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محضر الجلسة رقـم (29) الثالثاء (14/1/2020) م
الدورة االنتخابیة الرابعة
السنـة التشریعیة الثانیة

الفصـل التشریعي االول

(جلسـة رقـم (29
الثالثاء (14/1/2020) م

م / محضر الجلسة

 

ً .ابتدأت الجلسة بنصاب: (174) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (2:25) ظھرا

 

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

بسم هللا الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة التاسعة والعشرین، الدورة اإلنتخابیة الرابعة، السنة التشریعیة الثانیة، الفصل التشریعي األول. نبدؤھا
.بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:(السید عمار یاسر(موظف –

.یتلو آیاٍت من القرآن الكریم

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

الفقرة أوالً: التصویت على مشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة تجارة الحبوب لعام 1995.         (لجنة العالقات*
.(الخارجیة، اللجنة القانونیة، لجنة اإلقتصاد واإلستثمار، لجنة الزراعة والمیاه واألھوار

.الرجاء اإلستماع إلى اللجان لقراءة القانون لغرض التصویت

-:النائب دانا محمد جزاء –

.یقرأ المادة (1) من مشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة تجارة الحبوب لعام 1995

 

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

.(التصویت على المادة (1

.(تََم التصویت بالموافقة)

-:النائبة اقبال عبد الحسین ابو جري –
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.تقرأ المادة (2) من مشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة تجارة الحبوب لعام 1995

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

.(التصویت على المادة (2

.(تََم التصویت بالموافقة)

-:النائبة میادة محمد اسماعیل –

.تقرأ األسباب الموجبة لمشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة تجارة الحبوب لعام 1995

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

.التصویت على األسباب الموجبة

-:النائب محمد علي محمد تمیم –

سیادة الرئیس، ھذِه اإلتفاقیة بالتأكید الحكومة درستھا من كل الجوانب، لكن كنت أتمنى سؤال رغم السؤال متأخر؟ ھذه إتفاقیة الحبوب ما معناھا
أَن تجارة الحبوب ستتحول إلى تجارة حرة، وستخضع إلى السوق العالمیة وكما تعلمون وسط كبیر وشریحة كبیرة من المجتمع العراقي ھم

فالحین، بالتالي تحظى طبقة الفالحین في العراق على دعم كبیر ِمَن الحكومة، ودعم للمخرجات ولیَس للمدخالت، دول الجوار والدول األُخرى
تدعم المدخالت، بالتالي یكون اإلنتاج عالي یتنافس على السعر العالمي، الحالة في العراق حالة معاكسة، إذا ما فُتحت األسواق العراقیة أمام

.تجارة الحبوب ما ھَو حال الفالح؟ ھذا السؤال فقط شكراً جزیالً

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

.(لجنة العالقات، بصدد ما جاء في كلمة السید (محمد تمیم

-:النائبة اقبال عبد الحسین ابو جري –

.(شكراً جزیالً، السید (محمد تمیم

أعتقد نحُن لجنة العالقات الخارجیة، كانت ھناك مناقشات ُمنذُ الدورة السابقة في ھذا الموضوع وتَم تأجیلھ إلى الدورة الحالیة، وكانت ھناَك قراءة
أولى، وقراءة ثانیة، وكانت ھناَك مناقشة في ھذا الموضوع، أغلب الجھات المختصة الوزارات المعنیة في ھذا األمر، سواء كانت وزارة

التجارة، أو وزارة المالیة، ورئاسة الوزراء باألخص كانت مع ھذِه اإلتفاقیة، وكاَن ھناَك إتفاق في القراءة الثانیة ولم یكن ھناَك إعتراض من قِبل
السادة النواب على ھذِه اإلتفاقیة ولھذا أنھُ تََم التصویت علیھ، وإحالة التصویت للمرة الثالثة، وأعتقد لجنة الزراعة أیضاً لدیھا رأي في ھذا

.الموضوع

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

.تفضل السید رئیس لجنة الزراعة، توضیح ھَو ولیَس مناقشة

-:النائب سالم ھادي كاظم الشمري –

إلتفاتة جداً مھمة، التفاتة األخ (محمد تمیم) فیما یخص موضوع اإلتفاقیة، ھناِلَك مؤھالت لدى العراق قد ال توجد في دولة، ُھناَك نھرین وھناَك
إراضي منبسطة یجب أن ینظم العراق وتتم ھذِه اإلتفاقیة، عانینا ھذا الموسم، موسم 2019 من زیادة واضحة، عانینا من عدم تصدیر محصولي

الحنطة والشعیر بسبب إرتفاع وغالء المحصولین، یجب أن ینفتح العراق أسوةً          بالدول المجاورة والدول النامیة حتى یكون بلد منافس
.أسوةً بالدول الباقیة، شكراً جزیالً

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

.التصویت على األسباب الموجبة

.(تََم التصویت بالموافقة)

.التصویت على القانون بالمجمل

.(تََم التصویت بالموافقة على مشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة تجارة الحبوب لعام 1995)

-:(النائبة عالیة انصیف جاسم (نقطة نظام –

أل أ ً
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نقطة نظامي المادة (37)،  دائماً توجھنا إلى رئاسة مجلس النواب أن یكون عرض اإلتفاقیات، عرض المذكرات األولیة، عرض كل المحاضر
على أعضاء مجلس النواب، نحُن في كل مرة تأتینا إتفاقیة بورقتین حتى ال نعرف ما ھَو مضمون اإلتفاقیة؟ وأنا متأكدة حتى اللجنة لیست داخلة
إلى حیثیات اإلتفاقیات، نحُن مضى علینا سنین نصوت على إتفاقیات من غیر أن  نعرف حیثیاتھا، أو إیجابیاتھا، أو سلبیاتھا على العراق، أتمنى

.أن تكون كل المحاضر األولیة والمذكرات األولیة ُمرفقة باإلتفاقیة، شكراً جزیالً

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

شكراً سیادة النائبة، وأنا أطلب ِمَن اللجان النیابیة المختصة التي تقرأ القوانین والدائرة البرلمانیة، على أقل تقدیر أن یكون مَع مشروع القانون أو
مقترح القانون تقریر المناقشة األخیر الذي یحصل بیَن اللجان النیابیة واللجنة المختصة، تقریر المناقشة سواء كان مشترك أو تقریر المناقشة

.الذي یخص اللجنة النیابیة

الفقرة ثانیاً: التصویت على مقترح قانون التعدیل األول لقانون عملیات زرع األعضاء البشریة ومنع اإلتجار بھا رقم (11) لسنة 2016. (*
.(لجنة الصحة والبیئة، اللجنة القانونیة، لجنة حقوق اإلنسان، لجنة األوقاف والشؤون الدینیة

.أرجو حضور ممثلي اللجان التي ذُكرت

.إخوان نحتاج تصویت، لغرض الحفاظ على النصاب، أطلب من السیدات والسادة النواب اإللتزام بالبقاء في الجلسة، إال للضرورات

-:النائب جواد عبد الكاظم محمد –

.یقرأ المادة (1) من مقترح قانون التعدیل األول لقانون عملیات زرع األعضاء البشریة ومنع اإلتجار بھا رقم (11) لسنة 2016

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

.(التصویت على المادة (1

.(تََم التصویت بالموافقة)

-:النائب حسن خالطي نصیف –

.یقرأ المادة (2) من مقترح قانون التعدیل األول لقانون عملیات زرع األعضاء البشریة ومنع اإلتجار بھا رقم (11) لسنة 2016

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

.(التصویت على المادة (2

.(تََم التصویت بالموافقة)

-:النائبة دالیا فرھاد حاجي –

.تقرأ تعدیل المادة (2) من مقترح قانون التعدیل األول لقانون عملیات زرع األعضاء البشریة ومنع اإلتجار بھا رقم (11) لسنة 2016

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

.(التصویت على المادة (2

.(تََم التصویت بالموافقة)

.المادة (2) تتعدل، تتعدل الفصل الثالث، من ضمن المادة (2)، تعدیل ھذا

-:النائبة دالیا فرھاد حاجي –

.تقرأ المادة (3) من مقترح قانون التعدیل األول لقانون عملیات زرع األعضاء البشریة ومنع اإلتجار بھا رقم (11) لسنة 2016

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

.قَبَل التصویت على ھذِه المادة نقطة نظام النائب (عمار الشبلي) وفي كل األحوال التصویتات مَع مراعاة الشكلیة والصیغ

-:(النائب عمار كاظم عبید الشبلي (نقطة نظام –
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المادة (122) من النظام الداخلي أوجبت أن ترد كل مقترحات القوانین إلى اللجنة القانونیة، لألسف اإلخوة في لجنة الصحة والبیئة لم یأخذوا
بتقریر ومالحظات اللجنة القانونیة، ھذا قانون فیِھ مخالفات لقانون أصول المحاكمة الجزائي والمادة (3) من الدستور العراقي، ھنالَك مخالفة

ألحكام الشریعة اإلسالمیة، السیدة النائبة اآلن قرأت ھذا النص، ال والیة للقاضي على جثة اإلنسان، القاضي ال والیة عامة لھُ إال على القاصر،
فكیَف تكوُن لھُ والیة على جسد اإلنسان أن تُنقل ِمنھُ وأن كانت القضیة كما وردت في النص الذي وضعھُ اإلخوة أنھُ القضیة ھَي موضوع تحقیق
ِجنائي، كیَف لقاضي التحقیق أن یوافق أو یُجیز نقل عضو من جسد إنسان وھَو میت، سیادة الرئیس ھذا القانون خطر فیِھ مساس بحیاة اإلنسان،

لجنة الصحة والبیئة لم تأخذ بمالحظات اللجنة القانونیة، علماً أن اللجنة القانونیة لیست شریكاً شكلیاً في ھذا القانون، القانون فیِھ مواد ِعقابیة
ولألسف ھناِلَك في بعض المواد إستھانة باإلنسان، أُكرر ال والیة عامة للقاضي إال على القاصر، اإلخوة وضعوا مادة تُجیز لقاضي التحقیق

الموافقة على نقل عضو من جسد المیت إذا كانت القضیة قضیة ِجنائیة، أي قضیة دھس أو قتل، أرجو إیقاف التصویت وإعادة القانون إلى اللجنة
.القانونیة واألخذ بمالحظات اللجنة القانونیة

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

.(لجنة الصحة، فیما جاَء في نقطة نظام السید (عمار الشبلي

-:النائب فارس صدیق نوري البریفكاني –

.شكراً للسید رئیس الجلسة المحترم

سیادة الرئیس ھذا الكتاب أمامي، كتاب رسمي موقَّع من رئیس لجنة الصحة والبیئة وموجھ إلى اإلخوة في اللجنة القانونیة بتاریخ 24/ 12
وطالبناھم بإرسال مالحظاتھم لكي یتم األخذ بھا وتضمینھا ضمن ھذا القانون، سیادة الرئیس إلى اآلن لم تصل إلینا أي إجابة وھذا الكتاب أمام

.سیادتكم

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

.في أي تاریخ

-:النائب فارس صدیق نوري البریفكاني –

.سیادة الرئیس 24/12

-:النائب جواد عبد الكاظم محمد –

سیادة الرئیس 24/12 وأعطیناھم مھلة (14) یوم للرد وانتھت بتاریخ 7/1 ولم ترد اإلجابة أو أي مالحظات على القانون وكذلك إلى لجنة
حقوق اإلنسان ولجنة األوقاف، وإذا تُرید جنابك اإلجابة على بقیة المالحظات أنا حاضر، ھذا القانون سیادة الرئیس، إذا سمحت لي، ینتظره أكثر

من (5) آالف مریض في حالة خطرة إلقرارهُ لزرع أعضاء لدیھم وحالتھم جداً َخِطرة، وممكن أن یصبح جداً خطر، والموضوع الذي طرحھُ
األستاذ (عمار) أَن القاضي ال والیة علیھ على الجثة، عفواً أُستاذ (عمار) ھذِه في حالة واحدة، فقط في حالة وجود قضیة جنائیة على جثة

.المتوفي فقط، باقي الحاالت كال لیَس لھَ والیة صحیح مثلما تفضلت حضرتك

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

القانون فیِھ جوانب فقھیة، وجوانب فقھیة دقیقة، یُفترض أن تُشرك لجنة األوقاف وتُقدم أیضاً استفتاءات للفقھاء لمعرفة ھذا الحكم، أي مثالً المادة
(3) أوالً: تقول ال یجوز نقل عضو أو نسیج بشري من جسم إنسان حي إلى آخر إال لضرورة تقتضیھا المحافظة على حیاة المتبرع لھُ، ویُبصر
باإلجراءات والمضاعفات الناتجة للعملیة، بینما الفقھ یذكر أو یشترط أن ال یحصل ضرر بالغ على المتبرع أو یؤدي إلى خطر على حیاتھ، ھذِه

ر، أي بصّرت ولكن لم یلتزم، یجب أن یكون ھناك منع قانوني على نفس المتبرع سیدي الرئیس، لیست مذكورة، فقط یقول اللجنة الفنیة تُبّصِ
یعني المتبرع حیاتھُ لیست ملكاً لھُ بحیث یتبرع بعضو وإن أدى إلى ضرر بالغ علیھ أو یؤدي إلى خطر على حیاتِِھ، فیكون منع قانوني على نفس
المتبرع، ھذِه لیست مأخوذة بنظر اإلعتبار من الناحیة الفقھیة، أنا أعتقد إذا یُؤجل ھذا القانون ویكون ھناك المزید من النقاش مع اللجنة المختصة

.(لجنة األوقاف) وأیضاً االستئناس برأي الفقھاء أقول یكون في الجانب األمین قانونیاً وشرعیاً، شكراً جزیالً

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

.السید رئیس لجنة االوقاف

 

-:النائب حسین علي محمد الیساري –

حقیقة ما یخص لجنة األوقاف والشؤون الدینیة وصلنا كتاب من اإلخوة في لجنة الصحة والبیئة وكان ما یخص اللجنة ھو األمر الفقھي. واضح
أمامكم ولكل اإلخوة النواب ان ھناك تأكید واضح في الفصل الثالث المادة (3) (أوالً) ان تكون موجودة األھلیة للمتبرع وكذلك الموافقة الصریحة
للمتبرع بشخصھ وان تكون ھذه الموافقة مصدقة رسمیاً من القسم القانوني في الوزارة، والنقطة (سادساً) ال یجوز نقل األعضاء او جزء منھا او

أنسجة من عدیمي أو ناقصي األھلیة وال یُعتد برضاه إال بموافقة من یمثلھ قانوناً، إذا كانت اإلشارة واضحة في الجانب الفقھي ھي الموافقة
ً أ أل أ أل أل
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الواضحة ومن األنسان كامل األھلیة أما عدیمي األھلیة ال یمكن، أما ما یخص الشيء الفقھي كانت اإلجابة والطرح واضحاً من خالل ھذا
.القانون

-:النائب جواد عبد الكاظم محمد –

عفواً سیادة الرئیس فقط أردت التوضیح للمرة الثانیة ان ھذا القانون ُمرسل منذ (15) یوماً الى اللجان القانونیة وحقوق األنسان واألوقاف
والشؤون الدینیة، األمر الثاني الذي أود ان أوضحھ ھذا لیس قانوناً جدیداً اآلن نرید تشریعھُ ھذا قانون ُمقَر وكامل رقم (11) لسنة 2016 وأخذنا
بھ جمیع المناقشات وجمیع األمور المھمة، ھذا فقط تعدیل، توجد موافقات مسبقاً فقھیة وغیرھا وشرعیة جمعھا القانون األصلي الذي أصبح سنة

.2016 في الدورة السابقة

-:النائب كاظم عطیة كاظم الشمري –

حقیقة نثمن جھود اإلخوة في لجنة الصحة على عملھم وأجتماعاتھم المتواصلة ولقاءاتھم مع الجھات ذات العالقة لتعدیل ھذا القانون، الغایة لیس
تشریع القانون الغایة ان یحقق القانون األھداف المرجوة، لذلك حقیقة سیادة الرئیس مالحظتي على المادة (7) ال یجوز األستئصال من جثة

.المتوفي إال بأذن قاضي التحقیق المختص اذا كانت الوفاة موضوع تحقیق جنائي، یعني ھنا یوجد

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

.لم نصل بعد إلى المادة

-:النائب كاظم عطیة كاظم الشمري –

ھذا النص سیادة الرئیس ما ھو المطلوب؟ ان ھذا القانون علیھ مالحظات عدیدة وأنا أضم صوتي إلى اإلخوة أستاذ عمار طعمة واألخ عمار
الشبلي في التریث للتصویت على ھذا القانون ویعطونا فسحة من الوقت ألبداء المالحظات المھمة، فیھ عیوب موضوعیة سیادة الرئیس ولیست

عیوب شكلیة، یعني القانون ھنا في ھذه المادة لم یفرق بین تشریح جثة المتوفي لمعرفة أسباب الوفاة وبین أستئصال عضو من جثة المتوفي
بموافقة قاضي التحقیق وقاضي التحقیق یعطي موافقة على التشریح لمعرفة أسباب الوفاة، ال یعطي الموافقة على أستئصال جزء من جثة المتوفي

دون موافقة عائلة المتوفي، لذلك سیادة الرئیس حقیقة أنا أطلب من االخوة في لجنة الصحة التریث وان كان ھذا القانون مھم فعالً كما أشاروا
.ویحل مشاكل تكون اآلن موجودة، لكن ان یشرع ھذا القانون وھو رصین أكثر مما اآلن أعتقد سوف یحقق األھداف المطلوبة

 

 

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

حقیقة أنا أُؤید كالم السید الشیخ عمار بخصوص ان ھذا القانون نحن كلجنة قانونیة لم نعطي رأینا بھذا، لكن مع ھذا ان ھذا القانون لیس بقانون
جدید وأنما تعدیل، المالحظات التي تفضل بھا إذا نعود إلى أصل القانون كلھا موجودة فیھا مثالً ھو أصالً من عنوان القانون منع اإلتجار

باألعضاء البشریة فمعناه القانون األصلي منع من الشخص نفسھ أیضاً ان یتجر بأعضائھ البشریة فھذا موجود. بالنسبة الى المادة (7) إذا نقرأھا
بدقة ینص على إذا كان وفاة موضوع تحقیق الجنائي فأن ھذا الشيء بقدر ما ھو قانوني لیس الشيء صحي او شيء دیني ألنھ إذا كان موضوع
الوفاة تحت تحقیق جنائي فقاضي التحقیق یحتاج الى تشریح أو الى أي شيء آخر فلھذا ھذا یخص من الناحیة القانونیة ولیس من الناحیة الدینیة

.وال الناحیة الصحیة، لھذا أنا ال أرى أي مالحظة على ھذا التعدیل ألن ھذا القانون لیس بقانون أصلي وإنما تعدیل للقانون

-:النائب محمد علي محمد التمیمي –

شكراً سیادة الرئیس وشكراً للجان التي أشتركت بھذا اإلعداد ومن المؤكد ھم درسوا ولكن من خالل ما طرح من مالحظات أجد ان ھناك بعض
األعتراضات بعض منھا شرعیة والبعض منھا قانونیة واآلخر ربما فنیة بحاجة إلى دراسة أكثر ولكي ال یطرح ھذا التعدیل ویُرفض من المجلس
أقتراح مقدم إلى المجلس ان تجلس لجنة الصحة مع لجنة األوقاف وتستشیر خبراء بالفقھ اإلسالمي فیما یتعلق بالكثیر من القضایا في ھذا القانون

.ویعرض مرة أخرى في جلسة قادمة

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

السید رئیس لجنة الصحة قبل مقترح التأجیل ممكن تأخذون مداولة مع لجنة حقوق األنسان ولجنة األوقاف واللجنة القانونیة في الكافتیریا ونحن
.نمضي بفقرات جدول األعمال لحین اإلنتھاء

-:النائب محمد علي محمد التمیمي –

.السادة المعترضین على القانون نحن حاضرون ألي مداوالت ونحن جاھزون لإلجابة على أي إشكال في القانون

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –
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.لجنة األوقاف ولجنة حقوق األنسان واللجنة القانونیة ولجنة الصحة، مداولة

.(الفقرة ثالثاً: القراءة األولى لمقترح قانون معادلة الشھادات والدرجات العلمیة. (اللجنة القانونیة، لجنة التعلیم العالي والبحث العلمي*

-:النائب ولید عبد الحسن عبود السھالني –

بسم هللا الرحمن الرحیم

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُھُ َواْلُمْؤِمنُوَن)) صدق هللا العلي العظیم. أبناء شعبنا العراقي الكریم بینما تستمر مطالبات الخیرین)) َوقُِل اْعَملُوا فََسیََرى �َّ
السلمیین من أبناء الشعب العراقي بضرورة اإلصالح والنھوض بالواقع األقتصادي للبلد شرعت الحكومة العراقیة بتنفیذ األتفاقیة الصینیة النفطیة

والتي نتعقد ان البلد سیجني ثمارھا وبشكل ممتاز في قادم السنوات القادمة وذلك لألسباب التالیة: یشمل صندوق األتفاقیة تغطیة مشاریع
المطارات وبناء المدارس، تعبید الطرق الخارجیة، سكك الحدید، بناء المجمعات السكنیة، مشاریع البنى التحتیة، مشاریع الطاقة والتحلیل، معالجة

التلوث في دجلة والفرات وشط العرب وأي مشاریع أُخرى حسب طلب الحكومة العراقیة، فإذا كانت كلفة أحدى المشاریع واحد ملیون دوالر
یؤخذ من الصندوق الواقع (850) ملیون دوالر من الصین و(150) ملیون دوالر من مبیعات النفط العراقیة. ان األتفاقیة من غیر شروط

جزائیة وتندرج ضمن إتفاقیات الصداقة وفي حالة حصول خالف یتم اللجوء إلى ھیآت التحكیم الدولیة للبت فیھ. یُشرف على الصندوق الصیني
لإلعمار الطرف العراقي وشركة أستثماریة ضامن یتم أختیارھا من قبل البنك المركزي من بین خمس شركات عالمیة. األتفاقیة مضمونة من

الطرف الصیني عن طریق مؤسسة التأمین الصینیة ساینوشو وھي منظمة حكومیة علیا تحجز إیرادات (100) ألف برمیل یومیاً من النفط مباع
إلى الصین وبالتحدید من شركتي (زانئا)و(سینوت) الصینیة الوطنیة وتوضع إیراداتھا في الصندوق العراقي الصیني، سقف إئتمان المصارف

الصینیة للصندوق العراقي بقیمة عشرة ملیون دوالر بفوائد مدعومة من الحكومة الصینیة، في حالة نجحت الحزمة األُولى من المشاریع ورغب
العراق بزیادة األستثمارات یتم رفع سقف مبیعات النفط العراقیة إلى (300) الف برمیل یومیاً وتقوم الصین بزیادة سقف األقتراضات إلى (30)

ملیار مما یدفع الصین لتقدیم أفضل طاقاتھا في الحزمة األُولى، یوضع المبلغ بمصرف (ستي بنك) ثم یقوم البنك بتحویل الحساب الى البنك
األحتیاطي الفیدرالي األمریكي في نیویورك الذي یشرف على مبیعات النفط العراقیة اإلجمالیة وبعدھا یحول الى حساب جدید یسمى حساب

األستثمار یتم أنشاء حساب خدمات الدیون وتخصص لدعم نسبة الفائدة وتستقطع مبالغھ من حساب األستثمار. یختار مجلس الوزراء المشاریع
ویوقع العقد لمرة واحدة. مثال، یتم التوقیع  لبناء (2000) مدرسة بعقد مفتوح یسمى (العقد المفتوح) ثم البدء بإیداع أموال النفط العراقیة بتأریخ

1/10/ 2019  وتراكم مبلغاً قدرهُ نصف ملیار دوالر وھو في تزاید مع جاھزیة الصین إیداع مبلغ قدرهُ عشرة ملیار دوالر. یحق للعراق
أختیار شركات عالمیة وأُوربیة وأمریكیة لتكون شریكاً مع الصین بحسب نوع المشروع وبما انني رئیس لجنة الخدمات واإلعمار النیابیة

وباألتفاق مع بعض اإلخوة من السادة أعضاء لجنة الخدمات اإلعمار والخدمات النیابیة وبعد قراءتنا المتفحصة لبنود األتفاقیة وتحققنا من سمعة
أسماء بعض الشركات والمصارف التي تضمنتھا بنود األتفاقیة وجدنا فیھا تحقیق المصلحة األقتصادیة العراقیة العلیا للبلد إذ من المؤمل ان یتم
التوقیع على اول مشروع وفقاً لالتفاقیة أال ان أحداث العراق األمنیة والسیاسیة أخرت ذلك، لذا نُھیب بالجمیع وخاصة الجھات المعنیة والسیما
المؤسسات االمنیة من وزارة الداخلیة ووزارة الدفاع والسید القائد العام للقوات المسلحة وأبناء الشعب العراقي العظیم والسادة النواب على ان
یكون لھم دوراً فعاالً وریادیاً في ایجاد روح اإلستقرار وفرض اإلستقرار والعمل على تحقیق السلم في الشارع العراقي ضماناً للبدء في تنفیذ

.المشاریع المتوقعة وخدمة لألجیال القادمة من أبناء الشعب العراقي، وهللا ولي التوفیق

-:النائب فالح عبد الكریم راضي الخفاجي –

موضوع التعدیل االول لقانون التقاعد، قانون التقاعد ھنالك شریحة من الموظفین سواًء بوزارة الداخلیة وكذلك الموظفین في بقیة القطاعات وبقیة
الوزارات، ھنالك شریحة ُظِلَمت بھذا القانون ولم تأخذ بنظر األعتبار وأنا سوف أعطیك مثاالً بسیطاً أو جزئیة بسیطة من ھذا الموضوع، ھنالك
ضباط لم یتم ترقیتھم ویحتاجون إلى ستة أیام من ستة كانون حتى تكون ترقیتھم فیوم 31/21 تم إنفكاكھم من دائرتھم وقال بعض الضباط ما ھو
ذنبنا؟ نحن خدمنا ولدینا خدمة حتى أكون عمیداً أحتاج الى ست سنوات فالیوم عندما وصلت وإذ أتفاجأ بقانون التقاعد، باإلضافة الى ذلك ھنالك

طاقات وھذه الطاقات البد وان یعدل ھذا القانون والحقیقة أنا تفاجأت الیوم شاھدتھ انھ تم رفعھ من جدول األعمال، مساء یوم أمس جاءنا في
جدول األعمال  التصویت الیوم، ولكن ال نعرف ما ھو الموضوع الذي رفع ھذا القانون، لذلك أنا أطالبك شخصیاً وھنالك ناس تم ظلمھم وھنالك

.شریحة مظلومة، أنا أُطالبكم بأسم ھذه الشریحة ان نعدل ھذا القانون ولو لمدة ستة أشھر وشكراً السید الرئیس

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

.أحسنت، شكراً، لجنة التعلیم العالي للمضي بقراءة مواد القانون

-:النائبة غیداء سعید عبد الحمید كمبش –

.تقرأ القراءة االولى لمقترح قانون معادلة الشھادات والدرجات العلمیة

-:النائب حسین جاسم ناصر الزھیري –

.یكمل القراءة االولى لمقترح قانون معادلة الشھادات والدرجات العلمیة

-:النائب عبد الرحمن عمر محمد –

.یكمل القراءة االولى لمقترح قانون معادلة الشھادات والدرجات العلمیة
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-:النائبة بسمة محمد بسیم –

.تكمل القراءة االولى لمقترح قانون معادلة الشھادات والدرجات العلمیة

-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –

.یكمل القراءة االولى لمقترح قانون معادلة الشھادات والدرجات العلمیة

-:النائب طھ حمد امین خضر –

.یكمل القراءة االولى لمقترح قانون معادلة الشھادات والدرجات العلمیة

-:النائبة غیداء سعید عبد الحمید كمبش –

.تقرأ األسباب الموجبة لمقترح قانون معادلة الشھادات والدرجات العلمیة

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

.شكراً جزیالً للسیدات والسادة أعضاء لجنة التعلیم العالي

.الفقرة رابعاً: تقریر اللجنة المالیة بخصوص بنایة البنك المركزي العراقي*

اللجنة المالیة التفضل على المنصة، بخصوص مقترح قانون معادلة الشھادات ھو قراءة أولى بإمكانك تناقش وتقدم مقترحاتك، قراءة أولى یعني
.موافقة من حیث المبدأ لیس إال

-:النائب جاسم حسین محمد جبارة –

فیما یخص موضوع معادلة الشھادات أمانةً، أنا أحد النواب الذین ُحملنا أمانة من قبل أبنائنا الطلبة في موضوع معادلة الشھادات، وأنقل لكم
.طلبات شبابنا وطالبنا الدارسین أو درسوا في الخارج والتي یتعلق في عدد من النقاط أن تتحملوني دقیقة أو دقیقة ونصف یعني

فیما یتعلق بمعادلة الشھادات ذوي النفقة الخاصة یقول أنا بدالً ما أبقى خارج العراق في نصف السنة أو بالعطلة الصیفیة أربعة أشھر وأنا على
النفقة الخاصة أرجو أن یُعاد النظر بھذا الموضوع ونواكب التطورات الحدیثة بإمكان الطالب الیوم یستطیع أن یمتحن غداً في أمریكا ویرجع

ثاني یوم إلى العراق ھو الموضوع مطلوب أن وزارة التعلیم أن تضمن ھذه الحالة، كیف ھذا الطالب أدى دراسة حقیقةً ولیس متسرب؟ عامل
المدة مثلما ذكرنا. معادلة الشھادات للبكالوریوس بدأ شبابنا یبحث عن عدم قدرة الجامعات العراقیة الستیعاب أكبر عدد من الدراسات، طالبنا

بدأوا یلجؤون إلى الخارج لغرض الدراسة، احتكار تقییم الشھادات في مركز جامعة فقط في بغداد مع العلم ھذه الجامعات العراقیة رصینة
ومعترف بھا في الموصل وفي البصرة وفي النجف وكربالء وصالح الدین، مطلوب زیادة منافذ االختبار للعائدین من الخارج لمعادلة شھاداتھم،

أما اعتمادھا فقط في مركز بغداد وبدأ یترتب علیھا مسائل أخرى أتكلم بأمانة مادیة ورسوب متكرر وأخذ نفقات زیادة وكأنما ھذا الطلب ھو
مرتكب جریمة ھو یدرس وفق القوانین باعتبار ھذه الجامعات بالخارج ھذه معترف بھا من قبل وزارة التعلیم العالي، أما التأخیر والمماطلة،
مطلوب أیضاً زیادة عدد فرص االختبارات في السنة ولیس فرصتین في بدایة السنة أو نھایة السنة وأنما تكون فرص الدراسة لالختبار على

.أربعة مراحل في السنة

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

.السید رئیس وأعضاء اللجنة المالیة بخصوص التقریر الخاص ببنایة البنك المركزي

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

الحقیقة كان لدینا أجتماع الیوم صباحاً اللجنة المالیة لمناقشة تقریرین، التقریر االول بخصوص تلف العملة والتقریر الثاني بخصوص بنایة البنك
المركزي العراقي، وكانت اللجنة الفرعیة للحالتین موجودة لبنایة البنك المركزي برئاسة السید محمد الدراجي واللجنة الثانیة برئاسة الدكتورة
ماجدة أیضاً بخصوص تلف العملة وتم مناقشة الموضوعین، تم اإلطالع على االجراءات التفصیلیة التي قامت بھا لجنة بنایة البنك المركزي

باعتبار ھو موضوعنا الیوم، الحقیقة اثناء االطالع على ھذه االجراءات الحظنا خالل مناقشتنا في داخل اللجنة المالیة بأنھ نحن بحاجة إلى أن
اللجنة االقتصادیة لمجلس الوزراء أن نستفسر منھا عن أسباب بعض االستثناءات التي ُمنحت للبنك المركزي بھذا الشأن وایضاً أن یكون لدینا

مفاتحة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي باعتبار أن جامعة بغداد المكتب االستشاري لكلیة الھندسة قد صادق على الكلف التخمینیة التي
أعدتھا السیدة زھا حدید رحمھا هللا، لذلك ھذه الموضوعین نحتاج أن نطلع بشكل نھائي حتى نقدم تقریر بشكل متكامل إلى مجلس النواب، الحقیقة

االجراءات نحن مستعدین اآلن بإطالع مجلس النواب على تفاصیل ھذه االجراءات واالستنتاجات والتوصیات عندنا غیر مكتملة بإعتبار اللجنة
المالیة استفسرت عن بعض المسائل في قضیة االستنتاجات وأصبح اتفاق بیننا كلجنة على أنھ نستفسر من مجلس الوزراء ومن وزارة التعلیم عن
بعض االجراءات حتى یكتمل ھذا التقریر بشكل نھائي ویُقر في داخل اللجنة المالیة لعرضھ على مجلس النواب بتوصیاتھ والتصویت علیھ، نحن

.مستعدین بقراءة االجراءات فقط التي قامت بھا اللجنة الفرعیة التي ُشكلت من قبل اللجنة المالیة إذا سمحتم سیادة الرئیس

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –
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.أحد من أعضاء اللجنة یحب أن یوضح شيء قبل المضي بالقراءة

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

عادةً اللجان الفرعیة تقوم بإجراءاتھا االصولیة ورفعھا إلى اللجنة المالیة لمناقشة االستنتاجات والتوصیات التي یرتئیھا السادة أعضاء اللجنة
المالیة ومن ثم رفعھا إلى مجلس النواب الموقر، نحن كلجنة فرعیة أكملنا إجراءاتنا ووضحنا كل الحقائق الموجودة من خالل االستضافات ومن
خالل الوثائق التي وصلتنا وھذه االجراءات كلھا جاھز اآلن مثل ما قلنا یوم أمس، تبقى مسألة االستنتاجات والتوصیة ھذه أوالً تعود إلى اللجنة
المالیة بمجملھا، وبالنتیجة أیضاً ما یخرج عن اللجنة المالیة ھو للنقاش والتصویت من قبل مجلس النواب الموقر ألن اللجنة مشكلة بأمر نیابي

وتم التصویت علیھا من قبل مجلس النواب تم إحالة الموضوع إلى اللجنة المالیة، لذلك سوف نشرع بقراءة االجراءات وأیضاً االستنتاجات سوف
تكون یوم غد نقاشات في اللجنة المالیة لمناقشة االستنتاجات المبنیة على أساس ھذه الوقائع وتترك موضوع إقرار التوصیات إلى المجلس الموقر

.بمجموعھ بعد مناقشة مستفیضة معكم. إسمح لنا بقراءة اإلجراءات

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

إذن نمضي بقراءة اإلجراءات الخاصة بالتقریر حسب ما تتطلبھ اللجان التحقیقیة یوم غد واالیام القادمة من إكمال االجراءات الخاصة باللقاءات
.مع الجھات القطاعیة المختصة ومن ثم قراءة التوصیات على مجلس النواب

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

السید الرئیس یوجد ھناك سؤال من أبو جعفر إذا تسمح لي االجابة علیھ، حتى نمضي باإلجراءات، إخوان تقریر اللجنة الفرعیة كامل ُعِرض
على اللجنة المالیة، اللجنة المالیة من حقھا أن تناقش بإعتبار ھي اللجنة األم، أُثیرت بعض االستفسارات والتساؤالت من قبل أعضاء اللجنة

وأصبح واضح كأن في داخل اللجنة على أن بعض االشیاء یحتاج لھا أجابة ویحتاج لھا توضیح، وھناك بعض المخاطبات السریعة التي یجب
اتخاذ بھا إجراء خالل االیام القادمة كلجنة مالیة، بالتالي كلجنة مالیة لدینا التقریر بشكل نھائي أما االجراءات فھي إجراءات قد اتخذت، اللجنة
الفرعیة قامت باالجتماع والسؤال والجواب والمخاطبات وغیرھا، نحن الیوم مستعدین أن ھذه االجراءات ان یّطلع المجلس علیھا لكن ال نُطلع

المجلس على التقریر ألنھ غیر كامل في داخل اللجنة المالیة ولم یُقر في داخل اللجنة المالیة، نحن أمس كنا نتوقع في االجتماع الیوم یقر كل
التقریر من قبل اللجنة الذي أصبح اجتمعت اللجنة وأصبح لدیھا بعض االستفسارات والتساؤالت التي تقتضي نحتاج لھا كم یوم حتى نستطیع أن

نجیب عنھا، أمس وعدنا بوجود التقریر ولكن الیوم الذي حدث من نقاشات أصبح ھناك طلب ومستجدات أنھ نحتاج إلى كم یوم حتى نكمل
.التقریر بشكل نھائي

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

وأضح بكالم السید رئیس اللجنة ورئیس اللجنة التحقیقیة بأن لدیھم بعض االجراءات، منھا اللقاءات مع الجھات القطاعیة، أما أن نمضي بقراءة
االجراءات التي اتخذتھا اللجنة التحقیقیة دون التوصیات، وأما ال نقرأ التقریر، رأي السید رئیس وأعضاء اللجنة المالیة أن نقرأ االجراءات

.فیتفضل رئیس اللجنة التحقیقیة بقراءتھا رجاًء

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

(یقرأ تقریر بنایة البنك المركزي العراقي. (مرافق

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

مثلما قلت سابقاً الموضوع ھو لیس من السھل حقیقة، الدلیل على ذلك بأن عملیة التصمیم واإلحالة أخذت سنوات طویلة، حجم الملفات التي
أُرسلت من قبل البنك المركزي سیارة كاملة تقریباً تم نقلھا بھا، یوجد بھا معلومات تفصیلیة فنیة كثیر جداً وباالنكلیزیة، وجامعة بغداد كانت جزء

من المصادقة على الكلف التي أُِعَدت من قبل مكتب زھا حدید ومجموعة كبیرة من االساتذة وكبار االساتذة في كلیة الھندسة جامعة بغداد تم
التوقیع على ھذا التقریر، لذلك البد من الوقوف واالستماع لھؤالء االساتذة عن آلیة المصادقة على ھذه المبالغ وما ھو المغزى العلمي الذي تم
االعتماد علیھ حتى یتم المصادقة على ھذه المبالغ، فبالتالي نحن نحتاج أن نستضیف اإلخوة االساتذة الذین صادقوا على ھذا التقریر من جامعة

بغداد باإلضافة الوقوف على مبررات اللجنة االقتصادیة ومنح االستثناءات بھذا المشروع إلى البنك المركزي العراقي، أن شاء هللا إذا كمل عندنا
التقریر وسنُسرع خالل االیام القلیلة المقبلة وغداً یوجد عندنا اجتماع أن شاء هللا الساعة (11) مع مدیر عام الدائرة القانونیة رئیس قسم العقود
لإلجابة عن بعض االستفسارات التي وردت باالستنتاجات التي قدموھا اإلخوة وأن شاء هللا یعني خالل أسبوع أسبوعین نكون جاھزین لقراءة

.التقریر النھائي على مجلس النواب

-:(النائب یوسف بعیر علوان الكالبي (نقطة نظام –

نشكر اإلخوة في اللجنة المالیة بلجنتھم الرئیسیة واللجنة الفرعیة على ھذا الجھد الجبار، الحقیقة بتاریخ 1/11 السید الرئیس قدمنا كتاب إلى البنك
المركزي بالنظر لوجود شبھات فساد تتعلق بإحالة بنایة البنك المركزي قید اإلنشاء، وفي ذلك الوقت تم االجابة من قبل البنك المركزي بوجود
لجنة مشكلة في اللجنة المالیة بنفس ھذا الخصوص، بناًء علیھ الحقیقة السید الرئیس تواصلنا مع االخوة أعضاء اللجنة وتم االطالع على بعض

التفاصیل، علیھ أن أود أن أبین إلى سیادتكم وإلى االخوة واالخوات أعضاء المجلس ما یلي: ھناك جنبتان في ھذا الموضوع موضوع البنك
المركزي، ھناك إجراءات إداریة غیر صحیحة أو مخالفات إداریة، وھناك شبھات فساد حقیقیة، شبھات الفساد السید الرئیس تتراوح ما بین

ً (250-300) ملیون دوالر، شبھة الفساد االولى تتعلق بعملیة االحالة االولیة على المكتب االستشاري الذي احالھ على شركة المقاوالت، ثانیا

أ أ ً

http://parliament.iq/wp-content/uploads/2020/01/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A.pdf
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اللجنة المشكلة الحقیقة رغم جھدھا الجبار ورغم كمیة االوراق التي تم تزویدھم البنك المركزي تقریباً (4-5) أكیاس كبیرة مثلما أطلعنا السید
رئیس اللجنة المالیة المحترم أدى أن تتأخر اللجنة بحسم ھذه التفاصیل واالطالع علیھا طوال ھذه الفترة، المشكلة السید الرئیس االخوة واالخوات

أن شركة المقاوالت وشركة االشراف مستمرة بالعمل بثالث مراحل من العمل مما یعني أن شبھات الفساد الموجودة التي كان من الممكن أن
نوقف ھذا العقد وأن نحمي االموال العراقیة التي ُھدرت في ھذا العقد أن توضع بنایة ضخمة داخل منطقة سكنیة لوضع خاطئ، الموقع االولي

للبنك المركزي كان في مطار المثنى على أرض تابعة لوزارة المالیة بشكل وبأخر تم منع تسلیمھا إلى البنك المركزي كي تكون بمكان یلیق
بھكذا بنایات، السید الرئیس بناًء على كل ھذه المعطیات وما نمتلك من أدلة وبما أن السید رئیس اللجنة الرئیسیة الدكتور ھیثم واالخ رئیس اللجنة

الفرعیة إرتأوا أن ھناك بعض المناقشات، نطلب من السید رئیس اللجنة أن یكون ھناك إشراك لإلخوة في لجنة النزاھة النیابیة لغرض دعم ھذه
.اللجنة ببعض الوثائق التي تمتلكھا لجنة النزاھة لكي یكون التقریر فني إداري وفیما یتعلق بشبھات الفساد

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

یوم غد الساعة (11) یوجد لدیھم لقاء مع فریق حكومي، ممكن لجنة النزاھة تشرف وتكون مع اللجنة المالیة وأي عضو من أعضاء اللجان
.النیابیة االخرى

-:النائب حسن جالل محمد –

الشكر موصول إلى السید رئیس اللجنة المالیة واالخوة في اللجنة المالیة المحترمون، أنا فقط أرید أن أعلق على موضوع واحد إذا یسمح لي
رئیس اللجنة المالیة، الحقیقة أنتم تعبتم ألن الظاھر سیارتین أو ثالثة فیھا ملفات حول بنایة البنك المركزي، أخواني االعزاء أنا أحب أختصر ھذا
الملف من أكبر ملفات الفساد عام 2019 بھذه الورقة، فقط، وھذه الملفات التي ُعرضت ھي لتسویف وتشجیع الفاسدین وال یحتاج، الیوم نحن في

العراق أكبر المشاریع االستثماریة موجودة أعلى درجات المواصفات العالمیة ال یتجاوز المتر االلف دوالر، ال یتجاوز االلف، لنقل أن ھذه
خزینة حتى لو یضیفون مواصفات لیصل إلى (1500) ویوجد ربح (30%) یصبح (2000) دوالر وال یمكن أن تكون (8500)، السید

الرئیس نحن الیوم العراق انتفض علینا الشارع من سبب الفاسدین، الیوم نرید ناس أمناء ثروة البلد بید الفاسدین، ال نحتاج استشاري یأتي من
الخارج، جامعة بغداد أین؟ واالساتذة الموجودین عندنا أین؟ والفنیین أین؟ والكفاءات التي نطالب بھم أین؟ أنا آتي بھیأة المستشارین من الخارج

وزھا حدید لیس دستور؟ وال قانون؟ ھذا إجحاف وھدر بالمال العام، أنا أحاسبك السید الرئیس، سؤالي إلى اللجنة المالیة، أساتذة جامعات
محترمین، المتر (8500) دوالر ھل حدثت في كل العام؟ تكلموا یا جماعة ھل یوجد متر بـ(8500) دوالر؟ وهللا العلي العظیم هللا یحاسبنا

.والفاسدین دمروا العراق وهللا سیحاسبھم على كل قطرة دماء سالت وال یخافون من الناس، المدارس ُدمرت والمستشفیات ُدمرت بسبب الفساد

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

ولذلك قبل أكثر من (6) أشھر تم تشكیل ھذه اللجنة من قبل السیدات والسادة أعضاء اللجنة المالیة لغرض متابعة ھذه الُشبھات التي ذكرتھا،
ولكن حتى تستمر ھذه اللجنة بعملھا وتقوم بواجبھا على أكمل وجھ نحتاج إلى تكاتف الجھود وخصوصاً اللجان التحقیقیة التي تتعلق بموضوعات
مھمة وكبیرة أن نطبق القانون وأن نرعى الضوابط والمقاسات المھنیة وجدول الكمیات بما یتالئم مع الجانب الفني والجانب التخصصي وھذا ما

.تعكف علیھ اللجنة المالیة واللجنة التحقیقیة في ذلك

-:النائب حسین سعید كاظم عرب –

أنا أشكر اللجنة المالیة والفرعیة، ھناك بعض التساؤالت، السید الرئیس ھم اجراءاتھم مشكورة، ھم شرحونا إجراءات ما قامت بھا اللجان
باإلحالة، السید الرئیس أول فقرة كلنا نذھب إلى موضوع الدعوات، ما ھي المعاییر للدعوات؟ ھي الشركة نفسھا بنت بنایة بنك مركزي في دولة

اخرى؟ السید الرئیس المبلغ غیر معقول وال تستطیع أن تمررھا، السید الرئیس أوالً یقول لك اللجنة الفنیة تقول (30%) العطاء المالي
و(70%) العطاء فني، السید الرئیس إذا العطاء المالي (30%) والعطاء الفني (70%) شركة زھا حدید ھي موجودة بالتصامیم، لماذا لم یتم
أحالتھا إذا ھي عطاء فني وھم الناس مرتكزین على عطاء فني؟ ھذه واحدة. السید الرئیس ثانیاً االجراءات المتبعة تم أخذ استثناءات لدعوات

مباشرة وھذه الشركات التي أعطوھا دعوات مباشرة لماذا؟ أال توجد غیر ھذه الشركات حتى یعطوھا دعوات مباشرة وتقوم ببناء بنك مركزي
عراقي، السید الرئیس حجم المساحة لمتر البناء والمعدات، المعدات ما ھي؟ نستطیع أن نأتي بھا وال نحتاج ھذا الوقت لمدة عام كامل حتى نحقق

بموضوع بنك مركزي إذا یوجد بھ شبھة فساد أو من غیر ذلك، المواد الموجودة من أین أتوا بھا؟ المعدات عبارة عن ماذا؟ السید الرئیس ما
معقولة فقط البنك المركزي العراقي ھذا موجود ونوع فرید من عنده ال أعتقد، وإذا نرید أن نذھب ونرى مثیالتھا نذھب إلى برج خلیفة قیمتھ

(999) ملیون دوالر وقیمة البنك المركزي(832) ملیون دوالر، السید الرئیس ارتفاع (856) متر طول یعني فقط أرید أن أعرف كیلومتر إال
قلیل والصین عندھا إرتفاع نفسھ فقط في االرض نفس الكلف، السید الرئیس اتمنى أن ھؤالء الذي بنوا البنك المركزي العراقي إذا یذھبون حتى
یبنون برج خلیفة یمكن یكون بـ(300) ملیار دوالر، من غیر المعقول، الموضوع واضح وال یحتاج جامعة بغداد وال یحتاج نذھب ونأتي، أرقام

موجود وسعر المتر المربع البناء كم؟ واضح كلنا بنینا بیوت، اللجنة السید الرئیس بالنسبة لنا نحن ھذه التقاریر التي طرحت، نحن بالعكس
.إجراءاتھم واضحة، لكن المبلغ ال یُعقل وهللا

 

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

ابتداًء أنا أسمع نقاشات وكانھ نحن قدمنا تقریر نھائي ویوجد بِھ مشكلة حتى أنتم تأتون تقولون ھنا مشكلة وھناك مشكلة، نحن تكلمنا إجراءات
.االحتمال االستنتاجات التي یوجد عندنا أكثر من االستنتاجات التي عندكم في (10) واحتمال نجاوب على االستنتاجات التي عندكم كلھا ھذا واحد
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المسألة الثالثة، نفس أستاذ حسن قال نحن عندنا أساتذة كبار بالجامعات، نفسھم ھؤالء االساتذة الكبار بالجامعات بغداد تم المصادقة من قبلھم على
.الكلف التي اعترضوا علیھا، اآلن إذا أساتذة كبار لو نحن نؤمن بقراراتھم وھم موقعین وكاتبین على ھذه الكلف وراضین بھا

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

.بما أن اللجنة اآلن لم تنھي وغیر مكتمل ال داعي للحوار والنقاش الجانبي، التقریر یناقش والمداخالت محترمة

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.لیس تقریر السید الرئیس نحن لم نقدم تقریر

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

.أنا طلبت من عندكم دكتور ھیثم تعطوننا

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

نحن لجنة مھنیة واللجنة المالیة بھا أساتذة وأكادیمیین ومختصین ویوجد بھا ناس كانوا وزراء مختصین بعملیة البناء، لذلك الیوم ھذه اللجنة
لیست فیتة، االخوان اآلخرین الذین تكلموا مع احترامي وتقدیري توجد قضایا فنیة تخصصیة وال یعرفھا إال المختص بھا وبداخلھا وال آتي

.وأقول (8000) كثیرة وال (1000) قلیلة، ممكن ال تعرفھا اآلن، اللجنة عندما تُكمل تقریرھا ویتم طرحھا في ذلك الوقت لكم الحق تعترضون

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

.أستاذ حسن لیست طابوقات، بنایة البنك المركزي لیس طابوقات، رجاًء إخواني، السیدات واعضاء مجلس النواب رجاًء االلتزام

أنا طلبت من حضرتك ومن أعضاء اللجنة ومن السید رئیس اللجنة التحقیقیة أن تضعوا بالحسبان أن الكالم مع رئیس الجلسة ومع ھیأة الرئاسة،
ً رجاء عدم توجیھ كالم یخدش حیاء وعمل ویقلل من عمل اللجان التحقیقیة التي تعمل منذ ستة أشھر غداً حضرتك في لجنتك في لجنة س أیضا

سوف تتعرض لنفس الكالم إذا ندع ھذا الكالم بالتشكیك فیما بیننا لن نصل الى تحقیق حیادي ومستقل، طلبت من السید رئیس اللجنة الدكتور ھیثم
والسید رئیس اللجنة الفرعیة التحقیقیة انھ الیوم ماذا سوف توصلون الى زمالئكم من معلومات بخصوص اللجنة التحقیقیة الخاصة بالبنك

المركزي وقالوا بأننا سوف نقرأ اإلجراءات واألشیاء التي قامت بھا اللجنة التحقیقیة من أول یوم ُشكلت بأمر نیابي لحد ھذه اللحظة ولحد یوم غد
ھم لدیھم لقاءات واألیام المقبلة، لم یتكلموا عن التوصیات ولم یتكلموا عن المقترحات ولم یتكلموا عن تقصیر جھة معینة لحد ھذه اللحظة، لذا

الرجاء حتى تكتمل اللجنة نحتاج الى الھدوء والسید رئیس اللجنة لیس من الضروري الرد على كل التساؤالت المطروحة ولكن بین األخ محمد
الدراجي إجراءات اللجنة التحقیقیة أین وصلت واآلن أصبح واضح، أدعو الزمالء البرلمانیة استنساخ التقریر الموجود عند السید الدراجي

وتوزیعھ على اللجان النیابیة وعلى أعضاء مجلس النواب ویوم غد من یحب أن یحضر في اللجنة المالیة لقاء مع فریق حكومي أیضاً مختص
سبق وان ساھم في عملیة بنایة البنك المركزي فأھالً وسھال ولندعھ یتكلم أكثر من كالمھ ھنا فھنالك جانب فني وتخصصي ویحضر كل أدواتھ

وكل تساؤالتھ یطرحھا علیھم، نحن ھنا نتكلم عن نتائج ونصوت على النتائج والتوصیات، نحن ھنا نناقش التقریر ولكن النقاش الحقیقي والمكان
.الحقیقي للنقاش ھو اللجان التحقیقیة الفرعیة عند االستضافات او اللجان النیابیة

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

إخواني األعزاء أنا مھندس مدني، لذا عندما أتكلم أو أعمل أعمل بحیادیة كاملة من خالل خبرة تتجاوز خمسة وعشرین عام في ھذا المجال، مع
كل احترامي لإلخوة اآلخرین وأیضاً معنا دكتوراه في الھندسة المدنیة، حتى أكون واضح جداً نحن كلجنة فرعیة تأخر عندنا الموضوع ألنھ جداً

دقیق ومعقداً وكرأي خاص ورأي اللجنة الذي قدم الى اللجنة المالیة ھنالك سیاقات وایضاحات في العمل البرلماني أن اللجنة الفرعیة تقدم
استنتاجاتھا وتوصیاتھا الى اللجنة المالیة وان اللجنة الفرعیة لدیھا استنتاجات وتوصیات ورفعتھا الى اللجنة المالیة اللجنة الرئیسیة التي من حقھا

أن تناقش وتشكل، رأیي الشخصي یحسب علي فقط، أنا مع كل الكالم الذي قیل، الموضوع یحتاج الى رویة في إصدار القرار وھذا رأیي
الشخصي وأنا مع الذي یقال بصراحة ألنھ توجد مبالغة ولكن ما ھي ھذه المبالغة وما سببھا؟ ھنا یكون دورنا كلجنة تحقیقیة ونحن كلجنة تحقیقیة

بالسیاق البرلمان انھینا وعملنا استنتاجاتنا والتوصیات ورفعناھا كما وعدناكم الى اللجنة الرئیسیة وھي المعنیة بتقدیم التقریر لحضراتكم ألنھ
التكلیف الذي أتى الى البرلمان أتى الى اللجنة المالیة وھي التي عملت اللجنة الفرعیة وبالسیاق البرلماني الدستوري اللجنة الفرعیة ترفع

توصیاتھا واستنتاجاتھا الى اللجنة المالیة وھي التي ترفع التوصیات واالستنتاجات التي تراھا كلجنة مجتمعة للتصویت الى مجلس النواب الموقر
الذي ھو بالتالي أیضاً یصوت، یمكن توصیات اللجنة المالیة أساساً ال یُصوت علیھا البرلمان، لذا نحن كلجنة مالیة لم تكمل أجراءتھا بعد وتحتاج

الى نقاش، أما كلجنة فرعیة التي أنا مسؤول عنھا أكملت إجراءاتھا وقدمتھا الى اللجنة المالیة التي من حقھا أن تناقش إجراءاتنا، أما كرأیي
.الشخصي عندما أقم من دوري كرئیس للجنة الفرعیة أناقشھ مع الجمیع وآخذ دور حالي حال حضراتكم عندما أكون في الجانب اآلخر

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

الشكر موصول الى أعضاء اللجنة الذین عملوا مع حضرتك استاذ محمد طیلة الفترة الماضیة على موضوع جداً مھم في لجنة تحقیقیة استمرت
.لفترة طویلة

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

أ أ ً أ
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أوالً: بدایة نثمن كل الجھود المبذولة للجنة المالیة بھذا التقریر الذي ھو مھم لمجلس النواب وللشارع العراقي رغم أن التقریر أخذ وقت طویل
وكنا نتمنى أن یصدر الیوم التقریر النھائي واالستنتاج مثلما تفضل السید رئیس اللجنة، ولكن أحب أن أوضح أن أكبر مخالفة ارتكبھا البنك

المركزي بإحالة ھذا المشروع وھي إحالة غیر قانونیة باعتبار أن أي إحالة ألي وزارة أو جھة مستقلة ال یمكن أن تحیل مشروع بدون قانون
.الموازنة ما دام أموال ھذا المشروع لم تخصص في قانون الموازنة ال یمكن للبنك المركزي أن یحیل المشروع

ثانیاً: أن اإلحالة تمت في وقت كانت الدولة العراقیة في حالة حرب مع داعش وكان ھنالك تقشف وقرار (347) أوقف جمیع المشاریع بعدھا
یذھب محافظ البنك المركزي یحیل مشروع بقیمة ما یقارب الملیار دوالر رغم المبالغة بھذا السعر یحیل ھذا المشروع، حقیقة إشكالیات كثیرة
على ھذا المشروع نتمنى االستنتاج والتقریر النھائي كان یخرج بوقت أسرع من ھذا الوقت ولكن لحد اآلن لم تنتھي اللجنة المالیة من تقریرھا

.ونتمنى أن یكون التقریر یالئم الحدث

-:النائب عباس یابر عوید –

سوف لن أتناول لجنة البنك المركزي أو دور اللجنة المالیة وإنما موضوع مھم، ھیأة الرئاسة منذ بدایة الدورة التشریعیة 3/9 بدأنا بتشكیل لجان
ولكن بدون أن نصل الى نتائج، ما یقارب (18) لجنة بأوامر نیابیة لحد اآلن منھا البنك المركزي ولجنة النظام الداخلي والكثیر من اللجان، لذلك
أدعو ھیأة الرئاسة أن تضع كل شھر جدول تكون للجان الفرعیة واللجان التي ُشكلت من اللجان النیابیة ضمن جدول األعمال لالطالع لكي ال یتم

تأخیر العمل كما حدث اآلن، إذا اطلعنا ضمن البنك المركزي تشكلت اللجنة األولى یوم 21/11/2018 واجتمعت اجتماعھا األول
18/11/2019 بمعنى سنة كاملة لم تجتمع مجرد مخاطبات، لذا أتمنى أن تكون كل اللجان الفرعیة التي تشكلت من ضمنھا لجنة متابعة مشاریع

.الكھرباء وغیرھا من اللجان أن یكون تقریرھا داخل مجلس النواب شھري حتى یكون اطالع من قبل النواب

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

إذا تراجع حضرتك الجلسات الماضیة طلبت من البرلمانیة واللجان النیابیة كل اللجان التحقیقیة واللجان الفرعیة المؤقتة التي ُشِكلَت أن تنھي
تقاریرھا بموعد أقصاه شھر، واشكر حضرتك على ھذه المداخلة ومن الیوم لمدة شھر كل اللجان التي تشكلت من قبل مجلس النواب بأوامر

نیابیة وبقرارات مجلس النواب سوف تنتھي أعمالھا نھایة ھذا الشھر، لم تكن ھنالك لجنة ذات قیمة قانونیة ما لم تقدم تقریرھا بموعد أقصاه شھر
.من اآلن. سجل البرلمانیة

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

عذراً فیما أقول انھ نحن أما نقوم بحشر بعض األعمال في جدول األعمال حتى نمأل الفراغ في جدول األعمال أو نحن ال نفھم عملنا، وعذراً،
ھذه ثالث دورة لي واعلم انھ التقریر الذي ینزل على جدول األعمال تكون إجراءات اللجنة استنتاجات اللجنة والتوصیات والسادة النواب على
أثر التوصیات التي یقرؤوھا یبدؤون بالمناقشة، الیوم ما حدث فقط جھود مبذولة ومباركة ونقدرھا ومنذ ستة أشھر یعملون ونأتي نبخس عملھم
ألنھ نعلم تقریر اللجنة تقریر غیر مستكمل، ھذا غیر صحیح وھذا یكون ارتداده سلبي علیھم وارتداد سلبي على الجھة التنفیذیة التي تنفذ البنایة،
كما قال الدكتور ھیثم من یقول األلف صحیح أو الثمانیة اآلف صحیحة؟ ھذا جعلنا في حالة إرتداد سلبي للجھة التنفیذیة الن كل الجلسات تسمع

من قبل الناس والتنفیذیین وان التقاریر تُعلن على المجلس أو تقرأ من خالل المنصة بعد أن تستكمل كل أعمالھا والمجلس یقول كلمتھ أما أن ھذه
التوصیات نمضي بھا ونصوت علیھا أو تكون توصیات ناقصة یمكن إعادتھا، لذا أرجوكم مالحظة ھذه األمور، یوجد ما ھو أثمن، مثالً الیوم

.كان قراءة التقریر خطأ وكان في عیر محلھ

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

.ھذه اإلجابة من السید محمد الدراجي ولیس رئیس اللجنة

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

أنا كررت وقلت انھ اللجنة الفرعیة لدیھا استنتاجات وتوصیات جاھزة للعرض ولكن اإلجراء والست وحدة مخضرمة وتعرف ما ھي
اإلجراءات، ان اللجنة الفرعیة ترفع تقریرھا واستنتاجاتھا وتوصیاتھا الى اللجنة الرئیسیة التي ھي اللجنة المالیة واللجنة المالیة بھا ھیأة رئاسة

وأعضاء وتصوت باألغلبیة على االستنتاجات والتوصیات، لذا بالنسبة لنا نحن جاھزین وقمنا بتقدیم التقریر باستنتاجات وتوصیات، اللجنة المالیة
إرتأت أن تأخذ إجراءات إضافیة وھي تتعلق بجھات غیر البنك المركزي التي ھي المكتب االستشاري لجامعة بغداد ولجنة الشؤون االقتصادیة

التابعة لمجلس الوزراء وھو إجراء تقوم بھ اللجنة المالیة، أما نحن عملنا اللجنة الفرعیة كامل ولدینا رأینا الخاص الذي لم یحصل علیھ اتفاق في
.اللجنة المالیة

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

أوالً: فقط أرید توضیح قضیة مھمة، حتى اللجنة الفرعیة عند تقدیمھا تقریرھا، مشكور السید الدراجي والدكتور ماجد الوائلي، لم تكن مشفوعة
بتواقیع جمیع أعضاء اللجنة وبعض إخواننا في داخل اللجنة الفرعیة كان لھم رأي مخالفة لبعض اآلراء التي طرحت أو تعدیل بعض األشیاء،

فبالتالي ھذه اللجنة داخل اللجنة المالیة حصلت فیھا نقاشات واللجنة الفرعیة من حقھا أن تدافع ومن حق األعضاء اآلخرین أن یستفسرون،
.بالتالي التقریر سوف یخرج فقط من اللجنة المالیة لذا یجب أن تكون اللجنة المالیة متوافقة على ما ُطرح في ھذا التقریر

ثانیاً: نحن لدینا ستة عشرة لجنة فرعیة في داخل اللجنة المالیة وكل اللجان حقیقة مھمة وكما تعلمون أن قانون الموازنة أخذ مننا أكثر من ثالثة
أشھر، قانون اإلدارة المالیة ،خذ وقت طویل، قانون الخدمة المدنیة اخذ وقت طویل، أصالً رئاسة المجلس بالنسبة لرئاسة اللجان أخذت أكثر من
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خمسة أو ستة أشھر حتى إكمالھا وتأخر عمل اللجان وجاءت العطلة التشریعیة التي أخذت شھرین من الشھر السادس الى الشھر الثامن، اإلحداث
التي حصلت منذ الشھر العاشر والحادي عشر والثاني عشر ولحد اآلن نعاني منھا والبنك المركزي ال یداوم في مكانھ وإنما في مكان آخر، فكل
ھذه األشیاء انعكست على التأخیر بعض التقاریر التي تخرج الى داخل مجلس النواب ولكن نحن لیس لدینا تأخیر بمعنى التأخیر الذي تكلمنا عنھ

وإنما التأخیر كان بسبب عمل المجلس أو انشغال اللجنة بقوانین وقرارات مھمة أو بسبب الوضع األخیر الذي حصل وھو الوضع األمني الذي
منع واألعضاء مشمولین الذین یكونون مشتركین بأكثر من لجنة في نفس الوقت في بعض األحیان تتضارب المواعید وكل ھذا ونحن نقول

التقریر لحد ھذه اللحظة لیس لدینا تبني واضح في داخل اللجنة المالیة لما طرح، قد یكون اآلن ما طرح من قبل أعضاء المجلس ھو اقل مما
سیطرح في تقریر اللجنة المالیة بشكل نھائي، كل ھذا ونحن ننتظر نستكمل اإلجراءات حتى ال یقل أي أخ من اإلخوان لماذا لم تسألوا فالن جھة؟

.اللجنة االقتصادیة لماذا أعطت استثناء؟ حتى یكون لدینا أجوبة شافیة وكافیة لكل السادة أعضاء المجلس

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

أوالً: ھنا آخذ دوري كنائب ولیس كرئیس لجنة فرعیة، أنا سؤال الى اإلخوة في اللجنة الفرعیة الذین كانوا موجودین مع رئاسة اللجنة الفرعیة،
ً من الذي منعھم من حضور جلسات وتحقیقات اللجنة الفرعیة؟ إذا أراد نائب أن ال یرید أن یحضر الى اللجنة الفرعیة التحقیقیة وال یأتي الحقا

ویقول لرئیس اللجنة المالیة أو رئیس اللجنة الفرعیة أنا لم أَر التقریر أو لماذا ھي ھكذا االستنتاجات خرجت؟ إذن أین كنت منذ سنة؟ ناس تعمل
.وأخرى ال تعمل وتأتي اآلن أنت وتضرب بالتقریر

ثانیاً: من خالل خبرتي أوالً أن اإلجراءات التي تمت ھي خارج حدود الموازنة وموازنة البنك المركزي ال تدخل بالموازنة العامة ألن الھیأة
مستقلة اعتمدوا بطریقة كرأیي شخصي كمھندس وكوزیر سابق لألعمار استخدموا االستثناءات كغطاء لبناء ھذا المشروع ونعم الُكلف في رأیي

الشخصي مبالغ بھا والشركة االستشاریة التي أحالت المشروع الى الشركة المنفذة كان لھا دور رئیسي في ذلك والدلیل وھو ال عالقة لھ
بالتحقیق، الدلیل موجود ومنشور، أن الشركة تفاوضت مع البنك وخفضت (50) ملیون دوالر، لذا السؤال یوجھ الى اللجنة الفرعیة واللجنة

المالیة لماذا الشركة قبلت تخفض مبلغ (50) ملیون دوالر؟ وھذا رأیي الشخصي كنائب ولكن مھنیتي تحكم علي، وأنا لدي زمالء وسیاق
.دستوري أعمل بھ

-:النائب برھان المعموري –

أنا مداخلتي تختلف عن الموضوع المطروح او التقریر المطروح، كان من المفروض من األساس ھذه اللجنة ونحن طالبنا أكثر من مرة أن
تُشرك لجنة الخدمات مع اللجنة المالیة في اللجنة التحقیقیة وبالتالي لم یحصل ھذا الشيء. لدینا موضوع مھم وھو انھ نقوم بتشریع قوانین تھم

االقتصاد العراقي بالتالي ھنالك الكثیر من القوانین التي قمنا بتشریعھا مثل قانون حمایة المنتج وقانون حمایة المستھلك، نحن نرید تطویر
شركات وزارة الصناعة والكل یبحث عن المنتج الوطني، لذا أما أن یكون لنا عمل جدي في تطبیق ھذه القوانین وأما أن نتركھا حالھا حال
القوانین التي على الرفوف وبالتالي سوف یبقى البلد مستورد لكل شيء. والموضوع اآلخر المھم إلزام الوزارات، شركة دیالى للصناعات

الكھربائیة تصنع كل المحوالت بمختلف المقاییس ومختلف األحجام، تصنع المقاییس االلكترونیة الموجودة اآلن باآلالف، تصنع القابل الضوئي
الموجود الیوم بمواصفات عالیة، وبالتالي نطلب من حضرتك كھیأة رئاسة أن توجھ بإلزام كل الوزارات المعنیة القابل الضوئي الموجود الیوم
في شركة دیالى للصناعات الكھربائیة ال تتعامل بھ الوزارات رغم وجود قرار من مجلس النواب وقانون یلزمھم، قانون الموازنة یلزم الجھات

المعنیة أن تتعاقد مع الشركات الوطنیة وكذلك سحب المنتوج الوطني، وبالتالي ھذا موضوع مھم، اآلن شركة دیالى للصناعات الكھربائیة حالھا
حال شركات وزارة الصناعة وبإمكانھا صنع مختلف األجھزة الموجودة الكھربائیة ولكن مع األسف بعض الوزارات تتعمد بعدم سحب منتوج

.ھذه الشركة

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

من یوم غد دعوة أعضاء مجلس النواب لجنة النزاھة بمشاركتكم اللقاءات، دعوة الى اللجنة المالیة الحضور باعتبار أن عمل اللجنة الفرعیة
.انتھى

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

أي نائب، أي لجنة تتفضل لدینا متى ما كان لدینا نقاش في ھذا الموضوع فأھالً وسھالً، نحن ال نمنع احد، لجنة الخدمات، لجنة النزاھة، لجنة
.االقتصاد، أي نائب آخر، أھالً وسھالً

-:النائب صادق حمید حسن السلیطي –

ھذا الموضوع یجوز مع بدء أعمال مجلس النواب وطرح الموضوع وكان على أساس تشكیل لجنة تحقیقیة ولكن اللجنة المالیة في وقتھا الدكتور
ھیثم طالب أن تتولى اللجنة المالیة التحقیق، كان المفروض أن تُشكل لجنة تحقیقیة بأمر نیابي بأسماء من أعضاء مجلس النواب، كل أعضاء

مجلس النواب موجودین لدینا سواء في اللجنة المالیة أو لجنة الخدمات أو لجنة النزاھة وحتى في باقي اللجان یوجد أشخاص اختصاص، كان
باإلمكان إشراكھم بلجنة ھي تتحمل مسؤولیة التقریر والسبب الفترة أصبحت طویلة جداً وكل أعضاء مجلس النواب بدایة اطلعوا على

الخروقات، مجرد مشروع بھ استثناءات بمبالغ عالیة جداً باالعتماد على شركة استشاریة لإلحالة مع العلم كان یمكن أن نقول وزارة التعلیم
العالي مفروض مكاتب استشاریة لھ ھي التي تتولى ھذا األمر ولكن اآلن نحن أمام ھذا التقریر موجودة استنتاجات فقط وكنا نتمنى ان تخرج

.توصیات

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –
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.لم تتم المصادقة علیھا من قبل اللجنة المالیة

 

-:النائب صادق حمید حسن السلیطي –

.على األقل یكمل التقریر بتوصیاتھ ونمضي بھ ویغلق ھذا الملف

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

.اللجنة الفرعیة المشكلة بضمن اللجنة المالیة فترفع تقریرھا الى اللجنة المالیة واللجنة المالیة ھي التي تصادق وتصوت على ھذا التقریر

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

حسب دیباجة التقریر یشیر الى أن ھذه اللجنة التي عملت داخل اللجنة المالیة ھي لجنة تقصي حقائق، حسب توجیھات ھیأة رئاسة مجلس النواب
بتشكیل لجنة تقصي حقائق بخصوص موضوع بنایة البنك المركزي وإحالة األمر الى اللجنة المالیة في الجلسة رقم (14) یوم األربعاء الموافق

21/11/2018، المعروف والمذكور في النظام الداخلي في المواد (83) و(84) و(85) لجان تقصي الحقائق ھي لجان مستقلة حتى وان كانت
من داخل اللجان الدائمیة بمعنى أن قراراتھا تكون للمجلس ولیس قرارات للجنة األصلیة، تعرض قراراتھا أمام المجلس وھذه النصوص واضحة
في المواد والمواد كالتالي: المادة (83) و(84) و(85) من النظام الداخلي والمادة (82) تقول (للمجلس تشكیل لجان فرعیة ولجان مؤقتة ولجان
تحقیق بحسب مقتضیات العمل والموضوعات المعروضة علیھ) والمادة (83) تقول (یتم تشكیل اللجان المؤقتة ولجان التحقیق بموافقة أغلبیة عدد

الحاضرین في المجلس بناء على اقتراح من ھیأة الرئاسة أو من خمسین عضواً من األعضاء) والمادة (84) تقول (تتمتع لجنة التحقیق الفرعیة
بصالحیة تقصي الحقائق فیما ھو معروض علیھا من القضایا ویحق للجنة دعوة أي شخص لسماع أقوالھ على وفق الطرق األصولیة ولھا حق

االطالع على كل ما لھ عالقة بالقضیة المعروضة علیھا من دون المساس بالقضایا المعروضة) والمادة (85) تقول (ترفع اللجنة بعد إنھاء
تقریرھا وتوصیاتھا الى ھیأة رئاسة المجلس لعرضھا على المجلس التخاذ ما یراه مناسباً) لذا اللجنة األصلیة ال عالقة لھا، اللجنة األصلیة

باعتبار االختصاص اخذنا من أعضاءھا مجموعة معینة من النواب مع احترامنا الختصاصاتھا، فاختصاص لجنة تقصي الحقائق التي یرأسھا
اآلن النائب محمد الدراجي ترفع توصیاتھا الى المجلس سیادة الرئیس، اختلفت اللجنة المالیة في تحقیقاتھا وفي رأیھا أم لم تختلف ھذا شيء

یخص اللجنة المالیة، لجنة تقصي الحقائق التي أرادھا المجلس وصوت علیھا بتاریخ 21/11/2018 مطالبة بأن ترفع توصیاتھا الى المجلس
.ولیس الى اللجنة المالیة

-:النائب كریم یوسف حسن ابو سودة –

الشكر للجنة المالیة وللجنة الفرعیة التي اختصت بھذا التقریر، الحقیقة أنا سعید جداً أنھ بموضوع واحد وھو موجود على األرض ویعملون بھ
وتناقشنا بھ لوقت طویل، أنا أتمنى على مجلس النواب أن یشكل لجان على كل المشاریع خالل السنین الماضیة في الحكومات السابقة، توجد

مشاریع وھمیة، ھذا المشروع صحیح موجود على األرض، صحیح قیمتھ أكبر ولكن توجد مشاریع ُھدرت أموال بھا وھي أموال الشعب
العراقي ھدرت خالل الحكومات السابقة وھي مشاریع وھمیة صرفت علیھا ملیارات الدوالرات ولم نحقق بھا، ھذا المشروع ال أقول لم یحقق

بھ، حقق فیھ وأنا كعضو لجنة نزاھة حققنا بھ ولكن ھو حقیقة موجود على األرض ولكن نرید التحقیق في المشاریع الوھمیة التي ُسرقت منھا من
.أموال الشعب العراقي والفقراء في السنین السابقة وھدرت اآلف الدوالرات

 

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

الذي تكلم عنھ جناب الشیخ المبجل ھو یخص اللجان التي تُشكل في داخل مجلس النواب أي اللجان المشتركة بین اللجان النیابیة والتي تصدر
بأمر نیابي، أما المجلس بھذه القضیة كلف اللجنة المالیة بالتحقق بھذه المسألة واللجنة المالیة شكلت بداخلھا لجنة فرعیة فمعناھا اللجنة المالیة

برمتھا مكلفة بتقدیم التقریر النھائي الى مجلس النواب، وھذا ال یمضي لما ذھب إلیھ الشیخ ألنھ ذلك الموضوع یخص اللجان النیابیة المشتركة
.بین اللجان

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

أن النظام الداخلي واضح اللجان تُشكل من قبل مجلس النواب وتُكلف من قبل ھیأة الرئاسة وبموافقة أغلبیة الحاضرین أو من قبل توقیع (50)
.نائب والتقریر یقدم أو یُرفع الى ھیأة رئاسة مجلس النواب ویعرض في جدول األعمال في الجلسة ولیس الى اللجنة الدائمیة

-:النائب امجد ھاشم ثامر العقابي –

بعد المناقشة مع بعض اإلخوة النواب نعلم جیداً أن سعر البناء لألرض لیس كما سعر البناء كلما ارتفع، المبلغ یأخذون خطورة أغلى ورغم كل
ھذا المبلغ حقیقة مبالغ بھ، أنا أرى ننتظر اللجنة الفرعیة حتى تقدم كل مخرجاتھا وعندئذ كلجنة رئیسیة داخل مجلس النواب نحكم على ھذا المبلغ

.العالي للمشروع

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –
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أنا أرجع وأقول الذي قلناه فقط ھي إجراءات، لم نظھر أي استنتاج وال أي توصیة، لذلك أصل النقاش في ھذا الموضوع أین؟ نحن لم نعطي رأي
حتى نسمع رأي آخر، نحن لم نعطي رأي لحد اآلن، وأنا كان رأیي بتأجیل التقریر الى حین إنھاءه داخل اللجنة ولكن حضرتك قلت دعنا نطلع
األعضاء على اإلجراءات وھو الذي حصل، ونحن لم نكمل لحد اآلن التقریر وحین إكمالھ نسمع الرأي القانوني واإلداري والفني وفي األخیر

.التوصیات تُقر من قبل مجلس النواب ولیس من اللجان ال الفرعیة وال الرئیسیة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

أن النظام الداخلي واضح في المادة (82)، جداً واضحة یتكلم عن تشكیل المجلس للجان فرعیة وكلمة فرع عن من؟ عن األصل ولم یقل للجنة
األصلیة أن تشكل لجان فرعیة بل قال للمجلس أن یشكل قرار المجلس یوم األربعاء 21/11/2018 كان واضح ألنھ یشكل لجنة تقصي حقائق
وإصرار رئیس اللجنة المالیة على أن ھذا من اختصاص اللجنة المالیة وضعكم المجلس بأن تشكلوا لجنة تقصي حقائق من داخلكم ولكن ھذا ال

یعني أن یكون القرار قرار اللجنة المالیة وإنما قرار لجنة تقصي الحقائق بعرض توصیاتھا في المجلس فقط ألنھ الطلب كان من حضرتكم
كرئیس للجنة المالیة انھ انتم صاحب االختصاص في ھذا األمر لتشكیل اللجنة الفرعیة، أما أن انتم تقررون وكلكم محترمین في اللجنة المالیة بان

انتم تقررون التوصیات ما یعرض وما ال یعرض على المجلس، كال ھذا من اختصاص اللجنة الفرعیة التي تم تشكیلھا وھذا نص صریح في
.النظام الداخلي، السید رئیس اللجنة الفرعیة أكد وجود خالف داخل اللجنة المالیة على التوصیات، قبل قلیل أكد ھذا األمر

 

 

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

ندعو اإلخوة الى االنتھاء من ھذا الموضوع بعد إكمال اللجنة الفرعیة حسب ما ذكر السید النائب محمد الدراجي إجراءات اللجنة الفرعیة ویوم
غد أو بعده ننتظر التقریر أو المصادقة على التوصیات واالستنتاجات من قبل اللجنة المالیة وإرسالھا الى مجلس النواب لالطالع علیھا ومناقشتھا

.ومن ثم التصویت علیھا

.ترفع الجلسة الى األسبوع المقبل یوم األحد المصادف 19/1/2020

.ًرفعت الجلسة الساعة (4:35) عصراً
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