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محضر الجلسة رقم (25) األثنین (7/12/2020) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الثالثة

الفصـل التشریعي األول

 

(جلسة رقم (25

األثنین (7/12/2020) م

 

.افتتحت الجلسة الساعة (2:51) ظھراً

.ابتدأت الجلسة بنصاب: (178) نائب

 

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

نیابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الخامسة والعشرین من الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الثالثة، الفصل التشریعي األول، وخیر
.ما نفتتح بھ ھو تالوة آیات من القرآن الكریم

-:(السید ھمام عدنان (موظف –

  .یتلو آیات من الذكر الحكیم

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

جدول أعمال المجلس یتضمن الفقرة األولى تقریر لجنة األمر النیابي رقم (62) الخاصة بتعاقدات وزارة الكھرباء، وعلى ضوء ذلك أترك
المنصة للسید النائب بشیر خلیل إلدارة الجلسة ألنني جزء من ھذه اللجنة وسوف أكون معھم، وقبل البد بقراءة التقریر على مسامعكم ھناك كلمة

للسید حسن شاكر بخصوص رحیل األخ المرحوم النائب حسین الزھیري سائلین المولى عز وجل أن یرحمھ برحمتھ الواسعة وأن یسكن أھلھ
.الصبر والسلوان، أرجو اإلنتباه واأللتفات رجاًء

-:النائب حسن شاكر عودة –

(یقرأ كلمة تعزیة على رحیل المرحوم النائب حسین الزھیري. (مرافق

.(تمت قراءة سورة الفاتحة)

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

.الفقرة األولى تقریر لجنة األمر النیابي رقم (62) الخاصة بتعاقدات وزارة الكھرباء *

-:(السید حسن الكعبي (رئیس لجنة االمر النیابي المرقم (62) الخاصة بتعاقدات وزارة الكھرباء –
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.یقرأ تقریر لجنة األمر النیابي رقم (62) الخاصة بتعاقدات وزارة الكھرباء

-:النائب ثابت محمد سعید رضا العباسي –

.یكمل قراءة تقریر لجنة األمر النیابي رقم (62) الخاصة بتعاقدات وزارة الكھرباء

-:النائب ھیبت حمد عباس الحلبوسي –

.یكمل قراءة تقریر لجنة األمر النیابي رقم (62) الخاصة بتعاقدات وزارة الكھرباء

-:النائب احمد سلیم عبد الرحمن الكناني –

.یكمل قراءة تقریر لجنة األمر النیابي رقم (62) الخاصة بتعاقدات وزارة الكھرباء

-:النائب ھیبت حمد عباس الحلبوسي –

.یكمل قراءة تقریر لجنة األمر النیابي رقم (62) الخاصة بتعاقدات وزارة الكھرباء

-:(السید كریم الغزي (مدیر عام التخطیط في ھیأة النزاھة –

.یكمل قراءة تقریر لجنة األمر النیابي رقم (62) الخاصة بتعاقدات وزارة الكھرباء

-:(السید رافل األسدي (رئیس دیوان الرقابة المالیة –

.یكمل قراءة تقریر لجنة األمر النیابي رقم (62) الخاصة بتعاقدات وزارة الكھرباء

-:(السید عالء الساعدي (رئیس ھیأة النزاھة –

.یكمل قراءة تقریر لجنة األمر النیابي رقم (62) الخاصة بتعاقدات وزارة الكھرباء

-:(السید حسن الكعبي (رئیس لجنة االمر النیابي المرقم (62) الخاصة بتعاقدات وزارة الكھرباء –

.یقرأ تقریر لجنة األمر النیابي رقم (62) الخاصة بتعاقدات وزارة الكھرباء

السید رئیس الجلسة المحترم، السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب العراقي، أنھینا قراءة التقریر األولي للجنة (62) وبأنتظار مالحظاتكم
.ومداخالتكم

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

شكراً جزیالً للجنة األمر النیابي المرقم (62) الخاصة بالتدقیق والتحقیق في عقود الكھرباء على ھذا التقریر المفصل والشامل حول مجمل
أنشطة وعقود وزارة الكھرباء، ونشكر كذلك ھیأة النزاھة ودیوان الرقابة االتحادي على تعاونھم مع مجلس النواب في ھذا المجال، ونثمن ھذه

الجھود الكبیرة التي قامت بھا اللجنة بالتدقیق والتحقیق الشامل للملفات الخاصة بمھامھا، وذلك في وقت قیاسي أقل من خمسة أشھر، تعاملت
.اللجنة وحققت مع كم ھائل من الملفات واالوراق والعقود، وكذلك اخبارات وشكاوى المواطنین، فشكراً جزیالً

-:النائبة عالیة نصیف جاسم –

شكراً جزیالً سیدي الرئیس وأھالً وسھالً بالسید رئیس ھیأة النزاھة ودیوان الرقابة المالیة، والسید مدیر عام التحقیقات، أھالً وسھالً بھم، وشكراً
للجنة النیابیة (62) على ھذا التقریر الذي كما ذكر فیھ رئیس مجلس النواب بأنھ شامل وخالل فترة قیاسیة، المالحظات التي أود أن أوردھا على

التقریر سیدي الرئیس، ھو لماذا لم یتم البحث في فساد وزارة الكھرباء من 2004 الى 2020، لماذا من 2006؟ یعني االسالم یجب عن ما
قبلھ، لماذا یعني من 2004 لم یكن ھنالك فتح لملفات الفساد في وزارة الكھرباء؟

ثانیاً كنت أمل في التوصیات أن تتضمن تشریع قانون العقود الحكومیة، أغلب ما الذي مر فیھ وزارة الكھرباء من فساد سیدي الرئیس ھو بسبب
اعتماد الوزارة على تعلیمات تنفیذ العقود وعلى االستثناءات الموجودة في لجنة الطاقة، فأتمنى من ھیأة رئاسة مجلس النواب، ھیاة النزاھة

موجودة، دیوان الرقابة المالیة، لجنة النزاھة، نحن لدینا تقریر أولي لقانون العقود الحكومیة حتى نتخلص من االعتماد على التعلیمات وعلى
االستثناءات، طبعاً الوجھة العامة للكھرباء ھو االستثمار أو العقود االحتكاریة، كنت أتمنى أنا طبعاً التقریر أن یتضمن آلیة كسر العقود

االحتكاریة، التي ھي السبب الرئیسي واالساسي في الفساد وفي الھدر في المال العام، بالرغم من وجود موافقات لوزارة التخطیط، لوزارة
المالیة، تقول لھا یا وزارة أنتي أكسري االحتكار وأفتحي باب المنافسة، الى حد ھذه اللحظة التي نحن فیھا الوزارة لم تعمل على كسر االحتكار،
سواًء كان في مجال الصیانة، أو في مجال التوزیع، أو في مجال االنتاج، وكأنما الزم الشركات االمریكیة ھي التي تكون مھیمنة، وإذا تحبون أن

أذكر بدون خوف أسم الشركة ال یوجد لدي مانع، ألن ھي الوحیدة التي مھیمنة على عقود وزارة الكھرباء من 2003 الى یومنا ھذا، والكل
یخشى، والكل یخاف بإلغاء احتكاریة ھذه الشركة، یعني أنا كشفنا من خالل، یعني أنا ال أعلم لماذا سیدي الرئیس ھنالك تدخالت لمستشاري
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رئیس الوزراء على مر الوالیات في قضیة الكھرباء؟ أعطیك مثال بسیط، نحن كشفنا فساد في عقد (بیجي1) و (بیجي2) وأحیل الملف الى
النزاھة، الى حد اآلن التي أنا اتكلم فیھا، وزارة الكھرباء تراوض إلعادة ھذا العقد، یعني نحن في الرقم األول وفرنا للدولة (500) ملیون دوالر
في عقد (بیجي1) و (بیجي2)، مع ھذا التنزیل الزالت ھنالك في ھدر في المال العام وتحاول الوزارة أبرامھ مرة ثانیة، أتمنى على ھیأة النزاھة

أن تضع أیدیھا على ھذا التقریر ألن ھنالك عملیة تحایل ما بین الیورو والدوالر في آلیة أبرام ھذا العقد، طبعاً الى حد اآلن أنا كنت أتمنى أن
تكون األسماء صریحة، من نھب المال العراقي في وزارة الكھرباء؟

الى حد ھذه اللحظة عرابي الفساد في وزارة الكھرباء ال زالوا مھیمنین، وبالتالي لماذا نخشى من ذكر أسمائھم؟ من الذي یجب أن یخاف، الفاسد
أو نحن الذي یجب أن نخاف، ال لنذكر أسمائھم في ھذا التقریر حتى یكون التقریر واضح، وأشكر دیوان الرقابة المالیة، قبل أیام أنا قرات تقریر
مفصل لھ على فساد وزارة الكھرباء ذكر بالنص أسماء الشركات، أسماء االشخاص المتورطة في عقود فاسدة في وزارة الكھرباء، أتمنى على

.ھیاة النزاھة أنت تعتمد ھذا التقریر ألن وردت فیھ معلومات تفصیلیة على الفساد الموجود في وزارة الكھرباء

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیدي –

معلومات مھمة وخطیرة وآمل أن تعمم ھذه التجربة على الوزارات األخرى، یعني أیضاً تشكل لجان تخصصیة برلمانیة بمعونة دیوان الرقابة
المالیة وھیأة النزاھة للتدقیق والتحقیق في كل العقود من 2003 والى حد اآلن، خصوصاً الوزارات ذات المیزانیة الضخمة، كوزارة الدفاع،

الداخلیة، النفط، وأیضاً بقیة الوزارات، وأن تكون أولویة في برنامج البرلمان الرقابي، یعني یوجد تغییب متعمد للجھد الوطني، في ثنایا تقریركم
ذكرتم أنھ نشاط معین الذي ھو بتحویل محطات غازیة من العمل بالبسیطة الى المركبة، معطیھا الى شركات مستثمرین بقیمة (9) فاصل كذا

ملیار دوالر، بینما الوزارة برأي فني تقول نحن بجھدنا الفني، بجھدنا الوطني نستطیع أن ننجز نفس المھمة بملیار وشيء ما دوالر، ھذه السیاسة
حقیقة التي ھي في كل القطاعات، تغییب وتھمیش وخنق الفرص على الجھد الوطني ألن یتحمل المسؤولیة، رغم أن أنجازه بنفس كفاءة غیره،

بل لعلھ أكثر لحرصھ، وكلفة ما ینجزه تكون أقل بكثیر، ھذه السیاسة یجب أن نواجھا بشكل قوي، سیدي الرئیس، السادة النواب، ھذا الوجھ
.بشكل عام یجب أن نواجھ بقوة ودون تردد

النقطة الثانیة، یعني بنظرة أجمالیة الموازنة فقط االستثماریة (36) زائد القروض (11) زائد تنمیة االقالیم من 1/8 (55) ترلیون، بینما في ثنایا
تقریركم تذكرون، توجد بعض المشاریع تحتاج إنفاق (4) ترلیون فقط، ممكن توفر (5800) میكا واط، بینما فقط االستثماریة التي ھي مصروفة

(55) ترلیون، مع العلم أن الموازنة التشغیلیة التي ھي حدود (40) ترلیون، ھي من ضمنھا یكون الصرف على الصیانة وعلى تحویل ھذه
.الوحدات من بسیطة الى مركبة، فیوجد أنا أعتقد غیاب الرقابة ھو العامل األساسي الذي جعل المسؤولین یتمادون باستنزاف المال العام وبھدره

النقطة الثالثة: أنا ذكرت في الجدول الذي ذاكرین فیھ حضراتكم مجموع القضایا الجزائیة، ذاكرین أكثر من (220) أو أكثر من ھذا الرقم
مشمولین بعفو عام، وھم بدرجة دون مدیر عام، أیُعقل، ھذا یعني ھو عندما تقول عفو عام، یعني ھو مدان، یعني ھو لیس تمت تبرأتھ، لیس لم
تكتفي، لم تتوفر األدلة الكافیة حتى أُفرج عنھ، ال، عفو، یعني عفو ماذا؟، العفو معناه یوجد حكم بإدانة على ھذا، وتم شمولھ بالعفو، فكیف یتم

التساھل والتماھل بھذه القضایا المھمة، وشمول أكثر من (200) بقانون العفو، مالحظات حقیقة كثیرة، یعني أنا أعتقد بعض الخطوات ال تحتاج،
ال كلفة، ولكن تحتاج ناس أكفاء لدیھم عقل ولدیھم حرص على المصلحة، لما أنتم تقارنون ما بین المحطات الغازیة والمحطات الحراریة؟

تقولون المحطات الحراریة قدراتھا االنتاجیة أعلى، تقولون صرفھا للوقود أقل، تقولون تأثیرھا البیئي أقل من األخریات، لماذا تھمل ھذه ونذھب
الى الغازیة؟ حتى یحصل استیراد، ألنھ الغازیة حتى یحصل استیراد، ثم لماذا تستثمر أنت وقود للمحطات الغازیة وأنت سنویاً تخسر أكثر من
ملیارین دوالر بسبب الغاز المصاحب المحترق؟ (17) سنة لم تفلح الوزارات المعنیة باستثمار ھذا الغاز، حتى ماذا؟ حتى تبقى فرصة التعاقد

مع الدول الخارجیة بتورید ھذا الوقود، أذاً نحن حقیقة نشد على عمل اللجنة وندعو لمتابعتھا أیضاً، لمتابعتھا لمعالجات ھذه القضایا لدى القضاء،
وأیضاً متابعة اللجنة الوزارة بالتوصیات، ھذه القضایا السیاسات التي تفترض سیاسات وطنیة على مستوى االدارة، واعادة ترتیب األولیات في

.منھج أدارة الوزارة، یفترض أن یتم متابعتھا ومراقبتھا، لدي مالحظات كثیرة ولكن حتى أترك الوقت

-:النائب عطوان سید حسن ثامر العطواني –

شكراً سیادة الرئیس، والشكر موصول الى السید رئیس لجنة االمر النیابي (62) والفریق المرافق معھ، السید رئیس ھیأة النزاھة ودیوان الرقابة
المالیة ورئیس التحقیقات، وكذلك أخواني وزمالئي رؤساء اللجان، االستثمار و النزاھة و الطاقة، في الواقع ما عرض ھو لعلھ مقتضب لجھد
كبیر، اللجنة مشكورة حقیقة شاركت بھ وألشھر مضت، وھي تحمل في طیات ھذا التقریر تفاصیل كثیرة لعلھ لم تطرحھ اللجنة وأرسلتھا الى

الجھات المعنیة، ولعلي أزید بعض المالحظات التي أطلع علیھا، بصراحة شمول المشاریع االستثماریة المتعاقدة مع القطاع الخاص بقانون
االستثمار، واعتادت في الواقع قانون االستثمار في بنوده أشار أنھ تؤول جمیع المشیدات والمباني والمعدات تؤول الى الجھة القطاعیة الحكومیة
والتي ھي في ھذا الموضوع وزارة الكھرباء، الغریب في ھذه العقود، العقود االستثماریة، أن كافة المشیدات وكافة االجھزة والمعدات تؤول الى

المستثمر، الحظوا سیادة النواب، جمیع المشیدات والمعدات تؤول الى المستثمر، وفي حین أنھ الدولة و وزارة الكھرباء دفعت كافة مبالغھا،
ودفعت ضمانات سیادیة للقروض التي أستلمھا المستثمر، ضف الى ذلك ھنالك بعض المحطات استملكت بعض األراضي وخاصةً في موضوع

بسمایة (340) دونم استثمرتھا لصالح ھذا المشروع، وبالتالي تكون ھنالك میزة لھذا المستثمر أنھ یستحصل ھذه األراضي التي ھي (340)
دونم، وبالتالي أیضاً تعود لھ المعدات مرة أخرى، ھذه المسألة أرجو أنھ التقریر یتضمنھا ولكن أنا أتفق مع اإلخوان ھو مختصر، وما یتعلق

بالتعاقد في تجھیز الطاقة الكھربائیة، العقود الكھربائیة ھو أدفع أو تأخذ، ھذه في الواقع كلف الحكومة وكلف وزارة الكھرباء لشھرین فقط (50)
ملیون و (700) و(70) ألف دوالر لشھرین فقط، ألنھ وزارة الكھرباء لم تستطع تأمین كمیة الغاز الالزمة لتشغیل المحطة، وبالتالي في أي

توقف في أي حالة من األحوال الطارئة، أو عندما یكون ھنالك فصل خریف ال نحتاج اإلنتاج الكامل ملزمة الحكومة تدفع مصاریف الطاقة الغیر
منتجة، في بعض األحیان المحطة تكون في حالة توقف لعدم الحاجة الى الطاقة، والحكومة و وزارة الكھرباء تدفع تخصیصات (90%) من
.الطاقة التصمیمیة لھذه المحطة، ھذا في الواقع مالحظة لعلھ أنا أرفد فیھا اللجنة وأنا متیقن أنھ ومنھ التقریر الذي أرسلناه الى الجھات المعنیة

-:النائب فالح حسن جاسم مطلك الخزعلي –

أ أ أل ً
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شكراً سیادة الرئیس والشكر الى النائب األول لرئیس مجلس النواب والى أعضاء اللجان ودیوان الرقابة المالیة وھیأة النزاھة ودار التحقیقات في
الھیأة، وھذا التقریر والتحقیق یبین وجود جھد كثیر بذل خالل ھذه الفترة، فمشكورین على ھذا الجھد، وھذا الملف ھو من الملفات المھمة

واالساسیة الذي یالمس حیاة المواطنین، وكما تعلمون أنھ التغییر للحكومات التي حصلت والتقلیص للحكومة السابقة، حكومة السید العبادي،
وأیضاً ما وضعتھا من اجراءات، وبسبب التظاھرات بسبب أزمة الكھرباء، حیث أنھ في كل عام الصیف یكون ساخناً وأثر ھذا ینعكس على

الوضع االقتصادي والسیاسي في ادارة الدولة، لدینا بعض المالحظات في التوصیات، یجب االشارة الى تحدید سقف زمني حیال كل أجراء ومن
.ھي الجھة المعنیة لكي یكون ھنالك الزام ومتابعة بعد ذلك

الموضوع الثاني ھو المتابعة لإلجراءات التحقیقیة مع مجلس القضاء االعلى وھیأة النزاھة، ألن ھنالك جھد بظل، ولكن ھذا أیضاً یحتاج متابعة،
التقریر یوضح أنھ صرف (81) ملیار دوالر، بینما ھو (1000) میكا ھو ما متعارف علیھ قیمتھ ال تتجاوز (1) ملیار دوالر والموجود الفعلي
ھو تقریباً (18,000) میكا واط، وبالتالي بلحاظ ھذا الفرق والناتج یدلل على وجود ھدر كبیر في المال العام وبالتالي یجب أنھ ھذا الملف یتابع

بدقة، ونشیر الى موضوع جداً مھم، العراق الیوم یزداد سنویاً تقریبا من (850,000 الى 1,000,000) مواطن فیجب أنھ یكون التناسب
طردیاً في بناء الدولة، أي بمعنى تخطیط العراق یعني سنة 2023 و 2025 الى 2030 ما ھو المخطط في سیاسة الوزارة؟ المشاریع المتوقفة

ھي كما مذكور (14,000) میكا، ھذه طبعاً اذا تم االستثمار الى استثمار أمثل وتخصیص المبالغ الالزمة یمكن یعني یضعنا في موضوع تجاوز
االستیراد للغاز، مع حث وزارة النفط على االستثمار االمثل، وھنالك عقود مع شركة (شل) الستثمار الغاز في عموم العراق، وبالتالي نتجاوز

.استیراد الغاز، علما قیمة الغاز المحترق تقریباً (3) ملیار دوالر، فبالتالي وزارة النفط أن تلزم بمعالجة ھذا الملف

االمریكیة، (GE) االمریكیة وجھت سؤال طبعاً أنا برلماني الى السید وزیر الكھرباء، أنھ كم عدد المحطات شركة (GE) موضوع أخر شركة
وكم المبالغ المصروفة علیھا؟ االجابة، وقطع الغیار، ألنھ قطع الغیار والصیانة ھي تقریباً تقارب الى ھذه المبالغ، وھذا یمثل یعني التفاف في
سرقة المال العام من خالل ھذه الشركة، وأعتقد المضي بالعقود مع شركة (سیمنز) االلمانیة، ھذه خطوة جداً مھمة في االجراءات، طبعاً لدینا

مشكلة في ادارة الدولة العراقیة، تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة، اذا لم تتحول الى قانون، سوف یستمر الھدر في المال العام، ویكون خاضع الى
اجتھاد الوزراء والمحافظین والھیئات، وبالتالي ھذا االجتھاد ال ننفك منھ، فیشیر بالتقریر إلزام وزارة التخطیط بالمضي بتشریع قانون تنفیذ
العقود الحكومیة، لكي نخرج االجتھادات واجتھادات الوزراء بإحالة المشاریع، وھذا موضوع مھم، الموضوع طبعاً أشار الى استثمار الجھد

الوطني من الكفاءات، من العقود، واألجراء الیومیة في الوزارات، ولدینا مشاریع التي ھي متوقفة، والمضي فیھا، ولكن ھنا أتساءل سؤال، أنھ
ھؤالء مضى علیھم تقریباً سنة من دون راتب، عقود الكھرباء، االجور الیومي للكھرباء، وھؤالء عراقیین ولدیھم عوائل، فبالتقریر أنھ بأنھم

سوف یتوجھ الى الحكومة، إلزام الحكومة بتضمین استحقاقاتھم وتخصیصاتھم المالیة في موازنة 2021 وھذا موضوع جداً مھم، خالص الشكر
.واالمتنان الى أعضاء اللجنة لھذا الجھد وھذا التقریر الذي ھو یعتبر انجاز الى مجلس النواب، وأعتقد ھذه خطوة لم یسبقھا كل الدورات السابقة

-:النائب عباس یابر عوید –

أوالً: الشكر لرئیس اللجنة وللجنة النیابیة التي تشكلت، التقریر كان واضح ولكن لدي بعض المالحظات لم یطرحھا التقریر ضمن توصیاتھ أو
ضمن النقاط التي حددھا، ھنالك مشاریع وھمیة ضمن الوزارة مشاریع المقاییس الذكیة التي ذكرھا بالتوصیات ھنالك مشروع منذ عام 2014
في الوزارة وھنالك موظفین ارفدوا الى ایفادات على ھذا المشروع وكذلك مشروع السبارمیتر وإنشاء بنایات لھذا المكان ولكن لحد اآلن لم ینفذ

.وھذا المشروع وھمي

ثانیاً: التركیز على الجھد الوطني في عامي 2014- 2015 تم حل الشركات الوطنیة التي كانت معنیة أتمنى أن یتم تدقیق ھذا الموضوع
شركات إنتاج الطاقة والعراقیة وكذلك شركة مشاریع نقل الطاقة التي كانت شركتین وطنیتین مھمة في إحیاء المشاریع وھذا جھد وطني كان یقدم

.خدمة للبلد بشكل كبیر ولكن قرار للوزارة كان خاطئ أتمنى من اللجنة أن تأخذه بنظر االعتبار الن ھدر مالیین الدنانیر على ھذا الموضوع

ثالثاً: عقود مخالفة للمواصفات حقیقة لم یتطرق لھا التقریر لمشاریع النقل والتوزیع وأتمنى أن یتم تدقیق عقد (66) لتجھیز قابلوات جھد (33)
حیث تم التجھیز من قبل الوزارة، قابلوات جھد (33) الى (28) كیلوفولت ونفذت ھذه القابلوات في المحافظات بمشاریع صرفت علیھا مبلغ

القابلوات وكذلك مبلغ التنفیذ وانھارت بعد سنة أو سنتین ألنھا لم تكن ضمن الطاقة االستیعابیة، قابلو واحد في أربعمائة عقد (66)، أتمنى التدقیق
.فیھ

رابعاً: ھنالك نقطة لم یتم اإلشارة لھا، تقاریر الطاقة المباعة في عقود الخدمة والجبایة التي یتم قراءتھا بمحضر من قبل شركات نقل الطاقة
وكذلك شركات نقل التوزیع في المحطات الرئیسیة، نجد أن الطاقة المباعة في عقود الخدمة والجبایة مختلفة عن الطاقة التي فیھا أوراق وسلمت

الى المواطنین حیث تجدھا ثالثة أضعاف وھذا باب من أبواب الفساد الكبیر التي كانت ضمن عقود الخدمة والجبایة وھذه العقود أثناء تنفیذھا
نفس ھذه التوصیات ذكرت في مالحظات من قبل موظفین تم إقصاءھم من قبل الوزارة ومعاقبتھم ونقلھم الى محافظات أخرى، فھذا األمر
المفروض یذكر في التقریر ورفع ھذه العقوبات عن الموظفین نفس المالحظات التي ذكرت في التقریر، أتمنى أن یتم األخذ باالعتبار ھذا

الموضوع بنظر االعتبار. أن الطاقة المنتجة لو قمنا بمقارنتھا مع المحطات الثانویة للنقل والتوزیع كطاقة استیعابیة تجد أن ھنالك اختناقات حالیة
ولكن المحطات المنفذة في عموم العراق تجدھا تكون ثالثة أضعاف ھذا دلیل على عدم توزیع بالشكل الصحیح ھي إنشاء المحطات من ناحیة

الموقع واالستفادة والسعة التصمیمیة للمحطة المعینة وھذا الموضوع ھدر المالیین والعراق الیوم یعاني من اختناقات في المحطات الثانویة لنقل
الطاقة بینما تجد أن المحطات المنفذة لدى وزارة الكھرباء تفوق الطاقة االستیعابیة الحالیة ثالثة أضعاف ولكن على ارض الواقع تجد االختناقات
بسبب استخدام محطات تصل الى (180) میكا لنفرض ثالث محوالت في مكان تستفاد منھ (14) میكا بسبب المجامالت وسبب الشخصنة، لذا
ھذا األمر ضروري أن یتم التدقیق فیھ ومعرفة ھذه المحطات وموقعھا وطاقتھا االستیعابیة. ذُكر في تقریر اللجنة المحطات الغازیة والحراریة

والمحطات التي نجحت في العراق ھي المحطات الحراریة ولكن نجد أن وزارة الكھرباء اآلن تتجھ الى إنشاء محطات غازیة مجاورة الى
المحطات الحراریة رغم أن الوقود غیر متوفر في ھذه المواقع لذا أتمنى أن یتم توصیة لتغییر ھذه المحطات أما بأن تكون ملحق عقد الى

.محطات حراریة في ھذه المواقع أو محطات تتناسب مع الواقع الحقیقي مع خطوط نقل الطاقة المتوفرة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –
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.رجاًء االختصار والتركیز على النقاط المھمة حتى نستطیع أخذ مالحظات اللجنة

-:النائب زیاد طارق عبد هللا الجنابي –

أرحب باللجنة ونائب رئیس البرلمان والسید رئیس ھیأة النزاھة ومدیر عام التحقیقات ورئیس دیوان الرقابة المالیة، موفقین أن شاء هللا بعملھم،
لدي مالحظة بخصوص موضوع یخص الملف الموجود للجنة ویخص احد اإلخوة النواب الذي كان سابقاً وزیر، أنا نائب بالبرلمان حالیاً، قبل

أن أكون نائب أنا صاحب شركة واعمل في األعمال التجاریة سابقاً، عملنا كثیر مع كل الوزارات واالستثمارات في كل العراق، شاءت الصدف
أن یكون لنا عقد في وزارة الكھرباء قبل أن اكو نائب وأنا كنت مدیر مفوض ألحدى الشركات، أنا أتكلم عن فساد وعن معاناة للشركات

الموجودة، األخ النائب الموجود حالیاً وھو معالي الوزیر كان وزیر الكھرباء السید قاسم الفھداوي، سابقاً أخذت عقد قیمتھ (21) ملیون دوالر،
نصف مبلغ العقد فتحوا بھ اعتماد، أني أوصلھا لكم بدقة عن الفساد وعن الروتین الذي حصل معي ال مع صدیق وال أي تاجر وال مع شخص

انظر لھ، العقد الذي كان بأربع سنوات عملوا لنا بخمسة سنوات، لجنة الفحص التي تذھب الى تركیا من (28) موظف الذي یوقع علیھم معالي
الوزیر، اذھب الى معالي الوزیر في یوم من األیام أقدم لھ طلب على أن یعطیني مدة للعقد، یوقع ھامش متفق علیھ، تأتینا اتصاالت خارجیة،

المتحدث وصاحب الشركة أنا أمامكم، لحد ما وصلنا الى مرحلة الشركة تدفع غرامات ملیونین وخمسمائة ألف دوالر وتُحرم من (50%) من
عقد االعتماد على أن ینحال الن الشركة وموظفي الشركة لم یصلوا مع الناس الذین یریدون أن یبتزوھم، التقیت في یوم من األیام بمعالي الوزیر

في عمان أنا كنت ضیف عند احدھم ورآني معالي الوزیر وثاني یوم أوصى بتشكیل لجنة تحقیقیة على العقد، لماذا ذھب الى مكان وأنا مقاول
م الشركة ملیونین وصاحب أعمال تجاریة وعالقات تجاریة وھو كان وزیر وذھبت الى ھذا المكان، العقد الذي حصل الیوم بأوراق رسمیة تُغرَّ
وخمسمائة ألف دوالر بسبب ابتزاز داخلي وخارجي من قبل أشخاص تابعین للوزیر والمدد التي أعطاھا كلھا ترجع غرامات تأخیریة وبالنتیجة

العقد یجھز (50%) الیوم یوجد فساد ولكن أیضاً تابعوا األشخاص لدیھم سماسرة خارج العراق، أنا متحدث لدي عالقات كثیرة عندما كنت
صاحب شركة واعمل باألعمال التجاریة ولم استطع على مافیات الفساد والیوم ھو زمیلي ونائب معي اقسم با� قام بتأخیري عامین ألنھ رآني

.عند جماعة كان لدیھ عمل معھم، اقسم با�

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

ھل قدمت ھذه المعلومات؟

-:النائب زیاد طارق عبد هللا الجنابي –

.كال قدمتھا لھیأة النزاھة، ذھبت الى ھیأة النزاھة وقدمت كافة التفاصیل

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

.ھذه اللجنة النیابیة مشكلة منذ الشھر السابع، كان المفروض تقوم بتقدیم ھذه المعلومات

 

-:النائب زیاد طارق عبد هللا الجنابي –

قدمت جمیع المعلومات والتفاصیل الى ھیأة النزاھة للتحقیقات وھو جزء من اللجنة الموجودة حالیاً مدیر عام التحقیقات في ھیأة النزاھة، الیوم إذا
أردنا إنصاف أھلنا وناسنا وتجارنا، مافیات الفساد ال ترحم، لدي عالقات كثیرة وحصل ما حصل معي في وزارة الكھرباء والیوم أنا نائب

.والشركة التي كنت اعمل بھا وأخذت عقد خسرت ملیونین وخمسمائة دوالر بسبب ابتزاز وزیر الكھرباء

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

.ما دام قمت بتقدیم شكوى لھیأة النزاھة إذن انتظر النتیجة

-:النائب زیاد طارق عبد هللا الجنابي –

.أني أوضح االبتزاز الموجود، دعونا نحافظ حتى على التجار من ھكذا ابتزاز

-:النائب امجد ھاشم ثامر العقابي –

بدایة أثني على جھود األخ السید النائب األول رئیس لجنة األمر الدیواني وكل أعضاء األمر والسادة النواب ورئیس ھیأة النزاھة ودیوان الرقابة
والمحققین، الیوم لدینا مشكلة في مجال الطاقة خصوصاً ھذه األیام تقریباً فقدنا (4000) میكاواط وھذه معلومات مھمة جداً، بعض العقود في

عامي 2017- 2018 قمنا بالتعاقد علیھا وعام 2016 كانت عقود خسارة وھدر للمال العام ألموال الدولة العراقیة فیما یخص مجال استثمار
الطاقة محطات إنتاج الطاقة الیوم نحن فقدنا (4000) میكاواط بسبب انخفاض ضغط الغاز اإلیراني بسبب تارة توعز وزارة الكھرباء محطة
بسمایة نأخذ منھا (2700) میكاواط، (900) میكاواط ال تعطي محطة بسمایة انخفض ضغط الغاز اإلیراني ونحن نعطي (794) ألف دوالر

یومیاً عن طاقة لم یتم تسلیمھا والسبب انخفاض ضغط الغاز اإلیراني وھذه اكبر مشكلة بالعقد ولم نحلھا، ردنا تكیحلھا قمنا بعمیھا، في عام
2019 رجع وزیر الكھرباء تعاقد من جدید (1500) بنفس الصیغة وأستاذ احمد یعلم بھذا الموضوع وھذه مشكلة من ضمن التوصیات استخدام
طریقة كارت التعبئة في الجبایة ویسمى مقیاس البریبید أي مقیاس الدفع المسبق وھو شيء جید جداً واغلب دول العالم تعمل بھ، إذا أردنا نصب
ھذا المقیاس توجد قضیة لم تذكروھا یجب تأھیل الشبكات من ھوائیة الى تحت االرض، ھذا المقیاس السمارت میتر ال یعمل بشبكة ھوائیة یجب
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قابلوات وكیوسیك ومحوالت لكي یعمل المقیاس، في حال نصبنا شبكات التوزیع من الفاو الى بدایة اإلقلیم شبكات أرضیة مع مقیاس الدفع
المسبق سوف نضمن جبایة (100%) مع عدم التجاوز على الشبكة وتقلیل بالھدر بالمال العام ومذكورة ضمن التوصیات انھ نصب منظومة

مقاییس الذكیة لجمیع المشتركین ألكثر من مرة، مرة دفع مسبق ومرة مقیاس الدفع المسبق ومرة مقاییس ذكیة، من ضمن التوصیات النقطة رقم
(6) التأكید على الجھات ذات العالقة مثل أمانة بغداد ودوائر البلدیة في المحافظات في إلزام المواطنین الستخراج إجازة البناء من اجل السیطرة
على األحمال والحفاظ على شبكات التوزیع، ما ھي عالقتھا بھذا الموضوع؟ ال أجد ربط، ما عالقة إجازة البناء باألحمال؟ أرید احد أن یفھمني

.ذلك من اللجنة

-:(احد اعضاء لجنة االمر النیابي المرقم (62 –

بالنسبة للبیوت التي تنشأ على أراضي زراعیة أو متجاوز علیھا أو لیس مصرح أو تقطیعھا كمساحة اقل من (200) متر فبالتالي یتم تجھیزھا
.بالكھرباء من دون مقاییس یجب إجازة البناء تشترط من متطلباتھا الرئیسیة حتى تتوفر كل الخدمات التي من ضمنھا القاطع

 

-:النائب عدنان ھادي نور األسدي –

شكراً سیادة الرئیس والشكر الموصول للجنة التي بذلت جھدا كبیراً في التحقیق في عقود وزارة الكھرباء السابقة وجزاھم هللا خیر الجزاء.
المواطن ینتظر الكھرباء والكھرباء مقطوعة في بغداد لعدة ساعات وھذا لیس لھ عالقة باللجنة لكن نحن كمراقبین وكذلك الحكومة وبعد تقریر
اللجنة الوزارة تتحرك لتوفیر الكھرباء وأكثر، مالحظاتي على التقریر وھو جید ورائع ومشكورین علیھ، ذكرت أحدى النائبات لماذا من عام
2005 في حین قبل عام 2005 لدینا مشكلة مع وزارة الكھرباء وأتھم وزیر بھا وھرب بملیارات بطائرات أمریكیة الى خارج العراق ولم
یرجع، أرجو أن یفتح ھذا الملف إضافة الى ھذه الملفات من أجل محاسبة المسؤولین الذین ھربوا بالمال العام وبطائرات أمریكیة الى خارج

.العراق

النقطة األخرى، ذكر أحد النواب السقف الزمني، أخواني السادة أعضاء اللجنة الكثیر من التوصیات تقریبا من التوصیة رقم (9-14) مجلس
القضاء األعلى، اللجنة النیابیة لمحاسبة ومعاقبة، تشكیل لجان فنیة، قضیة العدادات الذكیة ھي توصیات جیدة لكن ما ھو السقف الزمني الذي

یعطى للوزارة وللنزاھة وللقضاء من أجل حسم ھذه الملفات؟ ألنھ إذا بقت ھذه الملفات عالقة لسنوات كما طالت لسنوات سابقة، لذلك أرجو تحدید
سقف زمني لكل توصیة من ھذه التوصیات لكي أقل شيء نرى عدادات ذكیة في منازلنا ودوائرنا وبالتالي یتوقف الھدر والسرقات من وزارة

.الكھرباء

قضیة الغاز وانخفاض الغاز والوقود وعم توفر الوقود للمحطات وھذا مقترح أطرحھ للجنة ولمجلس النواب ھو دمج وزارة الكھرباء مع وزارة
.النفط وتصبح وزارة واحدة ومشكلتنا في الكھرباء ھو عدم توفر الوقود في أكثر من محطة والمقترح یقدم الى اللجنة والى مجلس النواب

قضیة تعلیمات تنفیذ العقود یعدھا مجلس الوزراء من خالل وزارة التخطیط ویصوت على اإلستثناءات الموجودة وبالتالي عندما یكون ھناك فساد
في أي عقد من العقود یغطى ھذا الفساد بتصویت مجلس الوزراء وباإلستثناء الممنوح للوزارة من تعلیمات تنفیذ العقود، لذلك طلبي من اللجنة أن

تضمن ھذه التوصیات أن یكون قانون العقود لكي ال یتم اإلستثناء من ھذا القانون ألي وزیر أو وزارة وألي ظرف من الظروف االستثنائیة،
وزارة الدفاع تستثنى من تعلیمات تنفیذ العقود وكذلك وزارة الداخلیة والكھرباء والنفط  ولمن بعد ذلك؟ لذلك سن قانون للعقود بشكل كامل یحمي

.البلد والمؤسسات الحكومیة

توجد عندي مشكلة في السماوة وھي محطة دیزالت السماوة أنشأت في أیام وجود القوات الیابانیة أیام األحتالل عام 2005 أو 2006 ھذه
المحطة توقفت في عام 2009 وھي تبرع من الحكومة الیابانیة ووزارة الكھرباء لم تقدم الصیانة الالزمة لھا وزیادة في ساعات التشغیل أنتھت
المحطة، أحیلت في عام 2009 الى شركة اندونیسیة من وزارة الكھرباء ومنذ عام 2009 الى عام 2018 أو2109 لحد اآلن ھذه المحطة مع

نقص كبیر بالوقود في ھذه المحافظ لم تصان ھذه المحطة ولم تعاد الى الخدمة، ذھبنا الى وزارة الكھرباء عدة مرات الوزارة السابقة والوزر
.األسبق تمت مواعدتنا وعلى أساس یقومون بصیانتھا ولم تتم صیانتھا، أرجو تضمین إشارة الى ھذه المحطة من أجل أعادتھا الى التشغیل

-:النائب كریم عفتان احمد غثیث –

أبارك للجنة ھذا الجھد العظیم واإلحصاء الكبیر الذي شمل كل مفاصل الوزارة، أتكلم كوني وزیر سابق وأوصي للجنة أن تكون دراستھم شاملة
لوزارة النفط والكھرباء ألنھما واحدة تكمل األخرى، لم یكن ھناك أي عقد مع أي محطة ما لم تؤخذ بھا موافقة وزارة النفط بأن الوزارة سوف

.تؤمن الوقود لھذه المحطة

ھناك أتفاق ما بین وزارة النفط ووزارة الكھرباء بأن الغاز المصاحب الذي یحرق في المحافظات الجنوبیة حصراً  إذا تم معالجتھ وتحلیتھ
وضخھ في األنابیب یكفینا من استیراد أي لتر غاز من خارج العراق، بمعنى نحن نستورد أقل مما نحرق ولھذا أتمنى التوصیة الى وزارة النفط

.أن یعالج الغاز المصاحب اآلن الذي یحرق ونحن نستورده بملیارات الدوالرات

ھناك توصیة أخرى أن یلزموا وزارة النفط على إكمال حقول الغاز ألن ھناك حقول مھیأة أن تعطینا غاز جاھزة فقط لتفعیل العقد في عكاز
.والمنصوریة وحقول أخرى، لھذا أتمنى أن اللجنة تلزم وزارة النفط على إكمال حقول الغاز الحر والغاز المصاحب

شرع مجلس الوزراء بأنھ تجمید تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة ونحن في مجلس النواب أیضاً أیدنا ما ذھب إلیھ مجلس الوزراء ولھذا أتمنى
.إعادة تفعیل تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة
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-:النائبة علیة فالح عوید اإلمارة –

الجھد والمثابرة والمتابعة واضحة وشكراً لكم، في الجدول رقم (9) أوضحتم أن المحكوم باإلدانة وصل الى (198) والسید القاضي یعلم أنھ ثبت
الجرم علیھ بوجود األدلة والثبوتات التي أدانتھ وھؤالء (198) أین ھم ؟ ویا لیت على من ثبتت علیھ اإلدانة وحكم علیھ یجب أن یعلم الشعب

العراقي أن ھناك محاوالت جادة حقیقیة لمكافحة الفساد وبالوقت ذاتھ نحن نثني على ھذه الجھود المبذولة لكي تكون في وزارات أخرى وأعتقد
والعلم عند هللا عندما تعلنون للشعب العراقي من ھو المدان ومن ھو البريء ومن ھو في طور التحقیق ھذا سوف یكون رادعاً لمن یقومون

بعملیات الفساد في الوزارات األخرى وسوف یكون حداً لھذا الفساد ألن الكل ینادي بمحاربة الفساد لكن كمحاربة فعلیة وحقیقیة لم نلمسھا كواقع
.كأبناء شعب عراقي، الكل ینتظر بشغف كیف یحاسب الفاسدون أمام المأل كي یتعظ اآلخرین

شركات خصخصة الكھرباء وھي عملیة متقدمة وإجراء ناجح جداً في أغلب البلدان، وأیضاً نحن في بغداد وبعض المحافظات أثبتت نجاحھا
الواقعي، لذلك أتمنى من لجنتكم الموقرة أن تثني وتثبت أن تكون كل الكھرباء وفي عموم العراق بطریقة الخصخصة ألنھا طریقة حدیثة وتقلل

.من نسبة الفساد والفاسدین

-:النائب ستار جبار عبد هللا حسن –

نشكر الجھود االستثنائیة لرئیس وأعضاء ھذه اللجنة، وبصراح وبھذه اللجنة وھذا الدور الفعال أعادت الروح للجناح الثاني لمجلس النواب وھو
الدور الرقابي الذي ُغیب طیلة الفترة السابقة وھذا الموقف والتقریر أثلج قلوبنا وإن شاء هللا یعید ویرمم ثقة الناس بعمل مجلس النواب من خالل

.الدور الرقابي وما قامت بھ ھذه اللجنة الموقرة

لدي موضوع الى اللجنة والى اللجان األخرى وھي قضیة العدادات الذكیة وأتمنى من السید رئیس اللجنة واألخوة الكرام الموجودین اآلن،
بتوجیھ من السید رئیس الوزراء وبإشراف المستشار السید عبد الحسین ھنین تم

صدر أمر دیواني بقضیة شراء العدادات الذكیة وھذا األمر الدیواني كلفوا وزارة الكھرباء بتوجیھ دعوات الى مجموعة شركات یتضمن شراء
وعروض العدادات الذكیة والغریب باألمر أنھ أصالً وزارة الكھرباء متعاقدة مع شركات الجبایة ومن ضمن ھذا العقد یوجد فقرات ضمنت ضمن

ھذا العقد أنھ شركات الجبایة ھي من تشتري العدادات الذكیة وتوزعھا مجاناً وبھذا األمر الدیواني الذي أختزل خالل الثالث أیام القادمة یكون
العقد منتھي والعرض ویحال الى الشركات ووجھت إلیھا الدعوات بھذا األمر الدیواني والغریب أن وزارة الكھرباء سوف تشتري من الجبایة
المخصصة بھذه الوزارة، أتمنى من اللجنة الموقرة متابعة ھذا الملف ووضع حد ومكابح للتصرفات وأقول بصراحة في وزارة الكھرباء وبقیة
الوزارات وھذا الفساد المؤلم في وزارة الكھرباء والدفاع تجاوز مرحلة الفساد ووصل الى مرحلة الفرھود، لذلك واجبنا الرقابي وواجب ھذه

.اللجان المعنیة وضع حد لھذا الفساد المستشري في أغلب الوزارات

 

-:النائب محمد كریم عبد الحسین البلداوي –

سوف أتكلم عن العقود الموجودة في محافظة صالح الدین وأھم ھذه العقود عقد تجھیز الطاقة الكھربائیة من محطة خورمالة والذي ھو عقد كار
وقیوان وھذا العقد المفروض یجھز محافظة صالح الدین منذ سنة 2013 بالطاقة الكھربائیة (200) میغاواط في الساعة وتقریبا مبالغ الدیون

التي ترتبت على ھذا العقد بذمة الدولة ملیون دوالر ولحد اآلن اإلشكالیات القائمة لم تجھز محافظة صالح الدین بواط واحد ولیس (200)
میغاواط في الساعة رغم المعانات وھذه اإلشكالیة الكبرى والتي تمت مفاتحة وزارة الكھرباء وأیضاً محافظة صالح الدین والجھات القطاعیة في

كھرباء محافظة صالح الدین الى ھذه اللحظة كل طرف یلقي الكرة بملعب الطرف اآلخر دون أن یكون ھناك حالً لھذا العقد وھذه اإلشكالیة
وزیادة المدیونیة إضافة الى یترتب على العقد من تجھیز مواد، كذلك أیضاً الخط الناقل، ولدي أیضاً من األولیات أذا تحب اللجنة وأنا أیضاً كتبت

.بھا الى الجھات المعنیة

الموضوع اآلخر ھو العقود الفاسدة في تجھیزات المحطات التي تعرضت الى ھجمات داعش حتى ما قبل 2014 في محافظة صالح الدین
.ومقدار الفساد الكبیر فیھا

الموضوع اآلخر ھو الذي یتعلق بمحطة بیجي الحراریة والغازیة تقریبا منذ دخول قوات االحتالل األمریكي الى العراق تتابعت على ھذه
.المحطات وصیانتھا شركات كان أھمھا البالل والمرجل وأیضاً ھذه العقود شابھا من الفساد الكثیر

الجزء الرابع من ھذه المشاریع ھو ما یتعلق في أكمال وطبعاً نحن في العراق على اعتبار أنا أحمل شھادة ماجستیر (بور) أھم ما موجود في
المحطات في العراق والقت نجاح كبیر جداً ھي المحطات الحراریة ولدینا اآلن في محافظة صالح الدین محطة الجالسیة التي من المفترض عند
تشغیلھا تولد (1260) میغاواط وھذه الى اآلن لم تلقى االھتمام والدعم والرعایة التي یمكن من خاللھا أن تخدم المنظومة الكھربائیة في العراق

ً .عموما

من مواضیع العراق على مستوى الكھرباء یوجد توجھ حسب ما فھمنا من السید رئیس الوزراء بإنشاء مفاعالت إلنتاج الطاقة الكھرونوویة
.وبصراحة اآلن بدأ الیوم أن نخوض في ھذا المضمار وال أرى نظرة مستقبلیة أن یتم إكمال المحطات الحراریة الموجودة

المشاكل التي وقعت فیھا وزارة الكھرباء في توزیع المحطات التحویلیة وواحدة من ھذه األمثلة ھو وضع محطة (250) میغاواط في منطقة
الخطوط الناقلة ال تستطیع أن تنقل طاقة الكھربائیة أكثر من (150-160) میغاواط، وھذه ھي الملفات والبیانات الخاصة بھا وأحب أن أوصلھا

.الى اإلخوان في اللجنة
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-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

شكراً السید رئیس الجلسة، شكر موصول لإلخوة في لجنة األمر الدیواني للتحقیق والتدقیق في عقود الكھرباء، جھد كبیر مبذول من اللجنة،
معلومات قیمة تضمنھا التقریر من بدایتِھ إلى غایة التوصیات، مالحظاتي على تقریر اللجنة ھي لجنة تدقیقیة تحقیقیة، التحقیق معناه وجود خلل،

وجود سوء في استثمار األموال، خلل في األداء، المفروض على اللجنة أن تُحقق وتدقق وتُعطي أیَن الخلل ومن المتسبب بھ، اللجنة شخصت،
جاءت حددت بعض المعلومات القیمة من بدایة تقریرھا إلى غایة التوصیات، لكن في التوصیات ذھبت اللجنة القتراح إجراءات تنفیذیة إلصالح

قطاع الكھرباء وھذا شيء جید جداً، لكن المالحظة على التقریر واللجنة تَضم قامات كبیرة السید النائب األول لرئیس المجلس، رئیس لجنة
الطاقة، رئیس لجنة النزاھة، ورؤساء الدوائر الرقابیة، تناست من المتسبب في ھذا الھدر، لم نَر في التوصیات أي ھناك توصیة وحیدة أَن مجلس

القضاء وسوَف نتابع ویجب أن یُحاسب، لكن أین اإلجراءات التحقیقیة لجمع األدلة على ھؤالء المتسببین؟ ملیارات الدوالرات ُھدرت، ذھبت،
الیوم مواطنا یعاني بسبب ھذا السوء في ادارة وزارة الكھرباء یُعاني الشعب یومیاً من شحة في تجھیز التیار الكھربائي، خسائر كبیرة في القطاع

اإلقتصادي باإلضافة إلى المعاناة الیومیة المجتمعیة، أذكر مثال على ھذا، التوصیة رقم (2) التي تقول باإلمكان الحصول على طاقة ال تقل
(14000) میكاواط في حال بعض اإلجراءات وإكمال المشاریع، اإلخوة في اللجنة مطلعین، السید رئیس الجلسة اإلخوة األَخوات األعضاء،

نحُن الیوم محطات اإلنتاج الكھربائیة الحكومیة المفروض تولد لنا (27) ألف وخمسمائة میكا، واقع الحال تولد فقط (13) ألف وخمسمائة،
(14) ألف ھدر غیر موجودة، أي طاقتھا التصمیمیة المفروض تُعطینا (27)، حالیاً تُعطي لنا (13) ألف، من المتسبب في ھدر (14) ألف میكا
ومعاناة الشعب، الیوم ناسنا تُرید ترى من ھذا المتسبب في الھدر وتراهُ َخلف القضبان، في السجن ُمحاسب، تقریر اللجنة لألسف لم یضمن ھذا

الشيء لم یُشخص لنا من المسؤولین في الكھرباء على مستوى وزیر نزوالً إلى أبسط موظف، الذي تسبب في ھذا الھدر وسبب معاناة إلى
الشعب والمجتمع وُھدَر الكثیر من ملیارات الدوالرات في ھذا المفصل، نتمنى من اللجنة إستكمال إجراءاتھا ویبینوا لنا من المسبب في الھدر،
وما ھي اإلجراءات حتى نراهُ في السجن؟ ناسنا تُرید توقیف وحبس ھؤالء الفاسدین الذیَن سببوا مشاكل في قطاع الكھرباء أو في غیره، ُشكر

.جزیل لإلخوة في اللجنة، وشكر موصول للسید رئیس الجلسة إلتاحة الفرصة

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

السیدات السادة النواب، شكر جزیل على ھذِه المداخالت القَیمة والمفیدة وأكید ھذِه المداخالت وھذِه المالحظات سوَف تُغني التقریر وتُثریھ
.وتعمل على إنضاجِھ وإكمالِھ بصورة اكمل

السیدات السادة النواب ھذا العمل ال یكون آخر المطاف وحتى نُعید الثقة، ثقة الشعب بعمل مجلس النواب وبالمھام الرقابیة للمجلس، سیعمل
مجلس النواب على اإلستمرار في عملِھ الرقابي من خالل المھمة الرقابیة للسادة النواب وأیضاً من خالل لجان نیابیة تحقیقیة وتدقیقیة بإشراك

ھیأة النزاھة ودیوان الرقابة االتحادي وجھات معنیة أُخرى في جمیع الوزارات ومؤسسات الدولة، خدمةً للصالح العام ومكافحةً للفساد ومالحقة
.المفسدین، شكراً جزیالً للسید رئیس اللجنة إذا كان ھناَك تعلیقات حول مداخالت السادة النواب تفضلوا

.النائب (زیاد) أنَت قدمت شكوى لھیأة النزاھة وتنتظر الرد من ھیأة النزاھة، رجاًء أغلق ھذا الملف، ھذا الملف لیَس ھنا مكانھ

-:((السید حسن كریم مطر الكعبي (رئیس لجنة األمر النیابي المرقم (62 –

شكراً سیادة الریس، شكر موصول لإلخوة أعضاء مجلس النواب العراقي على مداخالتھم، لكن أود أن أُذكر بالنظر للمداخالت التي ذكروھا
اإلخوة مالحظاتھم على تقریر اللجنة سیتم تضمینھا بالتوصیات ونمضي بالتصویت علیھا في وقت آخر ھذا أوالً، ألَن كثیر من المالحظات التي

ذكروھا اإلخوة واألخوات جدیرة في اإلھتمام وجدیرة في التضمین في ھذا التقریر حتى تكون جزء من ھذا التقریر، إن شاء هللا سوَف نؤجل
التصویت على ھذِه التوصیات لحین تضمین مقترحات اإلخوة السیدات والسادة األعضاء، بالنسبة لما ذكره األخ النائب (خالد) وما ذكرتھُ األخت
النائبة (عالیة) وبقیت اإلخوة سوَف یُجیبون بشكل تفصیلي، النائبة (عالیة) نحُن ذكرنا أسماء الشركات ولیَس لدینا تحفظ على إسم شركة أو إسم

شخص، ولدینا قائمة بأسماء المحالین ولكن نحب أن نذّكر بأن أعمالنا بدأت من الشھر السابع وإلى اآلن، ضمت (28) ملف تحقیقي جاھز تم
االنتھاء منھُ، (2) من ھذِه الملفات من أصل (28) تخص موظف بدرجة وزیر، لحین إصدار القرارات سوَف نُعلن عن األسماء، نحُن جھات

تدقیق وتحقیق ورقابة ولكن لسنا جھات قضائیة حتى نُعلن، (28) ملف باكورة عملنا خالل ھذِه الفترة أربعة أشھر أو خمسة أشھر، نحُن عملنا
بعد الدوام، لیَس لدینا وقت أثناء الدوام، لیَس لدینا إجتماع أثناء الدوام دائماً في الساعة الثامنة أو التاسعة أو العاشرة بعض المرات نتأخر حتى
الساعة الواحدة أو الثانیة بعد منتصف اللیل حسب الظرف نعمل والِفرق الساندة ال زالت إلى اآلن تعمل وھذا تقریر أولي لن یكون ھو التقریر

النھائي لموضوع الكھرباء واألعمال جاریة ومستمرة، طبعاً النائب (خالد) ذكَر مالحظات مھمة جداً وكبیرة، وضروري جداً أن یعرف الشعب
العراقي أَن ھذِه اللجنة أو غیرھا من اللجان النیابیة التحقیقیة یجب أن تضع الفاسدین في السجون، لكن بصراحة اللجنة التحقیقیة ال تضع

الفاسدین، القضاء ھو من یضع الفاسدین، نحُن نُكمل كل اإلجراءات التي علینا، وثقوا با� تعرضنا إلى مضایقات وإلى ضغط وإلى مناورات من
قِبل جھات مختصة بما فیھا وزارة الكھرباء، یعني وزارة الكھرباء طلبنا منھا العقود وھي أولى من غیرھا ألنھُ تُحدد الجھة التي تعاقدت وفترة
العقد ورأي الجھة الفنیة ورأي دائرة الدراسات والتخطیط، كذلك رأي المفتش العام في وقتھا إذا كاَن ھناَك تحقیق، إخوان نحُن نتكلم عن قضایا

لیس عمرھا سنة وال یوم وال یومین، عمرھا (17) سنة، ھذا یتعرض للتلف یتعرض إلى الضیاع یتعرض إلى عدم وجود بعض البیانات
واألوراق، ونحُن اآلن نتكلم عن لجنة حیادیة تُرید أن توضح للشعب العراقي أیَن حصَل الخلل؟ قیمة الھدر في المال العام الحظتموه كبیر جداً

ویفوق حتى التصورات، طبعاً ھذا یجب قبالتھُ أن یكون أُناس مقصرین، اآلن نحُن فقط في فترة خمسة أشھر (28) ملف، ثمانیة وعشرون لیَس
شخص، قد یكون خمسین أو ستین شخص حسب المقصریة، القضیة الواحدة ممكن أن تضم أكثر من متھم، لكن فقط ملفین تخص وزراء أي
ملفین تخص وزراء وستة وعشرون ملف تخص ما ھو أدنى منھم، واإلخوة أعضاء اللجنة السید رئیس الھیأة ورئیس دیوان الرقابة ورؤساء

.اللجان النیابیة ومدیر التحقیقات سوَف یُجیبون باختصار عن القضایا التي ذُكرت، شكراً جزیالً

-:(السید عالء الساعدي (رئیس ھیأة النزاھة –

ً أ أ أ أ ً
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بالنسبة إلجراءات اللجنة وتاریخ نفاذھا حقیقةً إختیار 2006 بسبب أَن ھیأة النزاھة وكذلَك مكتب المفتشین أو المفتش العمومي نفذت أصالً في
سنة 2005 بالتالي ال بد وأن توجد لجنة تحقیقیة، اختیر عام 2006 مع ذلك أَن ھیأة النزاھة بأثر رجعي حققت، ویوجد وزیر قبل التاریخ ھذا تم

إدانتھ في (4) قضایا وموجودة، ونحُن في تقاریرنا السنویة إن شاء هللا سوَف نستعرض كل األسماء، طبعاً الھیأة زودت اللجنة الموقرة بأسماء
ر في ھذِه األسماء لكن في التقاریر السنویة لھیأة النزاھة إن كثیرة تم إدانتھا وقید التحقیق، طبعا یوجد مانع قانوني وأنتم تعرفون ذلك، في أن نشّھِ
شاء هللا سوَف نستعرضھم، جمیع إخواني أعضاء مجلس النواب الموقر ھم مدعوین بعد تاریخ 1/1 إن شاء هللا ، قانون العفو تعرفون حضراتكم
الذي صدرهُ مجلس النواب الموقر والذي انبثقت منھُ لجان مجلس القضاء الموقر ھو الذي نفذ، ھیأة النزاھة لیست لھا عالقة. بالنسبة لألخ النائب
(زیاد الجنابي) أنا كوني حدیث في رئاسة ھیأة النزاھة استفسرت من السید مدیر عام التحقیقات موجودة وتستطیع تتفضل جنابك ونحُن حاضرین
إن شاء هللا. المالحظات التي قدر تعلق الھیأة فیھا إغناء كبیر إن شاء هللا، سوَف نستلمھا وبإذن هللا نقوم بواجبنا اتجاھھا. أقول أَن نشر األسماء 
إذا اكتسبت الدرجة القطعیة القانون یُبیح، لكن إذا لم تكتسب الدرجة القطعیة أو كان من ُحكم علیھ غیابیاً ممكن أیضاً ال نعرضھا، ھذِه المواضیع

.زودنا رئاسة اللجنة الموقرة بجمیع األسماء وإن شاء هللا الحقاً سوَف تُعرض على حضراتكم إن شاء هللا

 

 

 

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

السادة أعضاء اللجنة، السید رئیس لجنة الطاقة ھل لدیَك شيء؟ لجنة النزاھة، لجنة الخدمات، شكراً جزیالً إلى اللجنة المشكلة باألمر النیابي
(62) وإن شاء هللا في الجلسات القادمة سوَف نعرض التوصیات في إطار تشكیلي إلى التصویت ونعمل على اإلجراءات الباقیة، شكراً جزیالً،

.تفضلوا

.الفقرة ثانیاً: القراءة األولى لمشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997*

-:النائب احمد سلیم عبد الرحمن علي الكناني –

سیادة الرئیس أطلب تأجیل تعدیل ھذا القانون ألن وردت بعض اإلشكاالت من داخل اللجنة وأیضاً من السادة النواب، لذا أطلب تأجیلھ لحین
.إنضاجھ وإرسالھُ مرة ثانیة إلى القراءة األولى

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

ألم تُقدموا أنتم تقریر بعد؟

-:النائب احمد سلیم عبد الرحمن علي الكناني –

.كال لم نقدم بعد سیادة الرئیس

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

.(یتم تأجیل الفقرة ثانیاً بناًء على طلب (لجنة اإلقتصاد واالستثمار

.الفقرة ثالثاً: القراءة األولى لمشروع قانون تعدیل قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981*

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي الجبوري –

.یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون تعدیل قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981

-:النائب جواد عبد الكاظم محمد الموسوي –

.یُكمل القراءة األولى لمشروع قانون تعدیل قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981

-:النائب سلمان حسن بدیر –

.یقرأ األسباب الموجبة

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

.(مداخلة السید النائب (یوسف الكالبي)، وبعدھا نمضي بجدول األعمال الفقرة رابعاً أیضاً (لجنة الصحة
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-:النائب  یوسف بعیر علوان عبد علي الكالبي –

جاء في المنھاج الحكومي أن تقوم الحكومة بإجراءات جدیة وحقیقیة لمكافحة الفساد، وباشرت الحكومة بعد منحھا الثقة بتأسیس لجنة للقضایا
المھمة وقضایا الفساد، وجمیعنا إستبشرنا خیراً لھذه الجھود من الحكومة ونحن داعمین لكل جھد یؤدي إلى مكافحة الفساد، إال إنھ في األیام

القلیلة الماضیة بدأت ترد إلى مكتبنا شخصیاً الكثیر من المداخالت والكثیر من الشكاوى على تعرض بعض الشخصیات إلى إنتھاكات لحقوق
اإلنسان وإلى عمل ال یتعلق بمنھجیة مكافحة الفساد اإلداري والقانوني الواضح، إنطالقاً من مبدأ الوضوح والقوة والشجاعة في مكافحة الفساد

وان یكون مكافحة الفساد في العلن ولیس في الظل، نطلب من ھیأة الرئاسة الموقرة بتشكیل لجنة من اعضاء مجلس النواب ومن اللجان القانونیة
والنزاھة ولجنة حقوق اإلنسان، لزیارة المواقف التي یتم فیھا توقیف المتھمین بھذه القضایا واإلطالع على اإلجراءات األصولیة والقانونیة التي

تقوم بھا ھذه اللجنة ولتقدم تقریرھا ھذه اللجنة بعدھا إلى المجلس المحترم، لیكون ھذا المجلس إما داعم او على األقل یقف على صحة ھذه
الشكاوى، مجلس النواب تشریعي رقابي ھذه ھي الصفة األساسیة لمجلس النواب ومن واجبنا ان نستمع للمواطن كوننا بیت الشعب وما تصلنا

من شكاوى یجب على السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب أن نقف على ھذه األمور حتى تكون منھجیة مكافحة الفساد منھجیة حقیقیة
.وواضحة وصادقة

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

بالنسبة لتشكیل اللجنة نحن رحبنا سابقة بتشكیل المجلس األعلى لمكافحة الفساد في زمن الحكومة السابقة ورحبنا بلجنة مكافحة الفساد في ھذه
الحكومة وأي جھد ساند یساعد في محاربة الفساد وكشف المفسدین سیكون محط إعتزاز وإحترام، ولكن ان تصل اإلدعاءات إلى إنتھاك حقوق

اإلنسان أو عدم إعطاء ضمانات للمتھمین أو المعتقلین جراء أعمال ھذه اللجنة أو عملھا یكون بشكل بولیسي أو مخفي ھذا ال یمكن ان یحصل في
العراق الدیمقراطي الجدید الذي یضمن الحقوق والحریات لكافة شرائح المجتمع، والمتھم البريء حتى تثبت إدانتھ، یكلف السید (یوسف الكالبي)
رئیساً لھذه اللجنة وعضویة السید (احمد الجبوري) من لجنة النزاھة وكذلك السید (حسن فدعم) والسید (محمد الغزي) من اللجنة القانونیة والسیدة

(یسرى رجب) والسید (احمد الكناني) من لجنة حقوق اإلنسان بإجراء الزیارات إلى ھذه المواقع لجنة الصحة من االسماء التي ترشحونھا؟
الدكتور (غایب العمیري) والدكتور (جواد الموسوي) أعضاء في ھذه اللجنة لغرض القیام بزیارات بدءاً من یوم غد إلى أماكن إحتجاز المتھمین

ً .واإلطالع على اوضاعھم اإلنسانیة والضمانات القضائیة التي  ضمنھا لھم الدستور العراقي، الفقرة رابعا

-:النائب فارس صدیق نوري البریفكاني –

.یقرأ تقریر مشروع قانون الحقوق التقاعدیة للمتوفین من ذوي المھن الطبیة والصحیة نتیجة التصدي لفایروس كورونا

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار الحسناوي –

.تكمل قراءة تقریر مشروع قانون الحقوق التقاعدیة للمتوفین من ذوي المھن الطبیة والصحیة نتیجة التصدي لفایروس كورونا

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

.تكمل قراءة تقریر مشروع قانون الحقوق التقاعدیة للمتوفین من ذوي المھن الطبیة والصحیة نتیجة التصدي لفایروس كورونا

-:النائبة وفاء حسین سلمان فارس –

.تكمل قراءة تقریر مشروع قانون الحقوق التقاعدیة للمتوفین من ذوي المھن الطبیة والصحیة نتیجة التصدي لفایروس كورونا

.تقرأ األسباب الموجبة

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

.اقرأوا التقریر

-:النائب  قتیبة ابراھیم تركي جاسم الجبوري –

.یقرأ تقریر مشروع قانون الحقوق التقاعدیة للمتوفین من ذوي المھن الطبیة والصحیة نتیجة التصدي لفایروس كورونا

طلب من لجنة الصحة والبیئة بكامل أعضائھا بأن مجلس النواب یمارس دوره في الضغط على وزارة المالیة وعلى مجلس الوزراء بإكمال
موضوع مباشرة الكوادر الطبیة والصحیة من الخریجین وجمیع المشمولین بقانون التدرج الطبي وتعدیالتھا الالحقة، فنحتاج دعم المجلس لھذا

.الموضوع وحث الحكومة ووزارة المالیة بإطالق التخصیصات، وتوجیھ كتاب رسمي من قبل رئاسة المجلس بھذا الخصوص

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

نوجھ لجنة الصحة والبیئة لمتابعة ھذا األمر، ونوجھ األمانة العامة لمخاطبة مجلس الوزراء حول ھذا الموضوع وحث الحكومة على اإللتزام
.بھا

-:النائبة  دیالن غفور صالح زنكنة –
أل أل ً
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نظراً ألھمیة مشروع قانون وإلنصاف شریحة مھمة من كوادر الجیش األبیض في إقلیم كوردستان جراء ما تعرضوا إلیھ وإصاباتھم بفایروس
كورونا االخذ بنظر اإلعتبار الكوادر في إقلیم كوردستان لشمولھم بھذا القانون إسوةً بأقرانھم في المحافظات االخرى، آلیة التنسیق وھي سھلة

.جداً، مجرد التنسیق بین الوزارتین إلعداد قوائم وشمولھم بھذ القانون

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

.القانون یصدر في العراق في الحكومة اإلتحادیة وبإمكان حكومة إقلیم كوردستان ایضاً تطبیق القانون في اإلقلیم، ال مانع من ذلك

-:النائب  قتیبة ابراھیم تركي جاسم الجبوري –

إلقلیم كوردستان وباقي محافظات العراق دون إستثناء، ما یمضي على بغداد والمحافظات یمضي على إخواننا وزمالئنا وأبنائنا

.من الكوادر الطبیة والصحیة واإلداریة في إقلیم كوردستان

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

ھذا القانون ھو لدعم ومساندة الجیش االبیض من إخواننا وأخواتنا في القطاع الصحي من الكوادر الطبیة، وھذا یشمل جمیع محافظات العراق
.بما فیھا إقلیم كوردستان

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیدي –

من المھم تقییم وتثمین وإنصاف جھود الجیش األبیض الذي وقف في ساعة العسرة والشدة كخط دفاع أول لحمایة الشعب العراقي، أثني على
:أصل ھذا التشریع وأقدم بعض المقترحات

إضافة إلى منح راتب تقاعدي مساوي لراتب ومخصصات أقرانھ المستمرین بالخدمة یمنح أیضاً المتوفى من ذوي المھن الطبیة .1
والصحیة نتیجة التصدي لكورونا مكافأة كما یمنح للذي استشھد مكافأة كذلك یمنح مكافأة، بإعتبار إن وفاتھ كانت في أداء واجب إنساني

عام وال یقتصر التقییم على الجانب المادي أیضاً الجانب المعنوي مھم مثالً یتم تسمیة مؤسسات صحیة من مستشفیات ومراكز صحیة
.بأسماء ھؤالء الذین قدموا أنفسھم حمایةً للصحة العامة

المادة (2) اوالً، أقترح إعادة صیاغتھا لتكون كالتالي تشكل لجنة مركزیة في الوزارة ولجان فرعیة في المحافظات وأن تتكون من ثالث .2
.أعضاء أحدھم حاصل على الشھادة الجامعیة

توحد الطلبات المقدمة من قبل ذوي المتوفین بواسطة اللجان الفرعیة وتقدم إلى اللجنة المركزیة مشفوعة بالمستمسكات وتقدم بعدھا للسید .3
.الوزیر، ألن المادة تذكر بشكل مجمل أو مھمل دون أن تحدد لجان فرعیة لكل محافظة

المادة (5) تنص (یستمر صرف راتب ومخصصات المتوفى من تاریخ وفاتھ لحین إنجاز معاملتھ التقاعدیة على ان ال تزید مدة صرف .4
ع تختلف عن الصیاغة، نیتھ حسنة لكن الصیاغة لم تعنھ، إذا إنتھت الراتب على ستة اشھر في جمیع األحوال)، انا أعتقد إن نیة المشّرِ

ع، ال یوجد غطاء ھذه الستة أشھر ونفترض تمت إعاقة أو عرقلة في إنجاز المعاملة التقاعدیة، حسب ھذا النص، ال یقصد المشّرِ
لإلستمرار، نحن نقول یستمر لحین إنجاز المعاملة، نیة المشرع ذكر ستة أشھر ألنھ إفترض إنجاز المعاملة خالل ھذه الفترة، لكن لو

توقعنا تعطلت لظرف طارئ مثلما حصل في كورونا وأصبح المراجعات صعبة وتعطلت أشھر طویلة، فأنا أعتقد أن نضع غایة
.اإلستمرار بصرف الراتب لحین إنجاز واكمال المعاملة التقاعدیة

-:النائب فالح حسن جاسم مطلك الخزعلي –

شكراً للجنة للوقوف مع كل من تصدى إلى جائحة كورونا، ھذا البالء الذي أفقدنا الكثیر من االحبة واألعزاء، وإنسجاماً مع األسباب الموجبة
وذلك نتیجةً لتصدیھم لجائحة فایروس كورونا، ھناك الكثیر ممن تصدى إلى ھذه الجائحة من تشكیالتنا في مؤسسات الدولة وخصوصاً

التشكیالت األمنیة في وزارة الدفاع ووزارة الداخلیة حیث كان لھم أیضاً حضور، ال سیما الحشد الشعبي من المقاتلین الذین تصدوا إلى ھذا
الوباء على مستوى الجھد اإلنساني من التعفیر والتطھیر والحمالت التي تزامنت مع وزارة الصحة وكذلك إیضاً حضورھم حیث تبنوا عملیات
التغسیل والتكفین والدفن في النجف األشرف من تشكیالت الحشد الشعبي، فأعتقد لو تم تضمین ھؤالء لكان مناسباً وبما ینسجم أیضاً مع القانون
بما إنھ في القراءة الثانیة، یمكن إضافة كل من ساھم وشارك في التصدي لجائحة كورونا یتم تضمینھ في ھذا القانون، علماً لدینا مالحظة مھمة
الكثیر من ھؤالء ھم من الشباب وخدمتھم قد تكون خمسة سنوات أو أربعة سنوات أو عشرة سنوات ویالتالي وفقاً لقانون التقاعد الموحد إنھ ال

یستحق اإلستحقاقات التقاعدیة فلو تم تضمین كل من شارك في التصدي لجائحة كورونا بالتالي سوف یكون ھناك إنصاف وعدالة في ھذا الملف،
.شكراً للجنة الصحة إلھتمامھا بھؤالء المضحین واتمنى إضافة ما تم ذكره

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

ھذا القانون من القوانین المھمة والذي یخدم شریحة مھمة من شرائح المجتمع، قانون الحقوق التقاعدیة للمتوفین من ذوي المھن الطبیة والصحیة
نتیجة التصدي لفایروس كورونا، ویأتي إقرار ھذا القانون تكریماً وعرفاناً للمتوفین من ذوي المھن الطبیة والصحیة واإلداریة ولعوائلھم لما

قدموه من خدمات جلیلة وتصدوا وكانوا في الخندق األول یواجھون ھذا الفایروس اللعین ویخدمون الوطن والشعب، ھذا القانون سوف یخدم ھذه
الشریحة وتشمل كافة محافظات العراق من شمالھ إلى جنوبھ بما فیھا محافظات إقلیم كوردستان، شكراً للجنة الصحة والبیئة وإن شاء هللا سوف

نمضي بتشریع ھذا القانون وسوف یتم التصویت علیھ قریباً، قدم ھذه المالحظة إلى اللجنة لتضمینھا، أستاذ (محمد) قدمھا مكتوبة حتى یتم
.تضمینھا في القانون

ً أل ُ
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ً .تُرفع الجلسة إلى یوم األربعاء الساعة الثانیة عشرة ظھرا

.ُرفِعَت الجلسة الساعة (5:25) مساًء

***********************

***********

***


