجلس نواب نمثل شرائح مختلفة من الشعب العراقي ومكونات مختلفة والیوم جئنا لنعدل نظام داخلي والمكونات لدیھم خصوصیة في

.مناطقھم ولھم تمثیل والبرلمان ھو الذي اعطاھم حق التمثیل والیوم لیس لدینا أي

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

!ومن قال كال؟

-:النائب قصي عباس محمد حسین –

.الیوم لیس لدینا أي تمثیل

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

.لقد وضعنا االستاذ صائب في اللجنة القانونیة وھي من أھم اللجان وإذا ترغب أن تكون ارفع كتاب رسمي

-:النائب قصي عباس محمد حسین –

.سید الرئیس اذا تسمح لي فقط أرید أن أكمل

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

سیادة النائب لقد وصل استفھامك أعدنا وكررنا أكثر من مرة، وصل استفھامك أنت ترید الترشیح مكونك یرید ترشیحك؟ اكتب طلب وقدمھ الى
.ھیأة الرئاسة وسوف ننظر بھ شكرا جزیال، تفضل دكتور

 

-:(النائب حسن خالطي (نقطة نظام –

نقطة نظامي على نقاط النظام التي طرحت، في الحقیقة سیادة الرئیس تعریف نقطة النظام أن ھیأة الرئاسة أو الجلسة سارت في قضیة مخالفة
لمادة دستوریة أو مخالفة لنظام داخلي أغلب النقاط التي طرحت مع كل احترامي ھي أما إضافة مواضیع أو موضوع عام للمناقشة وفقا للنظام

الداخلي ھكذا مواضیع إما أن تقدم بطلب مكتوب قبل الجلسة أو أثناء الجلسة كموضوع عام للمناقشة یضاف الى الجلسة حتى تكون واضحة،
.شكرا جزیال ومثال على ذلك أیضا ھذا طلب إلضافة أو مناقشة موضوع عام

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

موضوع البنك المركزي والذي ذكرتھ إحدى األخوات النواب موضوع مھم وأثار جدل كبیر في الشارع العراقي وتقدیمھ بھذه الطریقة وبھذه
اآللیة الموافقة للنظام الداخلي نعتقد بأنھ شيء جید وناَل استحسانكم بدلیل التصویت علیھ وتمت الموافقة شكرا دكتور، دكتوره فیان نقطة نظام؟

مداخلھ؟

-:(النائبة فیان صبري عبد الخالق عبد القادر(نقطة نظام –

نقطة نظامي على موضوع التسمیة تسمیة اللجان الدائمة، أعتقد یجب أن نعطي فسحة من الوقت الى اللجنة مثال اسبوعین لكي یجلسوا ویدرسوا
.كل الخطوات ممكن ھذه اللجان توجد لجان معینة، عفوا ال أعرف یوجد أناس یذھبون وأناس یأتون

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

. السادة النواب استاذ برھان أستاذ ھشام المتحدثة أمامكم مباشرة

-:النائیة فیان صبري عبد الخالق عبد القادر –

ممكن بعض اللجان غیر موجودة وممكن بعض اللجان ستضاف وممكن بعض اللجان سوف یتم دمجھا أعتقد أن نعطي فسحھ من الوقت مدة
أسبوعین لھذه اللجنة والتي تسمى (لجنة تعدیل النظام الداخلي) وبعدھا نسمي ألنني جاءتني الورقة اآلن وتنص یرجى تسمیة مرشح  الكتلة للجنة

!اختیار اللجان النیابیة الدائمة نحن إذن ما زلنا لم نعدل كیف نعطي أسماء؟

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

دكتورة اذا تسمحي لي كانت ھنالك مطالبات بشكل رسمي من ضمن مداخالت في جلسات مجلس النواب السابقة حول انھ نحن نذھب الى تشكیل
أو أسبوعین مھلة تریدین أنت حضرتك وحالیا اللجان تشكیل حول الرئیس السید ومكتب مكتبنا الى وصلت خطیة مطالبات ھناك وكانت اللجان
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اللجان وكانت ھناك مطالبات خطیة وصلت الى مكتبنا ومكتب السید الرئیس حول تشكیل اللجان وحالیا حضرتك أنت تریدین مھلة أسبوعین أو
أكثر حتى نشكل لجنة ممثلة عن الكتل السیاسیة ألنھ تعد لطریقة توزیع السادة النواب واألعضاء حسب االختصاص وحسب الرغبة وال نقبل

موافقة كتلھم أو موافقتھم نحن نرید أن نصل الى مرحلھ ان تكون اللجان موجودة حتى یتم العمل والعمل الحقیقي ألعضاء مجلس النواب یكون

في اللجان وھنالك ظروف متغیرة كثیرة في البلد منھا موضوع الطلبة وما رافق موضوع المعدالت وغیرھا وموضوع البنك المركزي فنعتقد أنھ
لو كانت لدینا لجان مھیأة ومشكلة لكانت القضیة أسھل علینا نحن صوتنا سابقا على بعض القرارات وتركنا الوقت لحضرتكم وللكتل السیاسیة أن

.ترسل المرشحین

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

طبعا أن مسألة تعدیل النظام الداخلي ھي مسألة استراتیجیة بالنسبة الى المجلس حتى یبدأ وان یأخذ إطاره القانوني في تعاطیھ في العمل وكذلك
في مسالة تشكیل اللجان، سیادة الرئیس أما بالنسبة لإلشكال أن ھناك لجان تعدیل الناظم الداخلي یلغیھا أو یضیفھا فممكن أنھ أول جلسة للجنة
تعدیل النظام الداخلي أن تنظر في أول فصل فیھ ھو فصل اللجان وبالتالي تحدد اختصاصاتھا وتحدد تعدیالتھ وتعطي قراره الى المجلس یوم

.الخمیس القادم وبالتالي نكتسب الوقت بھذه القضیة

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

یوم غد سیكون اجتماع للجنة القانونیة اختیار رئیس ونائب ومقرر فالرجاء الحضور الساعة التاسعة صباحا في القاعة الدستوریة لالنتھاء من
تشكیل الرئیس والنائب والمقرر ولمن یرغب بأن یكون رئیس لھذه اللجنة أن یقدم طلب مباشر الى مكتبنا والى ھیأة الرئاسة مكتب السید الرئیس

.وكتب النائب الثاني لغرض درجھ ضمن األسماء المرشحة لرئاسة اللجنة

-:النائب غایب فیصل عنید حامي –

شكرا سیادة الرئیس بالنسبة لموضوع استضافة وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي في یوم أمس ھل تطرقتم الى توسع عدد مقاعد القبول في
الدراسات العلیا؟ اذا نظرنا الى لھذا العام فان التوسعة كانت قلیلیھ مقارنة بسنة 2015/2016/2017 كذلك بالنسبة الى التحمیل، التحمیل

موجود في أغلب بلدان العالم فإلغاء التحمیل ال أعتقد سوف یزید من الرصانة العلمیة وكذلك بالنسبة الى الدور الثالث تسمى في بریطانیا
(المحاولة الثالثة) فأعتقد أنھا أعذار غیر مبررة باالرتكاز على الرصانة وغیرھا وكذلك بالنظر لظروف العراق وما نمر بھ، فأعتقد یجب النظر

.بعین أبویة الى جمیع الطلبة والتركیز في ھذا الوقت الى طلبة الدراسات العلیا وطلبة الدراسات األولیة

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

دكتور واألخوة واألخوات النواب إستضافة معالي الوزیر ننتظر یوم الخمیس ھیأة الرأي في كل ما ذكرت وما تم ذكره من قبل اخوانك واخواتك
السادة النواب یوم الخمیس سوف نعرف بأن ھیأة الرأي قد باشرت في المطالب التي حضرتكم أرسلتموھا الى ھیأة الرئاسة أو حصل ھنالك تلكؤ

.سیكون لكم ولنا كالم آخر مع وزارة التعلیم والبحث العلمي

-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

النظام الداخلي المادة (37) (ثانیا) و(ثالثا) أوال عدم درج أي موضوع على جدول األعمال إال بعد الموافقة ثم یتم المناقشة وثالثا والذي ھو
نناقش فقرات جدول األعمال وفق التسلسل یعني حقیقة أشعر بأنھ یوجد ارتباك في المداخالت في المواضیع ونحن أكملنا المادة األولى أو الفقرة

األولى والذي ھو النظام الداخلي المفروض اآلن نناقش موضوع اللجان والذي ھو موضوع مھم جداً لكن أنا أشعر بأننا نقفز مرة أخرى الى
موضوع الذي اخذنا بھ موافقة ان تكون على جدول األعمال وعادة تكون بعد الفقرات المدرجة أساسا على جدول، وأیضا موضوع مھم

ومشكورة ھیأة الرئاسة األمس عندما استضفتم السید معالي وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي ھذا موضوع مھم وأنا أعتقد بأن أغلب النواب
الیوم لدینا طلبات من طلبة الجامعة الذین یطالبون ان یناقش ھذا الموضوع المھم علیھ أتمنى أن نبقى في الموضوع الثاني في جدول األعمال

والذي ھو موضوع اللجان سیادة الرئیس باعتباري ھذه دورتي الرابعة ھذا كان اآللیة المعمول بھا في الدورات السابقة ھیأة الرئاسة ھي تشكل
لجنة من (7) الى (8) الى (9) أقصى حد من أعضاء في مجلس النواب العراقي یختارھم حسب االختصاص أو الخبرة أو حسب رؤساء الكتل

والكتل ھي التي تفرز أسماء نوابھا وفق اختصاصاتھا الى اللجان حتى نلتزم بالنظام الداخلي موضوع حریة النائب في اختیار اللجنة وأیضا
التخصص بعد ذلك ھذه اللجنة التي المفروض شكلت نحن ناقشنا ھذا الموضوع مع جنابك سیادة الرئیس قبل عشرة أیام أنھ ھیأة الرئاسة تشكل
لجنة سباعیة بھا من كل الكتل والمكونات تأخذ الطلبات من رئاسات الكتل حصراً كل الكتل وبعد ذلك تبدء بتوزیعھا على اللجان النیابیة الدائمة

لكن ھنا أثني على كالم السید الشیخ صباح الساعدي أن نستعجل في موضوع تعدیل اللجان في النظام الداخلي ألنھ توجد لجان في النظام الداخلي
تم الغاءھا في الدورة السابقة وممكن أن یتم دمج لجان وممكن لجان أخرى استحدثت ذات أھمیھ في الظروف الراھنة في العراق علیھ ان نحسم
موضوع عدد اللجان وتسمیتھا في الجلسة القادمة واألسبوع القادم جنابكم تشكلون اللجنة وتقوم ھیأة الرئاسة بتشكیلھا برئاسة جنابكم أو النائب
الثاني كما كان معمول بھ في الدورات السابقة وتطلبون اآلن من الكتل السیاسیة أن تقدم لكم أسماء نوابھا حسب رغباتھم وتخصصھم وحریة

.النائب في أي لجنة ان یكون فیھ

 

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

اذن نلتزم بجدول الجلسة والفقرة (ثالثا) تشكیل لجنة من ممثلي الكتل النیابیة الختیار اللجان النیابیة الدائمة لمجلس النواب یتم ترشیح األسماء من
قبل الكتل السیاسیة لعضویة ھذه اللجنة والتي تعمل بدًء من یوم غد ان شاء هللا إلعداد كیفیة توزیع السادة النواب على اللجان أو اإلبقاء على عدد

عل یعترض أحد یوجد إذن الفقرة، ھذه من نخرج حت مناسباً یرونھ أن ممكن آخر ء ش أي أو إضافة أو دمجھا أو المجلس ف الدائمة اللجان
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اللجان الدائمة في المجلس أو دمجھا أو إضافة أو أي شيء آخر ممكن أن یرونھ مناسبا حتى نخرج من ھذه الفقرة، إذن یوجد أحد یعترض على
.ھذه الفقرة (الثالثة) لدیكم مناقشة في موضوعات مھمة منھا موضوع البنك المركزي والعملة

-:النائب أحمد عبد هللا موسى الجبوري –

أوالً: بودي أن أوضح أن مصطلح ھیأة الرئاسة ال یوجد بعد أن أقرت المحكمة االتحادیة بان رئاسة مجلس النواب تتضمن وتتمثل في رئیس
.المجلس ونائبیھ للعلم وحتى یكون كالمنا وفق الدستور والقانون

ثانیاً: فیما یخص ممثلي الكتل لتشكیل اللجان نحن صوتنا على تعدیل النظام الداخلي لجنة لتعدیل النظام الداخلي وھي تقلل وتعید النظر في تقلیل
اللجان وبالتالي موضوع مھام ممثلي الكتل ال یتعلق بإعادة النظر باللجان وإنما یكون بتسمیة أعضاء الكتل في اللجان وذلك حتى ال یكون دمج أو

.ارتباك

.ثالثاً: موضوع البنك المركزي موضوع مھم جداً

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

.سوف نناقش ھذا الموضوع وسوف یكون لجنابك الرأي وحق الكالم وسوف یصل الى فقرة في جدول األعمال بالتصویت

-:النائب أحمد عبد هللا موسى الجبوري –

.حسناً سوف أتحفظ بالمداخلة حول موضوع البنك المركزي

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

إخوان نؤكد على عدم الرجوع الى الفقرات التي تم عبورھا وھي الفقرة ثانیاً: التصویت على اللجنة النیابیة الخاصة بتعدیل النظام الداخلي ونحن
.بصدد الفقرة ثالثاً وأي مداخلة أو رأي فیھا یتفضلون السیدات والسادة النواب بتقدیم المداخالت

-:النائبة بسمة محمد بسیم صبري –

یؤسفني أن أرى انھ نتعامل نحن كمجلس النواب مع عامل الزمن وكأنھ ھو غیر مھم نعم ھنالك سیاقات دستوریة وتوقیتات دستوریة ولكننا ال
.ننسى انھ نحن في بلد وضعھ غیر طبیعي فالعراق بلد األزمات

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

ھل كالم جنابك بخصوص الفقرة ثالثاً؟ ھل یدور كالمك حول الفقرة ثالثاً؟

-:النائبة بسمة محمد بسیم صبري –

.طلب

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

نحن لدینا جدول أعمال نرید أن ننتھي منھ أي موضوع آخر أنا حاضر وكل اإلخوة حاضرین سوف نقوم بمناقشتھ ولكن ضمن سیاق النظام
الداخلي والدستور مثلما طرح موضوع البنك المركزي وجنابكم قمتم بالموافقة علیھ نحن مستعدین لذا أرجو االلتزام بالفقرة ثالثاً من جدول

.األعمال من لدیھ مداخلة في موضوع الفقرة ثالثاً یتفضل

 

 

-:النائب دانا محمد جزاء علي –

بخصوص الفقرة ثالثاً اعتقد من الضروري تحدید سقف زمني لھذه اللجنة النتھاء من أعمالھم تحدید سقف زمني أي ما ھي المدة لتكملة ھذا
.العمل؟

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

.أي لجنة؟

-:النائب دانا محمد جزاء علي –
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.بخصوص الفقرة ثالثًا تحدید مدة زمنیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –
بخصوص ھذا الموضوع أرید أن اسمع رأي اإلخوان بھذا الموضوع وخصوصاً من لدیھ من تكون لدیھ الرغبة في ان یكون في ھذه اللجنة

.والذي ذكر اسمھ وأیضاً اإلخوة األعضاء

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

العالقة ما بین اللجنة النیابیة المؤقتة لتعدیل النظام الداخلي ولجنة اختیار األعضاء في ھذه اللجان ھي عالقة األساس في التفاصیل وبالتالي نبدأ
بإعطاء فرصة للجنة تعدیل النظام الداخلي التي تمثل األساس واألساس أن لم یكن واضح فالتفاصیل سوف تكون مشوشة لذا یفترض إعطاء وقت
ولیكن حتى یوم األحد أو االثنین القادم على األقل حتى ننھي المواد المرتبطة بموضوع اللجان على اقل التقدیر حتى تكون أساسات واضحة متفق

علیھا ال رجعة عنھا ومن ثم تملى التفاصیل وفق تلك األسس واقترح كذلك كل كتلة تقدم أسماءھا لھیأة الرئاسة أو النائب األول بالرغبات كمادة
أولیة تكون ھي مادة النقاش بعد ذلك وتختصر لنا الوقت ألنھ یجوز بعض الرغبات غیر متقاطعة وبالتالي بعض اللجان لن یكون فیھا تنازع
باعتبار الرغبات تتناسب مع العدد المحدد لكل لجنة لذا تقدیم الكتل ألعضاءھا حسب الرغبات كمادة أولیة لنقاش ممثلي الكتل أنا اعتقد سوف

.تختصر الكثیر من الجھد والوقت وھي لیست قرارات نھائیة وھذه اعتقد خارطة الطریق التي یمكن أن تعیننا كثیراً في انجاز المھمة

-: النائبة إیناس ناجي كاظم إبراھیم –

فیما یخص جدول األعمال ذكرت فقط فقرتین فقرة التصویت على النظام الداخلي والفقرة الثانیة تسمیة مقررین لمجلس النواب لذا ال اعلم تذكر
.أكثر من نقطة حالیاً خالل مناقشة الفقرة ثالثاً وأمور متعلقة وغیر ذلك لذا أرجو االلتزام

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

.أرجو ذكر األسماء قبل الداخلة ألنھ لیس كل األسماء تم حفظھا

-:النائب بشار حمید محمود الكیكي –

.لدي سؤال

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

.بخصوص الفقرة ثالثاً؟

-:النائب بشار جمید محمود الكیكي –

.كال

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

.إذن بخصوص أي موضوع؟

-:النائب بشار حمید محمود الكیكي –

.بخصوص آلیة اختبار النواب للمداخالت جنابك أو السید الرئیس أو النائب الثاني ما ھي اآللیة التي یتم من خاللھا تحدید النواب للمداخالت؟

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

المداخالت تجري بالورق بمعنى أوراق تطرح أمامنا ألنھ العین لیست سونار لكي تنظر لجنابك أو لغیرك وانتم خیر من هللا كثیرین وعددكم
(329) نائب بالورق وفي قادم األیام سوف نقوم بالتنسیق مع الدائرة البرلمانیة حتى تنظم قضیة المداخالت ونقاط النظام لیست مداخالت بل لھا

.عالقة بعمل سیر الجلسة وموضوع المناقشة

-:النائب بشار حمید محمود الكیكي –

.نالحظ ان ھنالك تركیز على النواب القدامى

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

.كال غیر صحیح لیس ھنالك تركیز علیھم وأنا أصالً ھذه أول الجلسة أقوم بإدارتھا

-:النائب بشار حمید محمود الكیكي –
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.كال ھو سؤال عام ولیس فقط لجنابك ھو لكل الرئاسة

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

.واضح ووصلت الفكرة

-:النائب بشار حمید محمود الكیكي –

.إذا تسمح لي أكمل

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

.بخصوص الفقرة ثالثاً او موضوع عام؟

-:النائب بشار حمید محمود الكیكي –

.(نعم موضوع طرح ولكن لم تقوم جنابك بطرحھ للتصویت األخ كاوة طرح موضوع التصویت على تفعیل اللجنة للمادة (140

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

.نحن مقیدین بجدول األعمال وأي طلب یقدم من السادة النواب سوف یكون محط احترام وتقدیر لنا ولھیأة الرئاسة

-:النائب وجیھ عباس ھادي فرج –

طبعاً بما یخص جدول األعمال الفقرة ثانیاً اللجنة المؤقتة ھو أیضاً تشریع قانون ال یختلف عن تشریع أي قانون آخر وبالنسبة لتشكیل اللجان
الـ(24) في النظام الداخلي اقلھا یعطینا نحن النواب الجدد الذین یسبقونا تقریباً (70%) تجربة جدیدة بالتفاھم والعمل داخل ھذه اللجان وھذه

اللجان ھي التي تعطینا مكامن الخلل في داخل النظام الداخلي نحن ال نعرف مكامن الخلل وما زال كأنھ البرلمان یقاد فقط من الوجوه القدیمة من
النواب المحترمین لذا نحن نتمنى أن تتأجل ھذه اللجنة بعد تشكیل اللجان الـ(24) المذكورة في النظام الداخلي من اجل أن نثبت مكامن الخلل في

.ھذا النظام ومن ثم یتم طرحھ بوعي كامل

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

ً .تم التصویت على الفقرة ثانیاً وانتھینا من موضوع النظام الداخلي ولجنتھ ونحن حالیاً بالفقرة ثالثا

 

 

-:(النائب فالح عبد الحسن سكر الخزعلي (نقطة نظام –

المادة (37) ثانیاً التي تقول (ال یجوز عرض أي موضوع أن لم یدرج في جدول األعمال ومناقشتھ إال بموافقة أغلبیة األعضاء الحاضرین)
ونظراً لعدم وجود موضوع مھم ویالمس الكثیر من الشعب العراقي من الطلبة الذین وقع بحقھم ظلم كبیر یساعد على دعوة أبناء الشعب العراقي

من الطلبة المتفوقین للخروج خارج العراق ودعم للكلیات األھلیة على حساب المؤسسات الحكومیة وكما تعلمون الظرف المالي الصعب الذي
یمر بھ الكثیر من الشعب العراقي لذا نطالب بعرض الموضوع للتصویت ومناقشتھ بھذه الجلسة على اعتبار  السقف الزمني للقبول بالكلیات

والمعاھد سوف یؤثر على فسح المجال أمام الكثیر من أبناءنا الذین حصلوا على معدالت عالیة إال أنھم لم یوفقوا في دخول الكلیات الطبیة على
.وجھ الخصوص

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

جنابك یظھر انھ لم تكن موجود عند مناقشة ھذا الموضوع والسید معالي وزیر التعلیم العالي حضر ھنا یوم أمس في ھیأة الرئاسة وتم مناقشتھ
أكثر من ساعتین مع السادة المدراء في وزارة التعلیم ویوم الخمیس لدیھم اجتماع ھیأة رأي سوف یقومون بمناقشة الذي طرحتھ جنابك والسادة

النواب ومواضیع أخرى طرحت في الرأي العام واإلعالم من قبل طلبتنا األعزاء لذا سوف ننتظر یوم الخمیس عما یتمخض عن ھیأة الرأي من
.قرارات تصف في خدمة طلبتنا إن شاء هللا وفي حال لم تكن في مصلحة الطلبة سوف یكون لكم رأي اخر

-:النائب فالح عبد الحسن سكر الخزعلي –

.شكراً لمساعیكم ولكن نحن نخشى للوقت أن یداھمنا وبالتالي أن نخرج بالتوقیتات لعدم إتاحة الفرصة للطلبة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –
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.یوم الخمیس موجودة الجلسة وسوف ناخرھا

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

أالحظ من خالل مناقشات السادة النواب مع جنابك الكریم حول قضایا تخص الطلبة أو قضایا أخرى مقل قضیة البنك المركزي إذا تم مناقشتھ أو
قضایا أخرى یتم فیھا استدعاء الوزیر أو ترك الموضوع للوزیر لمناقشة ھیأة الرأي الیوم نحن نقلب المعادلة المادة (59) من الدستور الفقرة
ثانیاً التي تقول (تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بأغلبیة البسیطة بعد تحقق النصاب ما لم ینص على خالف ذلك) إذن نحن من نلزم

السلطة التنفیذیة في اتخاذ أي قرار یعرض على مجلس النواب ولیس العكس أن ننتظر قرار ھیأة الرأي نصدر ھنا قرار یكون لھ حجیة اإللزام
في السلطة التشریعیة من خالل عملنا البد من أن تعاد ھیبة مجلس النواب اغلب القرارات التي یصدرھا مجلس النواب ال تنفذ من قبل السلطة

التشریعیة في السنوات الماضیة لذلك أنا أجد نحن أمام دورة جدیدة وقرارات تتخذ في مجلس النواب جدیدة أتمنى على رئاسة مجلس النواب أن
.تلزم السلطة التنفیذیة بقراراتھا

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

قطعاً لن یسلب مجلس النواب أي احد ال في السلطة التنفیذیة وال غیرھا ھذا الحق وھو حق دستوري ولكن جرى الحوار مع معالي وزیر التعلیم
.العالي حول المواضیع التي ذكرت وننتظر بعد یوم غد إن شاء هللا ولن یسلبكم أي احد ھذا الحق

-:النائب حسن جالل محمد طاھر –

عند استضافة السید وزیر التعلیم العالي بخصوص معدالت الطلبة من ھم (90) فما فوق بعض الطلبة الذین لم تظھر أسماءھم قبولھم في
الجامعات الطبیة او الھندسة یرغبون تحویلھم للجامعات األھلیة وقبولھم والطلبة الذین معدالتھم (95-96) و(90) فما فوق یرغبون قبولھم في

الجامعات األھلیة على حسابھم الخاص وھذه ترجع فائدتھا للجامعات األھلیة ولألسف الدولة ال تھتم بھذه الشریحة لذا نرجو من جنابك التأكید
.على معالي وزیر التعلیم العالي ویختم دورتھ بحسن العاقبة

-:النائب احمد مدلول محمد مطلك –

نحن صوتنا على تشكیل اللجنة المؤقتة التي تخص النظام الداخلي ورأیي ھو بعد انتھاء ھذه اللجنة المؤقتة أعمالھا فیما یخص التعدیالت ألنھ في
بعض األحیان سوف تقدم لجنابك أسماء أعضاء مجلس النواب الراقبین في اللجان وسوق یحصل تقلیص باللجان أو زیادة لذا أولى بجنابك أن
تخاطب اللجنة المؤقتة باإلسراع بإكمال التعدیالت على النظام الداخلي خالل (48) ساعة أو (72) ساعة ومن ثم اختیار األعضاء للجان التي

.یرغبون بھا

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

-:لدي نقطتین نظام

ً أوالً: المادة (3-4) من النظام الداخلي والمادة (3) تقول (تكفل إحكام ھذا النظام حریة التعبیر عن الرأي والفكر لجمیع أعضاء مجلس النواب أیا
كانت اتجاھاتھم أو انتماءاتھم السیاسیة أو الحزبیة بما ال یتعارض مع إحكام الدستور وتضمن حریة المعارضة الموضوعیة والنقد البناء وتحقیق

التعاون) والمادة (4) تقول (یلتزم أعضاء مجلس النواب في مناقشاتھم وما یتخذونھ من قرارات بإحكام الدستور وھذا النظام) ال یوجد شيء اسمھ
نائب قدیم أو جدید رأینا مداخلتین مشت بھذا االتجاه الكل في مجلس النواب ھم نواب یمثلون الشعب زمالء وسادة وسیدات محترمین ومقدرین

وبالتالي نحن نعتقد أن ھذا األمر یجب أن یؤخذ طابعھ وسیاقھ القانوني الذي یرفھ یده أوالً أو الذي یسجل أوالً یكون لھ األولویة ولیس ألنھ نائب
.سابق أو نائب جدید

ثانیاً: المادة (37) ثالثاً تقول (تناقش فقرات جدول األعمال حسب تسلسلھا الوارد في جدول األعمال وال یصار الى مناقشة أي فقرة جدیدة إال بعد
االنتھاء كلیاً من مناقشة الفقرة السابقة) دخلنا في الفقرة ثالثاً لذا یجب أن ننتھي منھا ومن ثم ننتقل الى موضوع الطلبة وكلھم أعزاء وأحباء إخوان

.اعتق5د انھ یجب االنتھاء من الفقرة ثالثاً ومن ثم االنتقال الى موضوع آخر

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

بخصوص االلتزام بجدول األعمال رجاًء وأثنى الكثیر من اإلخوة بمداخالتھم ونقاط النظام على االلتزام بجدول األعمال إخواني موضوع البنك
المركزي تم التصویت علیھ إذن یجب إعطاءه الوقت الكافي للحوار والنقاش واعتقد وصلتني بعض األوراق التي تناقش ھذا الموضوع بشكل

تخصصي وفني وھنالك مداخالت كثیرة واعتقد ھذا الموضوع رأي عام وھو مھم جداً آخر مداخلتین وننتقل الى موضوع مناقشة البنك
.المركزي

-:(النائب رعد حمید كاظم الدھلكي (نقطة نظام –

نقطة نظامي بخصوص موضوع مھم جداً، المادة (32) الفقرة/ثالثاً (طلب المعلومات والوثائق من أیة جھة رسمیة، بشأن أي موضوع یتعلق
.(بالمصلحة العامة، أو حقوق المواطنین، أو تنفیذ القوانین، أو تطبیقھا من قبل ھیئات، ومؤسسات السلطة التنفیذیة

كثیر إلتزام عدم لكن فقرات، فیھا ووضعت البرلمان، من صدرت موازنة ھناك الماضیة، والسنوات 2018 في میزانیة، أبواب على الیوم نحن
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یر م ز إ م ن ر یھ وو ن بر ن ر ز و ی و و 0 8 ي ی یز ب بو ى یوم ن
.من المؤسسات بما یقر من البرلمان بقانون، وأصبح تطبیق القوانین مزاجیاً، على سبیل المثال، في موازنة 2018

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –
.ھذه لیست نقطة نظام، أنت لم تبقوا اإللتزام بالجدول لإلخوة األعضاء، وأنت تطرح موضوع للمناقشة

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

.ھو لیس موضوعاً للمناقشة، الغایة ھي أن أجعل السادة األعضاء على علم بأن ھناك قوانین مزاجیة

 

 

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

یوم الخمیس لدینا جلسة إن شاء هللا، فتقدم طلباً مع السادة النواب، لمناقشة أي موضوع، یدرج على جدول األعمال وتتم مناقشتھ، یدرج أي
موضوع وترغبون بمناقشتھ في الجلسة، وحضرتك من الیوم ھیئ مع إخوانك السادة النواب أي موضوع تحب مناقشتھ في جلسة یوم الخمیس،

.والرجاء اإللتزام بجدول األعمال

-:النائبة جوان إحسان فوزي رشید –

لدي مداخلة بخصوص النقطة الثانیة، وإن كان صوتنا على اللجنة، ولكن یفضل أن لجنة النظام الداخلي، والتي في اإلسبوع الفائت قررتم
.حضرتكم بأن تعطوا مھلة (15) یوماً للجنة تعدیل النظام الداخلي، وقد مضى على الموعد إسبوع

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

ً .لم تشكل اللجنة دكتورة، أصالً لم تشكل اللجنة حتى تسري الـ(15) یوما

-:النائبة جوان إحسان فوزي رشید –

.لكن صوتنا على تشكیل اللجنة

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

.صوتنا على مقترح تشكیل لجنة للتعدیالت، ویسري مفعول الـ(15) یوماً وعملھا منذ تشكیل اللجنة

-:النائبة جوان إحسان فوزي رشید –

.أنا أتصور أن األسبوعین یتضمنان تشكیل اللجنة، وأیضاً أعضاء اللجنة

على أیة حال، یرجى التسریع بتشكیل وتفعیل اللجنة، والقیام بمھامھا، لكي تكون النقطة الثالثة (تشكیل اللجان النیابیة الدائمة)، والتي تتوقف على
.تعدیل النظام الداخلي

َرین لمجلس النواب، لغرض تنظیم الجلسات، ومداخالت السیدات والسادة النواب .وما یخص النقطة الرابعة، یفضل التسریع بتسمیة المقّرِ

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

.األسماء موجودة

-:النائب كاوه محمد مولود –

بالنسبة لموضوع اللجان، أثني على ما تفضل بھ األستاذ عمار طعمة، فعالً علینا أن نركز على موضوع لجنة تعدیل النظام الداخلي، وبعد ذلك
نبت في موضوع اللجان الدائمة، وھناك نقطة یجب أن تؤخذ بنظر اإلعتبار بالنسبة لتشكیل الحكومة، اللجان الدائمة ورئاستھا، تعرفون حسب

النظام الداخلي، یجب أن تقوم اللجنة بانتخاب رئاستھا، الرئیس ونائبھ ومقرر اللجنة بعد ثالثة أیام من تشكیلھا، فرئاسة اللجنة لھا عالقة بتشكیل
الحكومة أو الوزارة، فمثالً أیة وزارة تكون من حصة كذا، أو الوزیر یكون من كتلة، یجب أن ال یكون رئیس اللجنة المتعلقة من نفس الكتلة،

.فھذه لھا عالقة یجب أن تؤخذ بنظر اإلعتبار، فلذلك أؤكد التركیز على موضوع لجنة تعدیل النظام الداخلي أوالً

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

أعتقد أشبعنا الفقرة/ثالثاً، حول موضوع تشكیل اللجنة الخاصة باختیار اللجان النیابیة، ونتمنى منھم أن یعقدوا جلساتھم بأسرع وقت، لإلنتھاء من
األعضاء السادة وتوزیع اللجنة، ھذه عمل
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ء أل وزیع   ج و ل   .

َرین لمجلس النواب* .الفقرة رابعاً: تسمیة مقّرِ

السیدة خدیجة علي (مقرر)، والسید برھان الدین إسحاق (مقرر)، یرجى التفضل في أماكنھم، ال یوجد تصویت على المقررین، ھیأة الرئاسة ھي
.التي تسمیھم

.مبروك للسادة النواب إختیار المقررین لمجلس النواب، سیكونان خیر عون لمجلس النواب إن شاء هللا

موضوع البنك المركزي، أعتقد أن ھذا الموضوع من المواضیع المھمة، والتي أثارت جدالً خالل ھذه األیام، وحتى نكون في أجواء ھذا
الموضوع، نعتقد أن جلسة مجلس النواب ھذا الیوم لمناقشة تداعیات العملة، وتوقیع محافظ البنك المركزي قد سبب بعض اإلشكالیات، وتداولت

بعض المواقع والصحف والمحطات الفضائیة ھذا الموضوع، نتمنى من اإلخوة النواب المشاركة بشكل جدي في ھذا الموضوع، ونؤكد على
.موضوع قانونیة ھذا العمل من عدمھا حسب قانون البنك المركزي، ونبدأ المداخالت بكتابة ورقة، حتى ال یعترض علینا بعض السادة النواب

.ترفع الجلسة لإلستراحة لمدة نصف ساعة

.رفعت الجلسة لإلستراحة الساعة (2:00) ظھراً

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

ً .إستؤنفت الجلسة الساعة (3:15) ظھرا

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

السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب العراقي، السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ، نستأنف جلستنا لھذا الیوم لمناقشة موضوع البنك المركزي
.وتداعیات موضوع العملة العراقیة ونبدأ المداخالت

-:النائب احمد عبدهللا محمد الجبوري –

بخصوص تداعیات طبعة العملة والمسّطرة علیھا اسم المحافظ وكالةً، المعروف ُعرفاً كالمشروط شرطاً، والكل یعلم أن إدخال اسم المحافظ
وكالةً على العملة ھي مسألة خالفیة ولیس لھا مبرر وھي سابقة ال یمكن القبول بھا، وألن مجلس النواب العراقي ھو رقیباً مباشراً على البنك

:المركزي وفق الدستور المادة (103) ثانیاً، فاقترح ما یلي

اوالً: إصدار قرار بعدم تداول العملة المسّطر علیھا اسم المحافظ وكالةً الحالي وإتالفھا وكذلك تحمیل كلفة الطباعة على إدارة البنك المركزي
وصاحب مقترح كتابة االسم وھنا سیادة الرئیس یجب أن أوضح بأن العملة التي تم طبعھا لم تفقد قیمتھا الدیناریة سوف یكون ھناك فقط كلفة

الطباعة وبالتالي نعتقد أن ھذا الموضوع یجب أن یُتخذ بقرار من قبل مجلس النواب، وأخیراً بودي أن أشیر إلى أن البنك المركزي العراقي بعد
االحتالل وتحدیداً بعد عام 2003 كان دور كبیر للسید سنان الشبیبي الذي بقى في إدارة البنك لمدة تسع سنوات وقام بإعادة القیمة الدیناریة

وبالتالي لم یقم بتخلید اسمھ على العملة الدیناریة، ومنعاً للدخول على كتابة أسماء أو صور أو معالم قد تثیر الكثیر من الخالفات بین مكونات
.الشعب العراقي، أنا اطلب رفع اسم المحافظ وكالةً الحالي من العملة وإتالفھا وعدم تداولھا

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

موضوع العملة العراقیة وتداولھا بالحالة التي جرت بذكر اسم السید المحافظ وكالةً السید العالق، أثارت كثیر من اللغط وكثیر من النقاشات في
المحافل السیاسیة والمحافل اإلداریة، طبعاً قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 في ملحقھ (أ)، في المادة (33) یشیر بشكل واضح
(یقوم البنك المركزي العراقي بموجب اللوائح التنظیمیة بتحدید فئات العمالت الورقیة والمعدنیة ومقاییسھا وأشكالھا ومادتھا ومحتواھا)، خط
تحت ومحتواھا، (ووزنھا وتصمیمھا وغیر ذلك من السمات الخاصة بھا)، وبالتالي اللوائح التي كان معمول بھا إلى یومنا الحاضر في البنك

المركزي واضحة بأن الذي یكتب ھو المحافظ فقط  كلمة (المحافظ) ویوقع المحافظ سواء كان أصالةً أو وكالةً ، وھذا اآلن مختلف علیھ. أما منذ
تأسیس البنك المركزي في الدولة العراقیة إلى الیوم الحاضر لم نجد محافظاً یكتب اسمھ الصریح على الورقة النقدیة ما عدا حالة واحدة صارت

.في زمن النظام البائد ولكن ھذه الحالة أطاحت بمحافظھا ولعلھ نشاھد أن ھذه الحالة الثانیة قد تطیح بمحافظھا

-:النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي –

لعل نقطة الضعف الكبیرة على البنك المركزي أنھ محافظ بالوكالة فضالً عن خمس مدراء عامین ھم بالوكالة واذكر على سبیل المثال دائرة
.مراقبة الصیرفة ودائرة اإلصدار والخزائن وھذه من الدوائر المھمة

طباعة العملة المستمرة بدون أي تنبآت، لكي یعرفون الفئة والكمیة، كمیة العملة التي یریدونھا، مما سبب ھدر المالیین من الدورات كلفت
الخزینة العراقیة، مثال ذلك، مصرف الرافدین حینما حدثت األمطار قالوا صار عندنا تلف في العملة، ما مقدار العملة التالفة؟ أن العملة غرقت
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بالماء، نحن نتحدث عن مصرف، مصرف الرافدین، ما مقدار التلف عندكم؟ (12) ملیار دینار، البنك المركزي طبع العملة على حساب الدولة
.العراقیة دون أن یقصر الجانب المقصر، مصرف الرافدین أین واضع العملة؟ ھنا سؤال بحیث ماء المطر أتلف العملة. ھذا رقم واحد

من ضمن المسؤولین الرئیسیین على ھذا الملف مدیر عام اإلصدار والخزائن السابق والذي ھو حالیاً مدیر عام دائرة المحاسبة فضالً عن
المحافظ الحالي والمحافظ السابق، ماذا فعلوا؟ أحدثوا تغییرات على العملة بحجة القضاء على التزییف وعلى التلف ولكن حینما وجدنا بعد

الطباعة أن الجودة ردیئة جداً ال سیما بالفئات الصغیرة التي ھي كثیرة التداول، كل دول العالم تجعلھا عمالت معدنیة ألنھا كثیرة التداول، السؤال
األھم إذا كان ملف حذف االصفار على ملف المحافظ كما ذكر مدیر عام المحاسبة على قناة الحرة بتاریخ 7/10/2018 قال على المكتب

ً وسنقوم بحذف االصفار، فإذا ستقومون بحذف االصفار لماذا اآلن غیرتم العملة؟ ھذه التكالیف من سیتحملھا؟ المحافظ السابق أجرى تغییر أیضا
.وضع اسمھ مع تغییرات بسیطة جداً وعندما أتینا رأینا العملة ردیئة

سؤال أآلن أطلب من جنابكم توجیھ كتاب إلى البنك المركزي لتزویدنا بإحصائیة حول تلف العمالت الصغیرة من دائرة اإلصدار والخزائن
.ونقارن وضع العملة قبل وبعد اإلصدار ومقدار كمیة التالف إلى نسبة كمیة العملة المتداولة

-:النائب فالح عبد الكریم راضي –

المقترحات ال بد أن تقدم قبل (48) ساعة، ھذا المقترح قُدم على ُعجالة، الغرض من الـ(48) ساعة ھو لكي یتمكن النائب من جلب أولیات
.ویناقش بشكل قانوني ومواد قانونیة ومواد دستوریة

ثانیاً: ال بد أن یكون محافظ البنك المركزي موجود ألن ھناك الكثیر من الكالم وال بد من أنھ نستمع منھ، وأنا أطلب إستضافة محافظ البنك
المركزي السید علي العالق لغرض بیان ماھیة طبع ھذه العملة وما ھو الغرض من ذلك؟ اعتقد لدیھ كالم كثیر وال بد أن یكون حاضر فیما بیننا

.لتوضیح وجھة نظره

-:النائب حسن سالم عباس –

موضوع كتابة اسم المحافظ وكالةً على العملة النقدیة ھذا فیھ مخالفة وغیر مقبول، لكن أعتقد أن القضیة شكلیة وتصرف النظر عن المواضیع
المھمة في قضیة البنك المركزي فیما یتعلق بشركات التحویل المالي والمصارف األھلیة والفواتیر المزورة وكل ھذه في الحقیقة الیوم تستولي
علیھا أحزاب سیاسیة، كثیر من المصارف وفیما یتعلق بقضیة مزاد العملة الذي تذھب فیھ ملیارات الدوالرات من العراق إلى دول خارجیة،
اعتقد الیوم أن نھتم بقضیة البنك المركزي ككل ولیس االھتمام بقضیة شكلیة، صحیح ھذا شيء خاطئ ومرفوض لكن علینا أن نھتم باألشیاء

الجوھریة التي تتعلق بالبنك المركزي، مثل ما في الدورة السابقة كنا نناقش قانون الطیور المھاجرة والشعب العراقي یعاني من انعدام خدمات
وضیاع حقوق وفرص عمل وغیر ذلك ونحن الیوم نناقش قضیة شكلیة علینا أن نھتم بالبنك المركزي العراقي وخصوصاً مزاد العملة الذي

.أصبح عبارة عن بؤر فساد لمافیات وحیتان فساد ألحزاب سیاسیة متنفذة على ھذا الموضوع

-:النائب ناجي ردیس عبد السعیدي –

من المعروف أن للسیاسة النقدیة دور مھم في التنمیة االقتصادیة في أي بلد وقائد ھذه السیاسة ھو البنك المركزي وال یمكن للبنك المركزي من
تحقیق أھدافھ بدون استقاللیة، االستقاللیة لھا آثار ایجابیة وسلبیة على بعض المتغیرات االقتصادیة، لھا آثار على عجز الموازنة العامة للدولة،
ولھا آثار مباشرة على سعر الصرف، لھا آثار مباشرة على التضخم النقدي في البلد، لھا آثار غیر مباشرة على الناتج المحلي اإلجمالي، ولذلك

ً عدم استقاللیة البنك المركزي لھ آثار سلبیة على الوضع العام االقتصادي للبلد والذي حدث الیوم ھو نتیجة عدم استقاللیة البنك المركزي، طبعا
محافظ البنك المركزي أوالً بالوكالة وثانیاً ال یمتلك شھادة الدكتوراه في السیاسة النقدیة حتى وأن كان اقتصادي، مالي، محاسبي المفروض الیوم
الذي یستلم البنك المركزي حاصل على شھادة الدكتوراه في السیاسة النقدیة حتى یتخذ قرارات نقدیة صحیحة، العملة الیوم لیست مسألة شخصیة

.حتى یأتي محافظ البنك المركزي ویكتب اسمھ، العملة الیوم حالھا حال العلم، الیوم تمثل سیاسة بلد، النقطة األولى

النقطة الثانیة، إذا نرجع إلى قانون (56) لسنة 2004 المعدل، البنك المركزي ال یوجد أي نص قانوني یمنع أو یخول محافظ البنك المركزي من
كتابة اسمھ وبالتالي العرف الموجود في كل دول العالم أنھ التوقیع وعدم كتابة االسم، باالمس االخوان في البنك المركزي برروا كما موجود في
بعض الدول، بعض الدول مثالً في مصر، عندما تسأل أي شخصیة من الشخصیات المركزیة وقع یكتب اسمھ، التوقیع لدیھم كتابة االسم ولذلك

عندما نجد أن ھناك كتابة لالسم في بعض األوراق النقدیة الصادرة في ھذه الدول تختلف عن العراق ، العراق التوقیع لیس كتابة االسم ولكن
التوقیع نفسھ، توقیع الشخص، على ھذا األساس نطلب من السید رئیس مجلس النواب، اإلخوة أعضاء مجلس النواب الموقر إلى استدعاء محافظ

.البنك المركزي إلى مجلس النواب

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

نشیر للفصل الرابع من دستور جمھوریة العراق، الھیئات المستقلة بالمادة (103) ثانیاً، (یكون البنك المركزي العراقي مسؤوالً أمام مجلس
.النواب ویرتبط دیوان الرقابة المالیة وھیأة اإلعالم واالتصاالت بمجلس النواب) فإذاً لمجلس النواب الرقابة على البنك المركزي

-:النائب عباس صروط محسن –

.أنا أضم كالمي إلى صوت اإلخوة النواب الذین طالبوا بمسألة التوقیع بخصوص العملة العراقیة

أوالً السید المحافظ ھو وكیل وھذه قضایا تھم رمزیة الدولة وسیادتھا، الشخصنة في مثل ھذه األمور اعتقد مرفوضة ألنھ ال یصیر أن یكتب أحد
البنك محافظ مكان في األستاذ توقیع على العراقي الشارع في ضجة حدثت أعتقد تتداول، عراقیة عملة على أسمھ
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.أسمھ على عملة عراقیة تتداول، أعتقد حدثت ضجة في الشارع العراقي على توقیع األستاذ في مكان محافظ البنك

ثانیاً: یجب أن نعرف ما ھو الغرض مثل ما ذكر األستاذ السید النائب حسن سالم، توجد مأساة بالبنك المركزي اآلن، مسألة الصیرفة ومسألة
تھریب العملة وربما ھذه تغطیة على الجانب األكبر في مأساة البنك المركزي، یجب أن نعلم لماذا ھذا التصرف وما ھي الدوافع وراء ھذا

.التصرف

األمر الثاني یجب أن یحاسب ویغرم قیمة الطبع الذي كلف الدولة العراقیة، إذا نحن ھذه نھدرھا وتلك نھدرھا سوف لن نحافظ على عملة بلدنا
.واقتصاد بلدنا

-:النائب سالم طحمیر علي الطفیلي –

.أضم كالمي إلى اإلخوة النواب بإستضافة محافظ البنك المركزي العراقي، إلضافة أسم المحافظ وتوقیعھ في العملة الوطنیة

 

 

-:النائبة أیناس ناجي كاظم –

فیما یخص كتابة أسم المحافظ على العملة النقدیة، نحن لو عدنا إلى تاریخ العملة العراقیة، العملة العراقیة صدرت عام 1933 بدالً عن العملة
الھندیة الروبیة وھذه عندما أدخلھا األنكلیز، ومنذ ذلك التاریخ ولحد األن لم یذكر كتابة أسم المحافظ وإنما التوصیف الوظیفي، إلى جانب السید
مدیر البنك ھو بالوكالة ھذا جزء من الناحیة القانونیة، یعتبر خرق بالنسبة لإلجراءات اإلداریة والقانونیة فیما یخص إصدار العملة النقدیة، إلى

جانب نقطة مھمة من الناحیة القانونیة، القانون لم یتطرق إلى كتابة أسم المحافظ على العملة، كل القوانین التي أتخذت فیما یخص إصدار
العمالت النقدیة منذ تأسیس دولة العراق ولحد األن لم یذكر أسم المحافظ، السؤال الذي یُطرح، لیس من الضروري أن نستضیف السید محافظ

البنك المركزي ألنھ إجراء قانوني خاطئ، فعلى أي أساس نستفسر من السید محافظ البنك كتابة أسمھ على العملة النقدیة، العملة النقدیة تمثل رمز
.العراق، فال توجد ضرورة لكتابة أسم محافظ البنك

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

. من أبرز المالحظات فیما  حصل بخصوص البنك المركزي

أوالً: البنك المركزي ھو مسؤول أمام مجلس النواب وفقاً للمادة (103) ثانیاً من دستور جمھوریة العراق لعام 2005، ومعنى المسؤولیة إنھ
.مجلس النواب یتحمل جزء من اإلخفاقات التي تصدر من البنك المركزي وإدارتھ

ثانیاً: من خالل قراءة النصوص في قانون البنك المركزي بأمر سلطة االحتالل المنحلة رقم (56) لسنة 2004، نجد لم یمنح محافظ البنك
.المركزي سلطة إصدار فئات مالیة نقدیة بأسمھ الشخصي وھذا یعتبر مخالفة قانونیة واضحة

ثالثاً: إن قیام المحافظ بإصدار فئات نقدیة وطنیة عراقیة بأسمھ وھو معین بالوكالة دون االإشارة إلى الصفة وھي المحافظ وكالة تنطوي على
إساءة واضحة على أستخدام السلطة القانونیة الممنوحة لھ وتستوجب إقالتھ وفق المادة (14) من قانون البنك المركزي، إذ أجازت الفقرة ثانیاً من

المادة (14) من القانون إقالتھ من السلطة المختصة (مجلس النواب) بسبب سوء سلوك شخصي ال یتعلق بأرائھ أو نشاطھ الدیني أو السیاسي،
ویتمثل رغبة المحافظ وكالة في تمجید أسمھ على حسبا المال العام، رغم إن السیاقات العالمیة إلصدار العملة تتمثل بالتوقیع في الصفة دون

.األسم

رابعاً: أطالب من خالل اإلخوة السیدات والسادة اعضاء مجلس النواب السید رئیس مجلس النواب بإصدار قرار نیابي بإیقاف تداول العملة
.المطبوعة الجدیدة بأسم وتوقیع (علي محسن العالق) إلنطوائھا على أستخدام المنصب لتحقیق غایات شخصیة للمحافظ

خامساً: إلصدار قرار نیابي بإیقاف عمل المحافظ وإلزام الحكومة بأنھاء إدارة البنك المركزي بالوكالة وكذلك كل اإلدارة للھیأت والوزارات
.بالوكالة، وأستضافة أعضاء مجلس إدارة البنك

سادساً: وكذلك موضوع مزاد بیع العملة الذي یجب الوقوف عنده في ھذه الدورة، حیث كل الدورات كان السادة النواب یقولوا، ھنالك إخفاقات
ھناك مشاكل السیما اللجنة المالیة، لذلك اللجنة المالیة مجلس النواب ھو المعني بمتابعة مزاد بیع العملة ألنھ فیھ ھدر للمال العام، وكذلك البلد

.یمر بأزمة حقیقیة تتعلق بالجانب المالي

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

حقیقة أؤید مطالب السادة النواب بإستضافة السید محافظ البنك المركزي لفتح جمیع ملفات البنك المركزي ومزاد بیع العملة وفتح ملف أخرھا
توقیع السید (علي محسن العالق) على العملة النقدیة ووضع أسمھ علیھا وھي ظاھرة لم یشھدھا العراق منذ تأسیسھ كدولة، حقیقة إن السید

(العالق) یشغل منصب محافظ البنك المركزي وكالة، ولیس من صالحیتھ إلصدار العملة النقدیة حتى یُعد إنتحال صفة المحافظ في ھذا السلوك
كونھ لم یوقع بصفة وكیل، وھذا یدعو إلحالتھ للقضاء بكتابة المحافظ وھو وكالة ولیس أصیالً، ھذا یستوجب علینا كمجلس نواب إنھاء ظاھرة
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ع م
قیادة الدولة بالوكاالت فیھ غیر دستوریة وغیر قانونیة وجلبت الفشل وكرست التحزب داخل مؤسسات الدولة التنفیذیة، والبد لنا كمجلس نواب

.أشتراطھ ضمن برنامج الحكومة القادمة

-:النائب سعران عبید شاني األعاجیبي –

حقیقة المخالفات كثیرة وكان موضوعنا حول األسم، أنا أقترح قبل أن نتخذ قرارات ونستدعي أن نشكل لجنة تحقیقیة برلمانیة من ذوي
.األختصاص للتحقیق وبیان المقصرین ومحاسبتھم وفق ما تقتضیھ اللجنة من قرارات قانونیة صائبة

-:النائب محمد كریم عبد الحسین البلداوي –

أوالً: إشارة إلى المادة (13) أوالً، أ، من قانون رقم (56) لسنة 2004 الخاص بالبنك المركزي العراقي تشیر ھذه المادة إلى، یعین محافظ
البنك المركزي العراقي بدرجة وزیر بأقتراح السید رئیس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب وأن یكون من ذوي الخبرة واالختصاص في
الشؤون الصیرفیة أو المالیة واألقتصادیة، حیث إن محافظ البنك المركزي العراقي لم یتم التصویت علیھ من قبل السلطة التشریعیة الرقابیة فإن

.توقیعھ في األصل لیس لھ سند قانوني

ثانیاً: أما فیما یخص المواد فھنالك المادة (45) من نفس القانون (56)، تشیر إلى ان یقوم البنك المركزي العراقي برفع تقاریر فصلیة تكون كل
ثالثة أشھر أو أن یكون ھنالك تقریر نھائي مفصل سنوي یكون في نھایة السنة یحدد السیاسة المالیة واألھداف وما یخص البنك المركزي

العراقي، ونحن أیضاً نالحظ أنھ ھنالك خروج عن ھذه المادة والنص القانوني الموجود في ھذا القانون بعدم إشعار السلطة التشریعیة والرقابیة
التي حددھا ھذا القانون وحددتھا المادة (103) من الدستور بعدم إشعار السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة بإصدار ھذه العملة أو حتى بوجود

.توقیع المحافظ علیھا

-:النائبة منى صالح مھدي العمیري –

ھذا الموضوع أثیر األن، أوالً أختیار الوقت نھایة الدورة الحكومیة الموجودة األن طبعت العملة، لو كانت طبعت مثالً قبل سنة لكانت ھنالك لجنة
وتوجد متابعة ومالحظات وإستشارة، فھذا الفراغ الموجود بعدم وجود لجنة مالیة في مجلس النواب بإعتبار تابعین إلى مجلس النواب ھذه الضجة
التي حدثت سمعنا إنھ ھذه العملة طبعت بقدار (90) ملیار دینار ھذا المبلغ فیما لو أتلف وجرى عدم التداول بھ من یتحمل ھذا المبلغ؟ المقصریة

على من؟ البلد عندما یخسر ھذا المبلغ من الذي سوف یعوضھ؟ یفترض أن یكون ھنالك مقصر بھذا العمل حتى یتم تغریمھ المبلغ الذي سوف
یتلف، ألن ھذا المبلغ إذا لم یتم التداول فیھ سوف یتلف، على كل حال الشعب ھو الذي سوف یخسر، لن یخسر أي شخص كوزیر أو أي أحد،

.وإنما سوف یكون تأثیره على الشعب والغرامة إذا تم أخذھا تدخل إلى خزینة الدولة

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

.نحن نتمنى أن یكون الرأي القانوني بقضیة إتالف العملة أو عدم إتالفھا بجانب أرائنا ومقتراحاتنا

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

شكراً للسیدة النائبة التي أثارت ھذا الموضوع المھم، ورد أسم البنك المركزي في الدستور ضمن الفصل الرابع للھیأت المستقلة في المادة
(103) ثانیاً، یكون البنك المركزي أمام مجلس النواب، وأیضاً وفق المادة (93) من أختصاصات اللجنة المالیة ثالثاً، متابعة البنوك واألئتمان

والقروض والتأمین، أعتقد سابقة خطیرة أرتكبھا البنك المركزي وال سیما إنھ من الھیأت المستقلة التي لدیھا تعامل دولي وممكن ھذه الضجة التي
ھي مثارة بحق ممكن أن تتسبب إجراءات دولیة ضد البنك المركزي أو ممكن أن تقلل من سمعة البنك المركزي تجاه المؤسسات الدولیة

كصندوق النقد الدولي، أعتقد إنھ نحتاج أن نستضیف السید محافظ البنك المركزي مع مجلس اإلدارة حتى نستمع لھم ویكون مجلس النواب على
إطالع تام على ما سمعناه من وسائل اإلعالم من قسم من مدراء عامین في البنك المركزي، ھو أستناد على قانون (56) لسنة 2004 في المادة

(33) تتیح للبنك إصدار عمالت لكن مستغرب إن العمالت یجب أن تصدر بفئات كبیرة، ومعروف إن الطلب واألستھالك للفئات الصغیرة،
فنحتاج إلى أستضافة وأقترح أن یكون یوم الخمیس أستضافة للسید محافظ البنك مع مجلس اإلدارة لألستماع لوجھة النظر حتى یكون قرارنا في
األتجاه الصحیح ھذه العملة طبعت كلفت الدولة مالیین الدوالرات، إیقاف العمل بھا وإتالفھا یسبب ضرر بالمال العام، فأعتقد ھذه سابقة یجب أن

.نقف عندھا، وھذا أستمرار ألسناد للھیأت المستقلة بالوكالة أحد أثارھا السلبیة إنھ المحافظ لم یتم التصویت علیھ في مجلس النواب

-:النائب رائد جاھد فھمي –

حسب علمي إنھ األن ما تم طبعھ  ھو نتیجة قرار تم إتخاذه عام 2016، بالتالي ھذا القرار عندما تم أتخاذه یبدو إن مجلس النواب لم یتخذ دوره
في وقتھا، المفروض كان على اللجنة المالیة أن تطلع على ھذا القرار، ألن ھذا أجتھاد من البنك المركزي في وضع أسم المحافظ، ھذا فیھ عدة

.جوانب

أوالً: ھل ھذا قانوني أم ال؟ الجانب القانوني یحتاج إلى وضع إلنھ حسب قانون البنك المركزي یقولون إنھ لیس فیھ مخالفة قانونیة ھذا البعد
.األول

ثانیاً: البعد الثاني ھو الذي أثار الرأي العام، كیف في ھكذا اوضاع والوضع السیاسي والوضع الذي نعیشھ یوضع أسم شخص وھو أسم المحافظ
بالوكالة، أنا اعتقد من ھذه الناحیة كان قرار غیر موفق كلیاً، ھل ھو قانوني أم غیر قانوني ھذا ال شك فیھ؟ وخلق ردود الفعل الكبیرة، ھل ھذا
ألول مرة؟ ال لیس ألول مرة حدثت في العراق سابقاً أعتقد عام 1964 حدث نفس الشيء، قیل لي (خیر الدین حسیب) أیضاً وضع أسمھ على

تتعلق المركزي، البنك بسیاسة تتعلق جوانب عدة أثاروا النواب السادة الموضوع؟ ھذا مع سنتعامل كیف الیوم السؤال المركزي، البنك ورق
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ورق البنك المركزي، السؤال الیوم كیف سنتعامل مع ھذا الموضوع؟ السادة النواب أثاروا عدة جوانب تتعلق بسیاسة البنك المركزي، تتعلق
بمزاد العملة وموضوع أخر یتعلق بموضوع إصدار العملة السیدة النائبة (ماجدة التمیمي) طلبت بیانات، إذا كنا نرید أن نستضیف السید محافظ

البنك المركزي وقیادتھ، نتعامل مع البنك المركزي ككل أو فقط على ھذه النقطة، أنا في تقدیري فلنستضیف السید محافظ البنك المركزي،

والقضیة الثانیة تتم إتالفھا أو عدم إتالفھا یجب أن تدرس من عدة نواحي، التكلفة ذكرت وأیضاً سمعة البنك المركزي أنا أعتقد ھذه قضیة مھمة
جداً، ألن أموال العراق كلھا تودع في البنك المركزي، فیجب أن تؤخذ بنظر األعتبار، وأنا اتفق مع قیل إنھ معاملة قانونیة وسیاسیة وقضیة

.موضوع بالوكالة، كل ما قیل في ھذا الموضوع صحیح جداً ینبغي أن نعالجھ بالنسبة للبنك المركزي وغیره من المرافق

-:النائب بشار حمید محمود الكیكي –

طبعاً ھذه فرصة مھمة جداً لحسم موضوع المناصب بالوكالة، فرصة أمنا ونقترح أنھ یتم انھاء ھذا الملف خالل (30) یوم سوف یسبب لنا
.مشاكل في ھیئات أخرى أیضاً

ثانیاً: حسب المادة الرابعة ثانیاً فقرة (ه) بما أنھ اصدار جدید فیجب أضافة اللغة الكردیة جنباً الى جنب اللغة العربیة ألنھ اصدار جدید وتنفیذ
.وتطبیق للدستور

ثالثاً: البعد المالي للموضوع ھذا غیر جانب ولكن في تصوري إیقاف التداول فیھا ومعالجتھا بأي شكل كان أفضل من ان تبقى ویمر مرور
.الكرام

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

أغلب ما قیل فیھ جوانب سیاسیة أو مخالفة لألعراف التي سارت علیھا أغلب الدول فیما یتعلق في تسمیة اسم المحافظ على الورقة النقدیة باعتبار
أن االسم متغیر والعنوان كعنوان وظیفي ثابت، أذا نأتي الى الدستور والقانون المادة (103) من الدستور اخضعت الھیئات الى مجلس النواب،

ولكن ھنالك قرار للمحكمة االتحادیة في سنة 2010 ذكرت فیھ بأن بعض الھیئات ذات طبیعة تنفیذیة ذات عمل تنفیذي تخضع فیھا لیس الى
مجلس النواب، الى مجلس الوزراء، ھذه واحدة، نعم فیما یتعلق بما ذكره اإلخوان في المادة (61) من الدستور فیما یتعلق في التصویت على
الدرجات الخاصة صحیحة، القانون رقم (56) سنة 2004 المادة (33) منھ اذا تنتبھ علیھا سیدي الرئیس تقول أذ ال یجوز أن تخلوا الورقة
النقدیة من االشارة الى محافظ البنك المركزي بغض النظر سیدي الرئیس على نوع االشارة فیما اذا كانت سواء اذا كان في التوقیع أو بذكر

االسم او التوقیع مع االسم، إذاً ھنالك اجازة قانونیة بموجب المادة (56) أباحت للمحافظ أن یذكر اسمھ، نعم توجد مخالفات فیما یتعلق بالتصویت
علیھ، ثابت أو غیر ثابت، صحیح لكن اجازة قانونیة موجودة بذكر االسم بغض النظر على االبعاد السیاسیة أنا أجد بأن اإلجراء سیاسیاً أو كـ
عرف لكثیر من الدول غیر مقبول ولكن ھنالك اجازة قانونیة في ھذا الموضوع للمحافظ، وأنا أعتقد عندما یجلب المحافظ على ھذا الموضوع

حصراً فھو محصن قانوناً، أما أذا یأتي الى أمور أخرى یعني الیوم اذا نتخذ قرار في مجلس النواب أن نأتي على عملیة عبثیة اصدار اجازات
.المصارف االھلیة أو عن موضوع بیع وشراء العملة في البنك المركزي، نعم أن ھنالك أحقیة في ھذا الموضوع

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

القانون رقم (56) صدر عام 2004 المعدل، وھذه الفقرة (33) التي تجیز حضرتك تقولین للمحافظ أنھ باإلشارة باسمھ أو بالتوقیع أو بالصفة،
ھو لماذا لم یستخدمھا سابقاً؟

لماذا لم یستخدمھا المحافظین السابقین؟

-:النائب خالد جواد كاظم –

.كان بودي اضافة موضوع العبور أعتقده أھم من ھذا الموضوع، عبور الطلبة والغاء القرارات ألنھ رئاسة المجلس

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

.یوم الخمیس جلستنا سوف تكون لمناقشة موضوع التعلیم العالي

-:النائب خالد جواد كاظم –

.أشكر سیادتكم وممنون منكم، نحن مقدمون طلب وجمعنا التواقیع علیھ

بخصوص موضوع اصدار العملة والبنك المركزي ابتداًء سیدي رئیس المجلس والسیدات والسادة األعضاء، یعني ال زلنا بعد (14) عام یعني
الیوم نحن في عام 2018 والقانون الصادر سنة 2004، لألسف القانون ھو أمر سلطة االئتالف المؤقتة یعني صدر من المدیر التنفیذي لسلطة

االحتالل في حینھا، لو تقرئون نصوص قانون البنك المركزي تشاھدونھا نصوص مشوھة ال تنسجم مع نصوص التشریعات العراقیة النافذة
والسابقة یعني من تاریخ تأسیس الدولة العراقیة الى االن لیس لدینا ھكذا نصوص قانونیة ال تنسجم مع نصوصنا التشریعیة، لألسف یعني العتب

على مجلس النواب في دوراتھ السابقة لم یلتفت الى ذلك اللجنة المالیة وجمیع المجلس بشكل عام، كان المفروض اصدار قانون من مجلس النواب
ینظم عمل البنك المركزي ویصحح الخلل الذي موجود فیھ، المادة (33) اتمنى في ھذه دورتنا ننتھي من ھذه األوامر، أوامر سلطة االئتالف

المؤقتة التي ھي سلطة احتالل في حینھا، صحیح القوانین أو األوامر التي صدرت تعتبر نافذة بموجب النص في الدستور العراقي الى أنھ بعد
.(14) عام لحد االن غیر متخلصین منھا وانتجنا قوانین بإرادة الشعب و ممثلیھ أعتقد ھذا نقص في التشریع
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.سیدي رئیس المجلس المادة (4) من القانون (56) لسنة 2004 النافذ، للبنك المركزي اصدار وادارة العملة العراقیة بما یتفق مع

المادة (16) على ج كذلك تقول اتخاذ القرار لمجلس البنك المركزي، اتخاذ القرار بإصدار أوراق نقدیة ومصكوكات عراقیة بما یتفق مع المادة
(32)، المادة (32) جاءت عامة غیر محددة یعني تعطي رسم أو شكل العملة أو حجمھا وكمیتھا لمجلس البنك المركزي او مجلس ادارتھ لكن

تحیل ذلك الى انظمة داخلیة، األنظمة الداخلیة ال تلقى الى مستوى القانون یعني في القانون غیر موجود البنك المركزي أو محافظ البنك المركزي
لھ توقیع أو لھ ذكر اسم أو ال، تحیلھا الى أنظمة داخلیة یصدرھا نفس المجلس، ھذا جزء من نقص التشریع الموجود، على العموم أنا اتمنى من
مجلس النواب الیوم في جلستھ اصدار قرار بالتریث بتداول العملة لحین استضافة معالي محافظ البنك المركزي الى مجلس النواب واالستیضاح
منھ وأعتقد ھذه سابقة صح بعض النواب یقولون حدثت قبل في العراق یعني ذكر أسم لكن أعتقد االسماء التي انذكرت أصالً توقیع، نحن عندما

انتبھنا على الدنیا نشاھد فقط المحافظ وتوقیعھ، على العموم اتمنى على السادة والسیدات أعضاء مجلس النواب التصویت على قرار بالتریث
.بتداول ھذه العملة الى حین اصدار قرار مالئم من مجلس النواب بسلطتھ الرقابیة على البنك المركزي العراقي

-:النائب سعد مایع صالح –

كما نصت المادة (16) الفقرة (ج) من قانون البنك المركزي العراقي الصادر 2004 علماً ان البنك ھنالك اتخاذ قرارات بشأن اصدار العمالت
الورقیة والمعدنیة بموجب القسم السابع للمادة (32) و (33) الفقرة االولى الذي أوكل صفة اصدار العملة البنك المركزي فقط، وتحدید الفئات

النقدیة ومقیاسھا وأشكالھا ومحتواھا وتصمیمھا، بما أن البنك یتمتع بالشخصیة المعنویة ویرأس المحافظ بالصفة الرسمیة ولیس الشخصیة نرى
.عدم وجود سند قانوني یجیز ذكر أسمھ

.مالحظة سیدي الرئیس: قانون البنك صادر قبل اقرار الدستور وقبل تشكیل السلطات االتحادیة

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

.شكراً ومالحظة جیدة استاذ سعد

-:النائب مضر معن صالح –

یعني اآلراء سمعناھا یعني قسم منھم یؤیدون قانونیة اصدار العملة والقسم األخر أو االغلب یعني أعطوا أمثلة أو قوانین بعدم قانونیة اصدار
العملة بھذه الطریقة، أنا مع رأي تشكیل لجنة لتالفي ھذا االختالف، اللجنة في البدایة یجب ان تعمل على التحقق ھل بأن ھذه العملة قانونیة

رسمیة، وكیف تحدد ھل رسمیة أو قانونیة ھذه العملة، یعني ھل التوقیع بالنسبة لنا نعلم یوجد اختالف بموضوع التوقیع أو تعریف التوقیع، قد
یكون مرات یكتب التوقیع في االسم أو قد یعني نشاھده بطریقة مختلفة، یعني ھذه أرى أن تتوكل لجنة بعد التحقق سوف نعلم من خاللھم ھل
رسمي أو غیر رسمي وأیضاً ھذا سوف یكون لنا مدخل بأن نحقق بالمخالفات الكبیرة الحاصلة في التعامالت المالیة بالمزادات التي ذكروھا

األخوة، كثیر من األمور األخرى التي یجب أن نحن بالنسبة لنا یعني أیضاً یكون نولیھا جانب كبیر من االھتمام، لیس فقط في جانب ھل أن ھذه
العملة، یعني نأخذ وقت أو جزء كبیر من عملنا رسمي أو غیر رسمي، ال، نركز على عمل المصارف، البنوك، البنك المركزي، كل ھذه

.السنوات السابقة لدینا كثیر من المخالفات ھدر للمال العام یجب التحقق منھا وبعدھا یعني من خالل تشكیل ھذه اللجنة بعدھا یتم اتخاذ قرار فیھا

-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

أعتقد سیادة الرئیس نحن ال نرید أن نضیف، األخوة الذي قالوه یعني تقریباً أغلب المداخالت ھي كانت یعني فیھا بعض المداخالت ھي متشابھة
لكن نحن  لدینا قضیة البنك المركزي، قضیة البنك المركزي سیادة الرئیس والمصارف العراقیة الموجودة، الیوم نحن نتحدث عن فقرة التوقیع

واعتقد الیوم توقیع محافظ البنك المركزي واضافة اسمھ على العملة نحن الیوم نطلب منھ اذا یحتاج یخلد اسمھ فلیجعل اعمالھ ھي التي تخلده ھذا
.في الدرجة االولى

اثنان الیوم قضیة البنك المركزي ومشاكلھ خالل السنوات السابقة، النافذة، بیع العملة، مزاد العملة، المشاكل الموجودة القضایا التي ذكروھا
بعض األخوة، الدكتورة ماجدة ذكرت اتالف العملة وما ھو مسبباتھا والمشاكل التي حدثت، نحن نحتاج نطلب سیادة الرئیس استضافة محافظ

البنك المركزي مع مدراء المصارف، لدینا مشاكل كثیرة سیادة الرئیس الیوم مزاد العملة عبارة عن مزاد یھدر الكثیر من األموال، نحتاج نقارن
الیوم انا اعتقد الیوم أغلب المبالغ تذھب مع االسف الى بعض الشخصیات التي تسعى ألخذ عملة وتھریبھا الى خارج العراق مقابل المفروض

سلع تدخل الى البلد وبالتالي الیوم ھذه المشاكل المھمة التي مفروض نركز علیھا، استضافة السید محافظ البنك المركزي تكون جلسة عامة لیس
.فقط على التوقیع وانما على جمیع المشاكل التي تدور والمخالفات التي موجودة في البنك المركزي

-:النائبة علیة فالح عوید –

محافظ البنك المركزي یوقع بالصفة ولیس باالسم وھذا االمر معتاد في أكثر من دولة یعني سواًء في دول أنا عشت في دول عربیة كثیرة فأجد
ھنالك توقیع أو ذكر لمحافظ البنك المركزي، اذاً الصفة الشخصیة المعنویة ولذلك ذكر االسم شخصاً احتمال ولیس احتمال مؤكد أنھ ھو لھ فیھا

غایات مثلما تفضل األخ النائب برھان أنھ یجعل أعمالھ وفعلھ وما یقدمھ الى الشعب العراقي ھي التي تخلد أكثر من وجود اسمھ على العملة
.النقدیة

األمر األخر ھو ال یملك الصالحیات كاملة مثلما نعرف جمیعاً أن صالحیات الوكیل ال یمكن أن تكون مثل صالحیات األصیل وھو األن في ھذا
.الموقع وكیل ولیس أصیل، فحین یوقع محافظ البنك المركزي یوقع أصالةً ولیس وكالة
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أمر أخر في حالة ثبوت التقصیر بعد االستناد الى مواد قانونیة واثبات ھذا التقصیر على الشخص الذي قام في ھذا االجراء أو العمل ینال العقوبة
وتكون ھنالك غرامة مثل ما تفضلت احدى األخوات النائبات تعود الى خزینة الدولة، الیوم وطننا وشعبنا بحاجة الى تنفیذ مشاریع نعجز عن

تنفیذھا لنقول أنھ ال توجد أموال، ال توجد موازنة، لكن عندما نھدر مثل ھذه المبالغ الكبیرة قد نستفاد منھا في مشاریع اقتصادیة تخدم الشعب
.الذي ھو في حاجة الى ذلك

-:النائب رامي جبار محمد السكیني –

.انا بالنسبة لي لیست مداخلة وانما كانت نقطة نظام

ان تكون مداخالت النواب ال تكون متكررة كون استثماراً للوقت أوال وبعض النواب یكمل المداخلة ویخرج، كان النصاب في بدایة الجلسة أن ال
نجد النصاب األن متحقق، ممكن تحتاج ھیأة الرئاسة الى تصویت معین ال یتحقق فیھ النصاب، فرجاًء استثماراً للوقت نعلن ونقول نخرج في

مخرجات قانونیة، استضافة محافظ البنك المركزي ھنالك مخرجات قانونیة توصیات في األخیر على أقل تقدیر عندما نخرج جمیع النواب
خرجوا بختامیة الجلسة، األغلب األن ھم غیر متواجدین، ھذا نحتاج أن تكون انسیابیة وأن ال تكون المداخالت متكررة مدورة واألخصائیین في

.المالیة وبعض اآلراء المحترمة حتى نخرج استثماراً للوقت، ھذه نقطة النظام

-:النائب عدنان فیحان موسى –

طبعاً توقیع السید المحافظ باالسم على العملة یكشف لنا اشیاء كثیرة، في اعتقادي أنا الیوم المھم لیس التوقیع التریث أو عدم التریث في صرف
العملة أو التعامل او التعاطي في العملة، أعتقد ھذه العملة كلفتنا كثیر من االموال والقرار یجب ان یكون وفق السیاقات واالطر القانونیة یعني

.ھذا الكالم الذي نحن نقولھ، لكن انا أقول ھذا التوقیع كشف لنا عن شیئین مھمین

األول ھو ضرورة استضافة محافظ البنك المركزي لیس فقط لالستیضاح عن التوقیع وإنما عن كثیر من التصرفات و االجراءات التي الیوم
یتعاطى ویتعامل فیھا البنك المركزي والنقطة الثانیة والتي ھي مھمة، نحن الیوم الھیئات المستقلة المفروض ھي تابعة الى مجلس النواب كإدارة
واشراف ورقابة، لكن الیوم نحن نشاھد كثیر من ھذه الھیئات المستقلة الیوم یتم ادارتھا بالوكالة والى حد األن مجلس النواب لم یتخذ أي اجراء

بحق ھذه التعیینات التي تصدر من مجلس الوزراء، المفروض دور رئیس الوزراء ھو ترشیح األسماء الى مجلس النواب ومن ثم مجلس النواب
یصوت على تعیینات او رئاسة ھذه الھیئات المستقلة، فأتمنى من الرئاسة سیادة الرئیس واالخوة النواب التركیز على مسألة الھیئات المستقلة وأن

.ننتقل من العیین بالوكالة الى التعیین في األصالة من أجل أن یكون العمل وفق السیاقات القانونیة وبانسیابیة جیدة

(إلى نھایة الجلسة -30،56)

 

-:النائب عدنان عبد خضیر الزرفي –

ال بد أن نفرق بین شیئین رئیسیین، البنك المركزي والمصارف العراقیة، السیاسة المالیة تختلف عن السیاسة النقدیة، البنك المركزي مسؤول
على السیاسة النقدیة للعراق، أن ما استغرب دائماً من حدیث مع اإلخوة رجال األعمال والتجار، ھو عملیات بیع العملة، نحن نفھم أن عملیات

بیع العملة عندما یكون البلد یحتاج إلى سیولة نقدیة لتغطیة مشاریع محددة مشاریع استیرادیة، البنك المركزي یفتح ھذه المبیعات ألغراض
االستیراد، الن العراق ال یوجد لدیھ مشاریع ضخمة تستوجب أن یھدر العملة الصعبة بھذه الطریقة یومین، أنا ال أعرف ھل ھي (150) ملیون

دوالر أو أكثر، نحن نحتاج مراجعة حقیقیة نحتاج بیانات من البنك المركزي یرسلھا إلى مجلس النواب حتى یطلع علیھا السادة النواب حول
عملیات بیع العملة خالل (4) سنوات الماضیة، والجدول االقتصادي المتحقق للحكومة العراقیة من بیع العملة، لماذا نحن نبیع العملة؟ أغلب

السادة النواب ال یوجد ھناك صورة واضحة، لماذا المحافظ البنك المركزي مستمر إلى حد اآلن ببیع العملة؟ مع العلم أغلب المشاریع ھي
مشاریع متوقفة حالیاً، لماذا نبیع العملة لصالح لمن نبیع العملة؟ أین تذھب العملة الصعبة العراقیة؟ إذا كانت على مستوى دعم االقتصاد الوطني

یجب یعطي بیانات حقیقیة كیف المحافظ البنك المركزي یدعم االقتصاد المحلي، أنا عندي معلومات أنھ إیقاف اإلقراض الداخلي الذي یشرف
علیة البنك المركزي سبب في جمود العدید من المشاریع االستثماریة. ناھیك عن الصالحیات، ناھیك عن شل القطاع الخاص المصرفي الذي
یشرف علیة البنك المركزي، وكذلك الصیرفات التي أصبحت أكثر نشاط من البنوك المحلیة والمصارف المحلیة التي ھي تمثل واجھة العراق
المستقبلیة، أن ھذه البیانات نحتاجھا في مجلس النواب ویطلع علیھا بعید عن موضوع التوقیع، یجب أن یبحث في جلسة مستقلة، لكن ھذا شأن

.وموضوع یتعلق بمصلحة البالد، أنا بأسمي أنا شخصیاً أطلب ھذه البیانات

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

سبق للزمالء األخوة النواب واألخوات، أنھ طلبوا ھذه البینات بمداخالتھم، شكراً أستاذ عدنان، من خالل المداخالت التي تفضلتم بھ حضراتكم
وھي قطعة ثریة جداً في المعلومات، أعتقد طرح موضوع البنك المركزي أثرى بمداخالتكم المعلومات والنقاش والحوار، بحیث تنضجھ ووصل
إلى مرحلة أن من الممكن أن نبحث موضوع البنك المركزي وتعامالت البنك المركزي وسیاستھ في ما یخص السیاسة النقدیة وارتباط بمؤسسة
مھمة جداً وكبیر دستوریة أسمھا مجلس النواب العراقي یحتاج إلى جلسة خاصة وتسبق ھذه الجلسة مجموع من اإلجراءات التي طرحھا اإلخوة

واألخوات النواب من جلب بعض البیانات المعلومات لمدة أربعة سنوات ماضیة على أقل تقدیر، وفیما یخص بعض العمالت والفات الصغیرة
التي طرحوھا بعض اإلخوة السادة النواب، ھل یوجد ھناك مداخالت أخرى؟

-:النائب أمجد ھاشم ثامر العقابي –
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.أنا أسحب مداخلتي الن الحقیقة متشابھة لكل األمور

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

.سعید من اكتفى بغیره

-:النائب سلمان حسن بدیر –

مقترح اإلسراع بتشكیل اللجنة المالیة والتي من اختصاصھا متابعة الملف البنك المركزي واستضافتھ مع وجود اللجنة القانونیة، اوالً داخل اللجنة
المالیة وبعد داخل قبة البرلمان، ألن المسؤول على الملف مسؤول على السیاسة النقدیة ھو البنك المركزي، بدایة نستضیف داخل اللجنة المالیة

ً .ووجود اللجنة القانونیة حتى یكون عملنا رصینا

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

ً .أنا أؤیدك تماما

-:النائب حسن الجنابي –

أنا أختلف عن الزمالء النواب في وجھة نظرھم، موضوع التوقیع وعدم التوقیع ال أعتقد أن ھناك أھمیة، ألنھ أصبح ھناك رأي عام، وأنا أعتقد
ذھبنا مع الرأي العام ھو صحیح أن ھناك یوجد مالحظة قانونیة ووجود االسم بھذه الصیغة وھو وكالة یوجد علیة مالحظات كثیر، لكن نحن

نرى مجلس النواب لو یھتم بقیمة الدینار العراقي ونھتم لمزاد العملة سيء السیط التي أصبح ھناك فضیحة في التلفاز علیة إلى حد اآلن ال یوجد
إجراء علیة، النظام المصرفي والكثیر من األمور واإلجازات التي منحت للمصارف األھلیة والتحقیق في ھذه األمور ھو متابعتھا من قبل مجلس

النواب، أعتقد أھم بكثیر من وجود توقیع أنا متأكد ثلث الشعب العراقي ال یعرف ما مكتوب علیھا، ھو المحافظ لو أصدر العملة بصمت ال أحد
یعرف أي شيء ألنھ صدر بیان، أنا لیس مع التریث والتعامل بالعملة ھذه كلفة المیزانیة العراقیة أموال كثیر، والعمر االفتراضي ھو (6) أشھر

فأنھ تدریجیاً ینتھي العمر االفتراضي العمر (6) أشھر ویبقى یتداول أربعة سنوات ما نقول باستبدالھ، ھذه كلفة أموال كثیرة وجود االسم السید
علي العالق علیھ أو عدم وجودة ال أعتقد یرقى إلى ھدر ھذه األموال كثیر، إلغاء العمالت الطبعات القادمة وتداول في الوقت الحاضر، لكن

محاسبة المحافظ على إدراج اسمھ وایضاً تدقیق عمل البنك أفضل وتشكیل لجنة مؤقتة، كما اقترح بعض الزمالء تشكیل لجنة مؤقتة مالیة لمتابعة
.ھذه الموضوع وتقدیم تقریر إلى مجلس النواب

-:النائب علي سعدون غالم –

سیادة الرئیس، موضوع تلف مبلغ (12) ملیار دینار بسبب األمطار ھذا أمر خطیر بحد ذات، ھذا األمر یحتاج إلى استدعاء محافظ البنك
المركزي ومدیر عام، سیادة الرئیس، حقیقة األمر مھم جداً ألن تلف (12) ملیار دینار بسبب األمطار ھذا أمر یجب الوقوف علیھ ویجب

استدعاء محافظ البنك المركزي ومدیر عام مصرف الرافدین، ھذا جانب أما الجانب الثاني، ھناك خلل بالبنك المركزي بمراقبة المصارف
األھلیة، المصارف األھلیة أصبح عملھا فقط االعتماد على شراء العملة من البنك المركزي من أحد السوق یعني لیس ھذا الھدف المصرف

.األھلي ال یقدم قروض للمواطنین، وال یعطي سلف للمواطنین كل األمور ینتفھا یبقى فقط العملة یأخذھا من ھنا ویستفاد منھا

-:النائب وجیھ عباس ھادي –

مجلس النواب على مر دورات لم ینتقل من رد الفعل إلى الفعل، الیوم ما یحصل داخل مجلس النواب ھو ردة فعل لما نشر، علینا أن نعلن الشعب
العراقي إننا أصحاب الفعل ال ردود الفعل، یجب أن نغیر نظرت الجمھور إلى مجلس النواب العراقي على أنھ ھو صاحب الفعل ال أصحاب رد

.الفعل

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

ما یحصل في الشارع، أن ھناك تداعیات وآثار كثیرة وكبیرة على مجلس النواب وعلى السادة النواب، وبالتالي طرح المواضیع للنقاش والحوار
تحت قبة البرلمان ھي لیس للترف الفكري والنظریات وطرح فلسفات معینة، إنما لغرض وضع الحلول الناجعة لھذه المشكالت ولھذه القضایا

التي تتعلق بالرأي عام تتعلق بشأن المواطن، كل االحترام والتقدیر ألي مسؤول في الدول العراقیة من أعلى السلطات التنفیذیة والقضائیة
والتشریعیة إلى الحكومات المحلیة، الخلل عندما یحصل في مؤسسة ال یعني بأي حال من األحوال بأنھ خالل مقصود، قد تكون باستشارة خاطئة،

قد تكون بتصرف فردي، قد تكون بعدم المرور بالسیاقات واإلجراءات المتبعة في ھذه المؤسسة وتلك، أعتقد من خالل المداخالت الكثیرة
واآلراء المطروحة في ھذه الجلسة، أن أصبح التزاما لدینا أن یكون السید محافظ البنك المركزي والسادة أعضاء مجلس إدارة ھذا البنك الحضور
إلى ھذا المجلس لالستیضاح حول ھذه المسألة بالذات ومسائل أخرى متعلق بسیاسة البنك المركزي والتعامالت األخرى، لیس قضیة محدد، قلنا

أن ھناك بعض التصرفات واألفعال تحتاج إلى حلول ولعل ھناك أراء تطرح من قبل المعنیین في البنك المركزي، قد توضح بشكل أو بأخر
للرأي العام ولكم وانتم تمثلون الشعب وأنتم خیر من تمثل  تحت ھذه القبة، جلسة خاص للبنك المركزي بحضور السید محافظ البنك والسادة

أعضاء المجلس إدارة البنك المركزي، یوم الخمیس سوف یكون الجلسة فیھا قضایا مھمة طرحة كانت مطروحة من قبلكم، ونعتقد بأنھ حتى نفرد
للبنك األھمیة أن یكون ھناك جلسة خاصة أن شاء هللا في باقي األیام، ال نحن لیدنا جلس یوم الخمیس، نحن لیس استدعاء نحن سوف نعمل على
استضافة للسید محافظ البنك مع السادة أعضاء اإلدارة في الجلسة القادمة یوم الخمیس، لدینا جلسة الرأي لمجلس النواب بھذا الموضوع الخمیس
لدینا جلسة تخص التعلیم العالي، وملفات كثیر ومھمة ھذا واحد، ثانیا إذا تسمحوا لي قبل نقاط النظام، أرجو من اإلخوة واألخوات أعضاء لجنة

ً صباحا التاسعة الساعة للجنة جلسة تسبقھا الدستوریة، القاعة ف ً صباحا عشر الحادیة غداً یو الحضور الداخل النظا التعدیل
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.التعدیل النظام الداخلي الحضور یوم غدا الحادیة عشر صباحا في القاعة الدستوریة، تسبقھا جلسة للجنة الساعة التاسعة صباحا

-:النائب حسن جالل محمد –

أطلب استضافة المحافظ البنك المركزي وكافة المدراء العامین منھا فرع تي بي آي مدیر عام مصرف تي بي آي، األزمة االقتصادیة التي
عصفت البلد عام 2014 الكل والجمیع یعلم، بعض المقاولین والتجار تعرصوا إلى نكسة نتیجة الظرف الذي مر بھا البلد نتیجة دخول داعش

للعراق، بعض التجار والمقاولین تعرضوا إلى أزمھ اقتصادیة حقیقیة الجمیع األكثر منھم عرض إلى بیع أمالكھ الخاصة وصل إلى بیع داره أو
یقتل نتیجة األزمة المالیة، صدر قرار من رئاسة الوزراء قرار (40) 2016 أو 2017 یقول القرار إعفاء الشركات المقترضة من المصارف

الحكومیة لغرض تمویل المشاریع الحكومیة، ولألسف استقطعوا كافة القروض من المقاولین والتجار، ولم یعفوھم من الفوائد، والى حد ھذه
اللحظة أكثر من خمسة كتب إلى مدیر عام التي بي آي، وھو قرار صادر من رئاسة الوزراء لم یستجیب، أطلب من سیادتكم استضافتھم بالجلسة

.المقبل أن شاء هللا

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

السیاق الساري في جلسات مجلس النواب عند استضافة مسؤول معین سواء كان محافظ البنك المركزي أو أي مسؤول آخر، البد من تحدید
ً موضوعات االستضافة، ال یوجد جلسة عامة بالتالي المسؤول یكون محضر نفس ومحضر أجوبتھ والسادة والسیدات أعضاء مجلس النواب ایضا

یكونون محضرین ملفاتھم ومحضرین أمورھم، وبالتالي یجب أن تحدد موضوعات خصوصاً أن النقاش سیادة الرئیس أفرز مجموع من اآلراء
.محترمة في ما یتعلق بكتابة اسم المحافظ على األوراق المالیة العراقیة

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

ولذلك أنا قلت بأن یجب أن تسبق جلسة واستضافة السید المحافظ وأعضاء مجلس اإلدارة بعض اإلجراءات من قبلنا، ولما تتشكل قریباً أن شاء
هللا إذا تشكلت اللجنة المالیة وإذا ما تشكلت اللجنة المالیة، أي مقترح من السادة النواب بخصوص ذو االختصاص أنھ أي شيء نطلبھ من

معلومات وبیانات من البنك المركزي تكون حاضرة لدى مجلس النواب حتى من بعدھا یتم استضافة السید المحافظ والسادة، ترفع الجلسة الى
.الیوم الخمیس الساعة الثانیة بعد الظھر لكي یتم بیان ھیأة الرأي مع معالي وزیر التعلیم العالي على المطالب التي تم رفعھا لھ من ھیأة الرئاسة

.ترفع الجلسة إلى یوم الخمیس الساعة الثانیة ظھراً

.رفعت الجلسة الساعة (4:30) عصراً
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