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ً .عدد الحضور: (   ) نائبا

.(     ) بدأت الجلسة الساعة

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

بسم هللا الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة التاسعة والثالثین، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الثالثة، الفصل التشریعي األول. نبدؤھا
.بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:(السید ھمام عدنان (موظف –

.یتلو آیاٍت من القرآن الكریم

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

.الفقرة أوالً: التصویت على مقترح قانون األندیة الریاضیة*

بطلب من الحكومة من األمانة العامة لمجلس الوزراء بسحب ھذا القانون والتریث في عرضھ للتصویت لوجود بعض المالحظات، وھنالك طلب
.مقدم من مجموعة من األندیة الریاضیة لسحب ھذ القانون، یرفع ویضاف إلى جدول أعمال األسبوع القادم

-:(النائب نبیل حمزة محسون الطرفي (نقطة نظام –

أسمح لي قبل أن تبتدأ بجدول األعمال بكلمة ترحیب، یرحب تحالف سائرون بالزیارة المرتقبة (للبابا الفاتیكان) والتي ننظر لھا بكل حب وإحترام
ونعتبرھا خطوة تاریخیة تجسر العالقات اإلنسانیة بین شعوب العالم، وتعطي انطباعاً إیجابیاً عن دور القیادات الدینیة وجھودھا الكبیرة في

تقصیر الفجوات وفتح نوافذ الحب والسالم لیكون التعایش اإلنساني ھو المرتكز المھم الذي ترتكز علیھ شعوب العالم، بعیداً عن ثقافة التعصب
واالنغالق، ولذلك فإن ھكذا زیارة تاریخیة ستكون لھا انعكاسات إیجابیة على المستوى القریب والبعید، وستساھم في إشاعة ثقافة التواصل

ورفض ثقافة التقاطع والتباعد بین الشعوب والدول والمؤسسات الدینیة والثقافیة فأھالً ومرحباً بھ في أرض الرافدین ومنبع الحضارة ومھبط
.الرسل واألنبیاء واألولیاء واألوصیاء

-:النائبة االء تحسین حبیب الطالباني –

في االمس كان ھناك اجتماع لرؤوساء الكتل النیابیة مع جناب السید الرئیس والنائبین بحضور اللجنة المالیة والقانونیة، كان اإلجتماع مخصص
لبحث قانونین مھمین جداً، المحكمة اإلتحادیة وقانون الموازنة، كان ھناك نقاش وافي ومھم وتقریباً إتخذنا قرارات مھمة، وتم أخذ رأي الكتل

السیاسیة حول قانون المحكمة االتحادیة القانون األصلي أم التعدیل؟  أما فیما یتعلق بقانون الموازنة شعرنا بخیبة أمل في األمس من ھذا
اإلجتماع، نحن نقدر عالیاً إنشغاالتكم جمیعاً، لكن في نھایة الجلسة أو أثناء الجلسة بقینا فقط نحن الكتل الكوردستانیة نناقش قانون الموازنة، أنا

أشكر السید رئیس اللجنة المالیة الذي أوضح لنا في اإلجتماع بأن قانون الموازنة جاھز منذ یوم 14/2/2021 وأرسلھ بكتاب جاھزیة قانون
الموازنة إلى ھیأة الرئاسة یوم 15/2/2021، جمیعنا نعرف االوضاع المعیشیة  للشعب العراقي في كوردستان او في الوسط وفي الجنوب،

الیوم مواطنینا ینتظرون منا رواتب، عدم إقرار الموازنة نتحملھ نحن في مجلس النواب العراقي، ربط قانون الموازنة بقانون المحكمة اإلتحادیة
امر غیر صحیح، لكل قانون أھمیتھ الخاصة ولكن قانون الموازنة مرتبط بقوت المواطنین، الیوم في باقي العراق عدا إقلیم كوردستان یطبق

قانون اإلدارة المالیة 1/12 لكن كیف یطبق؟ وفقاً لعام 2020 ولیس لموازنة عام 2019 الذي خصص فقط (5%) من موازنة عام 2019،
الیوم البطاقة التموینیة واألدویة والقمح والفالحین وغیرھا من ھذه االمور والكھرباء، في (4) ساعات موجودة من (24) ساعة، جمیعھا متوقفة

بسبب عدم تمریر الموازنة، على األقل ھنالك رواتب تصل وفقاً لـ(1/12) في باقي محافظات العراق، إقلیم كوردستان ال یستلم حتى 1/12 وھذا
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قانون نافذ، نحن ككتل كوردستانیة جاھزین، ھناك نص حكومي بما یتعلق بحصة إقلیم كوردستان، إذا ھذا النص مرفوض أین النص البدیل؟
نحن ننتظر النص البدیل من السادة المعترضین، ما سمعناه باألمس من السید رئیس اللجنة المالیة إن ھناك نص بدیل، ھنالك كتل دون مسمیات

تعتبرھا إیجابیة لكنھا لم تعطي الرأي النھائي في ھذا النص البدیل، نحن ننتظر النص البدیل أو لنمضي مع النص األصلي، أعتقد الوضع ال
.یتحمل المواطنین في كل مكان ینتظرون تمریر الموازنة، من غیر الصحیح أن نربط الموازنة بأي قانون آخر في مجلس النواب العراقي

-:النائب عباس علیوي كاظم الدوغاني –

لجنة الشباب والریاضة تبدي استغرابھا من الكتاب الموجھ من قبل الحكومة بتأجیل التصویت على قانون االندیة، مع العلم نحن لجنة الشباب
والریاضة مضى اكثر من سنة اجتمعنا مع الوزارة السابقة والحالیة والتي تمثل الحكومة العراقیة وقدموا مالحظاتھم وآراءھم وأفكارھم

بخصوص قانون األندیة، نحن نحترم قرار الحكومة وقرار التأجیل، أما بالنسبة لالعتراضات المقدمة من قبل األندیة أود أن اوجھ كالمي للسادة
اعضاء مجلس النواب والسید الرئیس، إن ھذا االعتراض لیس من األندیة وإنما من رؤوساء األندیة وبعض أعضاء الھیئات اإلداریة على فقرتین

فقط، بالنتیجة نحن لدینا قانون اللجنة األولمبیة صوتنا علیھ، وقانون االتحادات الریاضیة صوتنا علیھ وبقى لدینا قانون األندیة ضروري جداً أن
یتم التصویت علیھ، نحترم قرار الحكومة بالتأجیل، لكن بالنتیجة البد من التصویت على قانون األندیة، ألنھ إذا قانون األندیة إذا لم یصوت علیھ

.سوف یدخلنا في فراغ تشریعي ریاضي

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

أرجو البقاء حتى أتلو علیك كتاب مجلس الوزراء االمانة العامة وتشكیل اللجنة في مجلس الوزراء التي لیس لھا عالقة برؤوساء األندیة وھي
على تقاطع تام معھم، (مجلس النواب العراقي مكتب رئیس المجلس، الموضوع مشروع قانون األندیة الریاضیة االمانة العامة لمجلس الوزراء،

بناٍء على ما جرى عرضھ في إجتماع مجلس النواب الموقر عن قرب إقرار مشروع قانون األندیة الریاضیة ولوجود مشروع قانون بالمآل
المذكور تم إعداده من لجنة ُشكلت في مكتب رئیس مجلس الوزراء برئاسة مستشار رئیس مجلس الوزراء لشؤون الشباب والریاضة وعضویة

ممثل عن كل من الوزارات التعلیم العالي والبحث العلمي والشباب والریاضة والمالیة واألمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الدولة بوجود
خبراء من وزارة الشباب والریاضة وقد دققھ مجلس الدولة وأرسلھ إلینا رفقة كتابنا المرقم ذو العدد (50) بتاریخ 14/1/2021 ثم نرجو التریث

في السیر بإجراءات تشریع المشروع المقترح من مجلسكم لحین مناقشة المشروع الذي أعدتھ اللجنة ودققھ مجلس الدولة في جلسة مجلس
الوزراء القادم مع التقدیر)، ھذا كتاب من مجلس الوزراء یقول إن ھناك لجنة ُشِكلت برئاسة مستشار رئیس مجلس الوزراء وعضویة بقیة
الوزارات فال عالقة بإعتراض األندیة وھذا من حقھم أن یعترضوا أو ال، ھذا حقھم، نتمنى على جھودكم الكبیرة التي بذلتموھا في تشریع

القوانین الضامنة للحركة الریاضیة في العراق ھي قانون اللجنة األولمبیة الوطنیة وقانون االتحادات أن یكون قانون األندیة وھو األساس األكبر
لھذه القوانین، وأنا أقدم بإسم مجلس النواب العراقي الشكر والتقدیر إلى لجنة الشباب والریاضة متمثلة برئیسھا وأعضائھا ومستشاریھا

وموظفیھا  للجھود الكبیرة التي لوالھا لما رأى النور ھذه مشروعات القوانین ومقترحات القوانین طیلة (18) سنة من كالمنا ھذا، شكراً جزیالً
.لك وإلى لجنة الشباب والریاضة، ونتمنى األسبوع القادم أن تدون المالحظات وأن نمضي بالتصویت على قانون األندیة الریاضیة

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

ر مجلس النواب وھو مقبل على التصویت ھذه الموازنة حول قانون الموازنة لألسف لم تأخذ حیزاً كافیاً للنقاشات یوم أمس، أنا أرید ان أُذّكِ
تتضمن مواد كارثیة إذا تم التصویت علیھا ستؤدي إلى مآزق إقتصادیة وإجتماعیة، فأحذر وأحذر وأحذر، وألخص موقفنا النھائي إننا سنقاطع

:جلسة التصویت على الموازنة إذا لم تعدل ھذه المقترحات التي سوف نقدمھا التي ھي

إعادة سعر الصرف، ونفس الحكومة التفتت إن رفع سعر الصرف فیھ مضار بحیث شكلت لجنة حتى تعوض المقاولین لكن مالیین .1
.المواطنین من الفقراء ومحدودي الدخل ال یلتفت إلى الضرر الذي یقع علیھم والمعاناة

.أن ال یزید العجز عن نسبة (3%) من الناتج المحلي .2
.إلغاء المادة (38)، ھذه المادة تؤسس لنقل تدریجي لملكیة البنى التحتیة والقطاعات اإلنتاجیة للدولة ونقلھا للمقاولین .3

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

.أرجو أن ال تدخل في التفاصیل، ثبت مالحظتك والرجاء عدم الدخول في التفاصیل یوجد وقت للنقاش

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

إلغاء المادة (38) التي تجیز خصخصة جمیع قطاعات الدولة اإلنتاجیة والخدمیة وتسمح بإشراك المستثمرین والمقاولین في ملكیة حقول النفط
.والغاز ومحطات الكھرباء وطائرات الخطوط الجویة العراقیة والمصارف الحكومیة

.إلغاء المادة (47) التي تسمح ببیع أصول الدولة المالیة من صناعیة وبنى تحتیة وغیرھا

إلغاء المادتین (41،42) التي تسمح ببیع األراضي الزراعیة المملوكة للدولة وألصحابھا حق التصرف بقیمتھا الواقعیة وسوف تخلق نزاعات
.إجتماعیة واسعة، بالنسبة إلقلیم كوردستان البد من تسلیم (460) ألف برمیل

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –
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دكتور عمار ثبت مالحظتك وقول نحن لدینا مالحظات على الموازنة ولن ندخل إذا لم تتضمنھا ھذه المالحظات، إذا تكلمت بھا سوف یكون
.نقاش في الموازنة، فلنمضي بجدول األعمال، آخر المداخالت

-:النائبة أنعام مزید نزیل الخزاعي –

:أنا اتحدث عن نقطتین

أوالً: مقترح صندوق العراق السیادي الذي قدمتھ أنا والسید (ناجي السیعدي) منذ شھر حزیران عام 2019 ولغایة الوقت الحاضر ھو موجود
في اللجنة المالیة ولم یتم مناقشتھ او إدراجھ على جدول جلسات األعمال على الرغم إن ھذا المقترح لھ أھمیتھ ومساسھ باإلقتصاد العراقي

.وأھمیتھ في ضمان األموال لألجیال القادمة

ثانیاً: فیما یتعلق بسعر الصرف مثلما كان لمجلس النواب لھ وقفة تاریخیة إللغاء اإلستقطاعات التي تتعلق برواتب الموظفین، نتمنى أن تكون لھ
.نفس الوقفة في إعادة سعر الصرف إلى ما كان علیھ سابقاً لسببین أساسیین

السبب األول: إن اإلجراء الذي تم التأكید علیھ في الموازنة ھو إجراء غیر صحیح من الناحیة القانونیة فال یمكن لوزیر المالیة أن یتدخل في
.سیاسة البنك المركزي، ألن البنك المركزي ھو ھیأة مستقلة، فبالتالي علیھ أن یتخذ إجرائھ بما یتعلق بسعر الصرف بشكل مستقل

السبب الثاني: الموازنة ھي خطة سنویة بینما سعر الصرف ھو إجراء دائمي، فبالتالي لیس من الممكن أن أضّمن إجراء دائمي ضمن خطة
سنویة، وھذه نقطتان ال یمكن تجاوزھا، إعادة سعر الصرف إلى ما كان علیھ سابقاً الذي ھو (1200) أو رفعھ بشكل تدریجي إلى (1300)

.سوف یضمن الحفاظ على المستوى المعاشي للطبقة الفقیرة وخصوصاً مع ارتفاع اسعار مستوى النفط

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

نطالب اللجنة المالیة بتقدیم تقریرھا خالل اسبوع واحد بخصوص موضوع الصندوق السیادي لألجیال العراقیة، وبالنسبة لسعر الصرف اتمنى
لمجلس النواب العراقي أجمع ان یكون وقفة ال أفراد وأشخاص، سعر الصرف أثر في حیاة المواطنین وأثر في االقتصاد العراقي، أتمنى أن

ً .تكون وقفة جادة من قبل أعضاء مجلس النواب العراقي جمیعا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بناًء على طلب النائبة (عالیة نصیف) وطلبھا صحیح توجد فقرة في جدول األعمال تتعلق بالمناقشات العامة لذلك فقط سوف نستمع لنقاط النظام
.من النائبین

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

یوجد موضوع جداً مھم یتعلق بالسكن وازمة السكن في العراق وسبق لمجلس النواب ومن خالل لجنة مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي عقدت
ورش عمل وخرج بتوصیات مھمة، العراق یزداد سنویاً من (850) ألف إلى (1) ملیون مواطن، الوحدات السكنیة العشوائیة (600) ألف

وحدة، أثر بشكل كبیر على المستوى األمني وإعادة الثقة للمواطن وتجذیر اإلنتماء للدولة، وایضاً المشاكل باإلختناق المروري وما یتعلق
بالمدارس والبنى التحتیة ومشاكل كثیرة في ھذا الملف بل حتى إنعكس الموضوع على العوائل وعلى األسرة  الیوم نحن أبناء الوسط والجنوب،

ال توجد عائلة تنعزل عن بیتھ إال بمشكلة، بالتالي (600) ألف وحدة سكنیة، الموضوع جداً مھم أرجو اإلنتباه، قانون رقم (21) لسنة 2008 ما
یتعلق بالمحافظات نُقلت الصالحیات للمحافظین، وھم مقصرین في ھذا الملف، ملف توزیع األراضي، العراق المساحة المشغولة (5%) للسكان
و(95%) فارغة، والیوم مشاكل كثیرة ترتبط بھذا الملف، یرجى من السید الرئیس ونائبیھ توجیھ كتب اللجان المعنیة إلى المحافظین لإلھتمام في
موضوع قطع األراضي والبنى التحتیة وھذه من صالحیاتھم، ال توجد مشكلة بتوزیع قطع األراضي ال یرجعونھا للوزارات ھي من صالحیاتھم،

.العراق المساحة المشغولة (5%) للسكان و(95%) اراضي فارغة وھذه من صالحیاتھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لجنة الخدمات ولجنة األقالیم والمحافظات اتخاذ الالزم ومفاتحة المحافظین بالطلب

-:النائب خلف عبد الصمد خلف الكرطاني –

الیوم بأسم الشھداء والضحایا والسجناء السیاسیین حضرنا إلى تظاھرة لعدد من المشمولین بقوانین العدالة اإلنتقالیة، وحملونا تحیات وسالم
:المتظاھرین لرئاسة مجلس النواب ولجمیع السادة أعضاء مجلس النواب العراقي، وھناك توصیات اذكر منھا

.المطالبة بالحفاظ على الدستور وعدم التجاوز على أي فقرة من فقرات الدستور .1
الحفاظ على القوانین المشرعة وھناك ظاھرة في ھذه الفترة ھناك تجاوز على القوانین سواء كان من قرارات صدرت من مجلس .2

.الوزراء وخصوصاً قرار رقم (27) والذي اوقف حقوق عدد من الشرائح في قوانین العدالة اإلنتقالیة
لدینا قوانین مشرعة دائمة، ال تكون القوانین السنویة والتي من ضمنھا قانون الموازنة أن تكون ھنالك مواد ھي عكس القوانین المشرعة .3

.الدائمیة، وھذا مطلب أعتقد البد من مجلس النواب ألنھ ھو من شرع القوانین أن یحترم ھذه القوانین ویحافظ علیھا

-:السید رئیس مجلس النواب –
أ ً
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.الفقرة ثانیاً: استجواب السید رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت

.یتفضل السید المستجِوب النائب (عالء الربیعي) ویتم طلب المستجَوب للحضور إلى الجلسة

السیدات والسادة النواب الحفاظ على النصاب ألنھ في نھایة اإلستجواب سیتم المضي باإلجراءات القانونیة والدستوریة من ضمنھا المادة (35)
ثالثاً من قانون مجلس النواب وتشكیالتھ، (إذا تم مناقشة اإلستجواب یتوجھ الرئیس إلى المجلس للسؤال عن مدى قناعتھ بأجوبة المستجَوب، فإذا

صوت المجلس بجلسة مكتملة النصاب باألغلبیة البسیطة بالموافقة على أجوبة المستجَوب ُعدَّ ذلك تجدید للثقة في المستجَوب، وإذا لم یصوت
المجلس بالموافقة جاز لخمسین من اعضاء المجلس تقدیم طلب بطرح الثقة عن المستجَوب، االستجوابات تأتي تباعاً واحد تلو اآلخر. الحضور

.سیؤخذ في نھایة الجلسة

إشارة إلى المادة (61) سابعاً (ج)، من دستور جمھوریة العراق الذي أشار لعضو مجلس النواب وبموافقة (25) عضواً توجیھ إستجواب لرئیس
الوزراء أو الوزراء لمحاسبتھم في الشؤون التي تدخل في إختصاصاتھم، وال تجري المناقشة في اإلستجواب إال بعد سبعة أیام في األقل من

تقدیمھ، وأیضاً إشارة إلى المادة (58) من النظام الداخلي لمجلس النواب وإشارة إلى المادة (47) من قانون مجلس النواب وتشكیالتھ الذي أشار
إلى إستجواب رئیس مجلس الوزراء والوزراء ومسؤولي الھیأت المستقلة، وأیضاً في المادة (31) من قانون مجلس النواب وتشكیالتھ للنائب

وبموافقة (25) عضواً توجیھ إستجواب إلى رئیس مجلس الوزراء إلى نھایة ھذه المادة، وبعد ان قدم السید النائب (عالء الربیعي) طلب معنون
إلى رئاسة مجلس النواب إلستجواب رئیس الجھاز التنفیذي لھیأة اإلعالم واإلتصاالت، إشارة إلى المواد والبنود التي تم ذكرھا اآلن تم عرض

بنود اإلستجواب واألسئلة الموجھة إلى اللجنة المختصة بالنظر في اإلستجوابات، وبینت اللجنة إكتمال الناحیة الشكلیة والقانونیة في طلب
اإلستجواب، وعلى ھذا األساس حددت رئاسة المجلس موعد ینسجم مع التوقیتات المذكورة في البنود القانونیة والبنود الدستوریة التي تشیر إنھ

یجب أن یتم اإلستجواب بعد فترة ال تقل عن سبعة أیام من تاریخ تقدیم طلب اإلستجواب، وتم تحدید موعد لإلستجواب للسید رئیس الجھاز
التنفیذي لھیأة اإلعالم واإلتصاالت وفي یوم اإلستجواب ورد إلى رئاسة مجلس النواب طلب تأجیل الموعد بسبب تعرض السید رئیس الجھاز

التنفیذي إلى وعكة صحیة وإصابتھ بفایروس كورونا حسب التقریر الطبي المرفق في حینھا من وزارة الصحة من إحدى المستشفیات الحكومیة،
وعلى ھذا األساس تم المضي باإلجراءات وتم تحدید الموعد وھو وھو جلسة ھذا الیوم للمضي بإجراءات اإلستجواب، بإسم المجلس أتقدم بالشكر

إلى السید النائب (عالء الربیعي) لممارستھ حقھ الدستوري وشكر موصول إلى السید المستجَوب لحضوره إلى المجلس وإلتزامھ بالنصوص
الدستوریة وإلتزامھ باآللیات الدیمقراطیة، اطلب من المستجِوب والمستجَوب أن یكرسوا ھذه الفعالیة الدیمقراطیة بطرح أمور فنیة وطرح أمور
قانونیة ووثائق وأدلة، وأرجو أن ال یكون ھنالك أي جانب شخصي من كال الطرفین ھو لیس موجود ولكن فقط للتأكید، وھذا إن دل على شيء

دل على حرص المستجِوب وحرص المستجَوب، وسیكون الرأي والفصل بما سیطرحھ السید المستجِوب وما سیدلیھ السید المستجَوب ھو
للسیدات والسادة اعضاء مجلس النواب طبقاً لقانون مجلس النواب وطبقاً للنظام الداخلي للمجلس والدستور العراقي، أطلب من السید النائب

.(عالء الربیعي) المباشرة بأسئلة اإلستجواب

-:النائب عالء صباح ھاشم شلش الربیعي –

انا ایضاً اتقدم بالشكر للسید رئیس مجلس النواب والسادة النائبین والسیدات والسادة النواب لمؤازرتھم لنا في ھذا الملف منذ فترة طویلة في
القضاء وفي جوانبھ وحیثیاتھ، كان ھنالك موقف لجمیع اللجان وخصوصاً من موقع حدث التجدید موقف نیابي موقف ھیأة الرئاسة من خالل

ممثلھا القانوني في القضاء، الكل یعلم بأن قضیة اإلتصاالت وقطاع اإلتصاالت ھو من أھم القطاعات في الدولة العراقیة ویعتبر القطاع الثاني إذا
تم السیطرة على موارده، القطاع الثاني بعد قطاع النفط ألن فیھ موارد مالیة كبیرة وكنا نتمنى منذ دخولنا لمجلس النواب برسم سیاسة إستراتیجیة

لھذا القطاع وإنتشالھ مما ھو فیھ اآلن، وكنا متعاونین مع وزارة اإلتصاالت وھیأة اإلعالم واإلتصاالت، وحاولنا مراراً وتكراراً من خالل
إستضافات أن نقف على الخروقات والتحدیات التي تواجھ ھذا القطاع، لكن حقیقة رأینا إصرار كبیر بالمضي بنفس المسیرة السابقة التي لم نكن

.نتمناھا، موارد مالیة كبیرة تأتي إلى ھذا القطاع لكن حقیقة تم ضیاعھا وأنتم على علم وإطالع من خالل كتبنا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائب إمضي بأسئلتك

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

أتقدم بالشكر للسید رئیس ھیأة اإلعالم واإلتصاالت لحضوره ھذه الممارسة الدیمقراطیة، التي أنا الیوم أمارسھا من جانب مھني فقط، وأكن لھ
كل اإلحترام والتقدیر إلى شخصھ الكریم، كل ما یحدث ھنا ھو جزء من العمل الدیمقراطي الذي رسمھ لنا الدستور وأرحب بھ وأتمنى لھ الشفاء

.التام إن شاء هللا، أرجو ان تسمح لي بتقدیم باألسئلة

السؤال األول: قیامكم بتظلیل مجلس الوزراء إلعتماد قرار التجدید لعقود تراخیص تقدیم خدمات الھاتف النقال للشركات لمدة خمس سنوات
بموجب قرار مجلس األمناء المؤرخ في 6/7/2020 بالمخالفة ألحكام القوانین والتعلیمات واإلجراءات  اإلصولیة واجبة اإلتباع وعدم اإللتزام

بالبنود الخاصة بحمایة المستھلك وتضعیف موقف ھیأة اإلعالم واإلتصاالت في بنود التمدید وسلطاتھا في الرقابة على الخدمات وفرض
الجزاءات القانونیة، االمر الذي سیكون من شأنھ منح الشركات األفضلیة على حساب المال العام والمواطن، وبالتالي اإلثراء على حساب الصالح
العام دون وجھ حق ودون إجراءات دراسة حقیقیة متكاملة للعقد او تقییم حقیقي لمستوى األداء ومدى إلتزام الشركات المتعاقد معھا ببنود العقد،
وبالرغم من وجود عدة دعاوى مقامة على الشركات المذكورة أمام المحاكم إلى جانب الكثیر من الطعون والشكاوى المسجلة والخدمات الردیئة

مقابل األسعار العالیة ومخالفة المادة (6) المدة والتجدید، ھذه المادة (6) ھي مادة ضمن قانون (65) من قانون ھیأة اإلعالم واالتصاالت من
عقود التراخیص المبرمة مع الشركات المذكورة، ذلك إن التجدید أصالً كان مشروطاً بإلزام الشركات باتفاقیة الترخیص األولى، وتأكید قرار

مجلس الوزراء على عدم إلتزام الشركات ببنود االتفاقیة المبرمة كونھ یشیر إلى المبالغ التي ال تزال بذمتھا للھیأة وأن یتم تسدیدھا على مرحلتین
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االمر الذي حال دون استحصال عروض جدیدة بمزایدة علنیة او دعوة مباشرة او أحد أسالیب التعاقد األخرى إلتاحة الفرصة للشركات العالمیة
.لتقدیم عروضھا، وبالتالي تفویت فرصة إستحصال عروض مالیة تعظم من إیرادات الدولة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید المستجَوب تفضل باإلجابة

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

بدایةً نشكر ھیأة الرئاسة والسیدات والسادة اعضاء مجلس النواب الموقر على إتاحة الفرصة لھیأة اإلعالم واالتصاالت لبیان حقیقة وتفاصیل
ف للمجلس في ممارسة أعمالھ التشریعیة والرقابیة على كافة الجھات التنفیذیة وآلیة عمل ھیأة اإلعالم بكل تشكیالتھا ونثمن ونقدر الدور المشّرِ

وخاصة الھیأة باعتبارھا تقدم خدمات بشكل یومي للمواطنین ودوائر الدولة والشركات والمصارف وباعتبارھا أحد األدوات الرئیسیة التي تربط
العراق بالعالم الخارجي وفي الوقت ذاتھ أتقدم باالعتذار عن تعذري للحضور إلى مجلسكم الموقر في التاریخ السابق المحدد لالستجواب وذلك
إلصابتي بفایروس كورونا حفظكم هللا منھ وحفظ العراقیین جمیعاً، وأرجو أن یسمح لي المجلس الموقر بإیجاز مختصر عن الھیأة وتشكیالتھا

.والصالحیات التي فیھا، تم تأسیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب بإمكان السید المستجَوب أن یتحدث بمقدمة وقد تقدم بالشكر لمجلس النواب للدور الرقابي اآلن یمضي باإلجابة على
.السؤال األول، یُتَرك تقدیر األمر لرئاسة المجلس

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

تم تأسیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت عام 2004 برقم (65) ومھمتھا الرئیسیة ھي إدارة عملیات تراخیص خدمات االتصاالت واإلعالم في
العراق كما نص علیھ في القسم الخامس وإن الھیاة مؤسسة غیر ربحیة، اما ما یخص الھیكل اإلداري للھیأة، فإنھا تتألف من مجلس األمناء

والذي مھمتھ وصالحیاتھ األساسیة اتخاذ القرارات واإلرشادات االستراتیجیة الالزمة للتنظیم، ویعتبر اعلى سلطة تنظیمیة ورقابیة في الھیأة
.(كمال نص علیھ القسم الرابع باألمر رقم (65

ثانیاً: لجنة االستماع، النظر في حاالت الخرق والمخالفات التي تحیلھا الھیأة إلى لجنة االستماع استناداً إلى الفقرة (3) في القسم الرابع، ومجلس
الطعن ھو ھیأة قضائیة یرأسھا قاٍض من الدرجة األولى منسَّب من مجلس القضاء األعلى والذي یمثل ركیزة أساسیة في جمیع قرارات المفوضیة

.بكافة تشكیالتھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سوف تنتھي ھذه

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

أما المدیر العام مھمتھ تنفیذ قرارات مجلس األمناء ومجلس الطعن ولجان اإلستماع وقرارات مجلس الوزراء أود أن أوضح إن مجلسكم الموقر
إن السید النائب المستجِوب السید (عالء الربیعي) المحترم وجھ األسئلة لي من السؤال األول إلى السؤال السادس والتي ھي ضمن إختصاص

.مجلس االمناء، كونھا متعلقة بقرارات ال تصدر عني وإنما تصدر عن مجلس األمناء ولكني مستعد لإلجابة علیھا وبالتوضیح والحقائق

.اما السؤال األول: فقد تضمن ستة محاور

.المحور األول: قیامنا بتظلیل مجلس الوزراء العتماد قرار تجدید عقود التراخیص الصادر من مجلس األمناء

.ثانیاً: مخالفتنا للقوانین والتعلیمات عند التجدید

.ثالثاً: عدم وجود دراسة حقیقیة للعقود

.رابعاً: عدم وجود تقییم حقیقي لمستوى أداء الشركات

.خامساً: وجود عدد من الدعاوى مقامة على الشركات

.سادساً: وجود دیون بذمة الشركات

ابتداًء اني كمدیر تنفیذي لم أقم بإصدار أي قرار بالتجدید والتمدید مطلقاً ألن ذلك لیس من صالحیاتي وكما وضحت سابقاً، إن صالحیاتي
.تنحصر في تنفیذ قرارات مجلس األمناء وھو السلطة العلیا والتشریعیة في ھیأة االعالم واالتصاالت

-:السید رئیس مجلس النواب –
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من الذي قدم الطلب لمجلس األمناء؟ الطلب الذي یصلھم من أین یأتي؟

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

:وإن حقیقة ھذا الموضوع تتلخص بما یلي

تم إبرام عقود تراخیص الھاتف النقال عام 2007 من قبل لجنة وزاریة برئاسة السید وزیر المالیة األسبق أي قبل تسلمي المنصب بعشر .1
.سنوات، المرفق األول

المرفق الثاني نصت المادة (6) من عقد الترخیص یجوز للمرخص لھ أن یتقدم في أي وقت بعد حلول الذكرى السنویة الثانیة عشر وقبل .2
حلول الذكرى السنویة الثالثة عشر إلبرام اإلتفاقیة، أي السنة الثانیة عشر إلى السنة الثالثة عشر یستطیع المرِخص لھ أن یقدم طلب

.بالتمدید، بطلب إلى المرِخص بتجدیدھا مدة إضافیة تمنح لمرة واحدة، یحدد انا ارید أطلب التمدید
ویلتزم المرِخص أي ھیأة اإلعالم واإلتصاالت بعدم االعتراض على طلب التمدید، ھذا موجود في الفقرة (6) حیث یتضح من النص .3

أعاله بأن الھیأة ُملِزمة بالنظر بطلبات التجدید في عام 2019، وتم رفع ھذه الطلبات التي جاءت من الشركات إلى مجلس االمناء الذي
.وجھ الجھاز التنفیذي بإجراء التفاوض وإعداد التقاریر الفنیة واالقتصادیة، ھذه السلسلة

وعلى ھذا االساس قرار مجلس االمناء قام الجھاز التنفیذي بتشكیل لجنة فنیة وقانونیة لتنفیذ قرار مجلس األمناء والتي قدمت دراسة .4
مستفیضة حول الرؤى التقنیة لعملیة التجدید وفرص منح الجیل الرابع، وكما قدمت اللجنة تقریر عن إلتزام الشركات بتطبیق عقود

التراخیص والتي اخذت بعین االعتبار مواكبة التطورات التكنولوجیة المتسارعة وتطویر البنى التحتیة وتوفیر فرص عمل جدیدة وضخ
رؤوس اموال واستثمارات أجنبیة وبالتالي زیادةً في إیرادات الدولة وإنعكاسھا اإلیجابي على مختلف القطاعات األخرى كما وإن ھذه

.الدراسة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، القرار أوالً وأخیراً بید أعضاء المجلس، أنصتوا لألسئلة واألجوبة والقرار للنائب یبدي رأیھ من خالل التصویت، أرجو
ً .عدم التحدث جانبا

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

كما وان ھذه الدراسة التي أُرسلت إلى مجلس األمناء تم تأسیسھا على مسوحات ومقارنات ألكثر من (340) رخصة من تجارب دول العالم
.والمنطقة

تم رفع كل التقاریر والدراسات اعاله مشفوعةً حول إلتزامات الشركات وحجم الدیون مع مقترحات إلى مجلس األمناء وقد تم التأكید من .5
قبل ھذه اللجان على إن ھذه الدراسات والمقترحات المقدمة خاضعة لتوجیھات وبیان رأي مجلس االمناء، ولیس لنا الحق بالتصویت

واإلشادة بأي شيء، ھذه صالحیات المجلس، وإبداء المقترحات بناًء على طلب مجلس األمناء، لكون ھذا الموضوع من األمور
اإلستراتیجیة التي تتطلب رؤیة وقرار من مجلس األمناء وفقاً لصالحیاتھ القانونیة، ھذه التقاریر الفنیة التي أُرسلت إلى مجلس األمناء

.وأطلع علیھا قبل إصدار القرار

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل ھذه أجابتكم على السؤال األول؟

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

بعد، السؤال األول كثیر ستة محاور. كما اوصت ھذه اللجان بأن یتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس األمناء وقد وافق
مجلس االمناء في 10/2 على عرض موضوع تجدید وتمدید عقود التراخیص على مجلس الوزراء، لماذا؟ لترصین اإلجراءات وتطبیق مبدأ

.الشفافیة في التعاقدات، كما وأعتمدھا مجلس األمناء في قراره في 6/7، الیوم أصبحت لدینا ثالثة قرارات لمجلس األمناء

وبالفعل قام مجلس األمناء بدراسة وفحص التقاریر المرفوعة للمجلس من اللجان الفنیة والقانونیة، ووجھ المجلس بتجدید عقود .6
التراخیص، ومنح الجیل الرابع وتحدید أجورھا وإلزام القرار اإلدارة التنفیذیة بعرض الموضوع على مجلس الوزراء لدراستھا

والمصادقة علیھا لما لھذا الموضوع من خصوصیة وأھمیة كبیرة، والذي بدوره صادق مجلس الوزراء وأقر بتجدید عقود التراخیص
بالقرار رقم (50) لسنة 2020، أعرض القرار رقم (50)، وتم الطعن بھذا القرار قبل إبرام الھیأة عقد مع الشركات لكون إن كافة

إجراءات الھیأة كانت قرارات إعدادیة لم تُقرن بأي إجراء وأي توقیع مع الشركات، حیث خضعت كافة إجراءات الھیأة ومجلس األمناء
ومجلس الوزراء قید التدقیقات القضائیة في الدعوى المقامة من قبل السید النائب (محمد شیاع السوداني) المحترم، وقد أقر مجلس

القضاء األعلى محكمة استئناف الكرخ االتحادیة صواب إجراءات الھیأة في التجدید ومنح الجیل الرابع لشركات الھاتف النقال في قرارھا
الصادر في 23/12/2020، اي یعني إن قرارات مجلس األمناء تمت مصادقتھا من قبل المحكمة، وعلى أثر ذلك تم إستیفاء كامل مبالغ
الدیون المترتبة بذمة الشركات وتم التوقیع مع شركة (أسیاسیل، زین العراق) ولم یتم التجدید لشركة كورك لعدم إستكمالھا الشروط، وفي
حال إستكمال الشروط یتم التجدید، أخیراً ولما تقدم یتضح لمجلسكم الموقر بأن السند القانوني كان تطبیقاً لبند تعاقدي مثبت منذ أكثر من

(13) سنة في عقود الترخیص، وإن إجراءات التجدید قد إستوفت المتطلبات من حیث الدراسة الفنیة والقانونیة وإلتزام الشركات مع
إعتماد مبدأ الشفافیة في إجراءات التعاقد من خالل إشراك مجلس الوزراء والتدقیق وتنفیذ كافة توجیھات وقرارات مجلس األمناء

واقترنت ھذه اإلجراءات بمصادقة القضاء العراقي الموقر على صحة إجراءات الھیأة، فضالً عن األخذ بكافة مالحظات الجھات األمنیة
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والرقابیة واألجھزة األمنیة المختصة باإلشراف على أعمال شركات الھاتف النقال، والمسؤولة عن أمن اإلتصاالت، یتضح لجنابكم
الكریم إن الھیأة وبكافة تشكیالتھا أجرت كافة اعمالھا بھذا الموضوع بمستوى عالي من الشفافیة بعیداً عن التظلیل، وإن صناعة القرار
یتم بالمشاركة مع الجھات المختصة في الدولة وإن دورنا تنفیذي ھو إحالة تقاریر اللجان المختصة في الھیأة والتي بدورھا نقلت واقع

.الحال إلى مجلس األمناء بإتخاذ القرار المناسب مع الشكر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.شكراً. السید المستجِوب تعقیب

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

حقیقةً السید رئیس الھیأة ناقض نفسھ بأكثر من موقف، عرض الدراسة وقال ھذه الدراسة التي قدمتھا الھیأة لمجلس األمناء، من الذي قدم الدراسة
لمجلس األمناء غیر السلطة التنفیذیة؟ الذي ھو انت شكلت الدراسة سابقاً في عقد عام 2007، كانت وزارة التخطیط ووزارة التعلیم ووزارة

المالیة ومجلس النواب ولجنة الخدمات كانت موجودة في الدراسة، وكانت الدراسة عدة اشھر وكانت ھناك شركة بریطانیة ھي من أعدت
الدراسة، اآلن من الذي أعدَّ الدراسة؟ حضرتك وموظفین لدیك في الھیأة أعّدوا الدراسة وقدموھا لمجلس األمناء، بتاریخ 6/7 قدموھا، انظر إلى

المفارقة یقول إن مجلس الوزراء تدخل في الدراسة أیضاً، بتاریخ 6/7 ھیأة اإلعالم واإلتصاالت صوتوا على قرار التجدید، في 7/7 دخل
إجتماع مجلس الوزراء، متى مجلس الوزراء درس الموضوع؟ ولماذا ھذه العجلة في ھذا الموضوع؟ ولماذا مجلس النواب ونوابھ  ورئاستھ

ولجانھ عندما إعترضوا على التجدید لم یكن لھم دور ولم یؤخذ رأیھم وما ھو وجھ اإلعتراض بھذا الجانب؟ حتى في المادة (6) المدة والتجدید
التي لم تكملھا حضرتك، یلتزم المرِخص بعدم اإلعتراض على طلب التجدید، التي انت تركتھا، شریطة رضاه عن استیفاء المرَخص لھ عن

جمیع الشروط واألحكام المبینة في إتفاقیة الترخیص خالل المدة األولیة، یلتزم عندئذ المرَخص لھ والمرِخص بالتفاوض بنیة حسنة على الشروط
وإحكام مادة التجدید، قلت أستوفینا جمیع الدیون، بعد ذھابنا للقضاء وصدر قرار المحكمة والمحكمة قرارھا لیس قطعي بعدنا في التمییز وقمت
بالتجدید، وھذا جمیع السادة النواب یعلمون بذلك والشارع العراقي جمیعھ یعلم بھ، كان من المفترض ان ینتھي قرار التمییز وبعدھا تجدد، ھذا

أوالً، أثبت لي أنك استلمت الدیون (162) ملیون دوالر من شركة (زین)، أثبت لي إن شركة (أسیاسیل) لم تعطي االموال كتأمینات لغایة اآلن،
أثبت للمجلس بأوراق بأنك أستملت الدیون من ھذه الشركات، وطالبھا السید النائب ( محمد شیاع) بكتاب رسمي ولغایة اآلن لم یتم تزویدنا ببنود

.العقد

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اقرأ لي نص المادة (6) التي قرأتھا للسیدات والسادة النواب

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

:المادة (6) بناًء على المادة (6) المدة والتجدید من عقود التراخیص المبرمة مع شركات الھاتف النقال والتي نصت

.المادة األولیة تكون مدة إتفاقیة الترخیص (15) سنة إبتداٍء من تاریخ نفاذھا ما لم یتم إلغائھا وتقصیر مدتھا أو إنھائھا قبل انتھاء وفق إحكامھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.جنابك ذكرت فقرة على طلب التجدید، الذي أشار لھ المستجَوب، وحضرتك عقبت علیھ

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

.أنا عقبت ھو وصل لإلعتراض على طلب التجدید، انا أكملت قلت شریطة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أقرأ الفقرة كلھا

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

.شریطة رضاه عن استیفاء المرَخص لھ لجمیع الشروط

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اقرأ البند كامالً

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

مدة التجدید، یجوز للمرَخص لھ أن یتقدم في أي وقت بعد حلول تاریخ الذكرى السنویة الثانیة عشر وقبل حلول الذكرى السنویة الثالثة عشر،
یعني قبل سنتین من إنتھاء العقد، إلبرام إتفاقیة الترخیص بطلب إلى المرِخص لتجدیدھا لفترة إضافیة لمدة خمس سنوات تمنح لمرة واحدة إبتداًء
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من تاریخ إنتھاء المدة األولیة، ویلتزم المرَخص بعدم اإلعتراض على طلب التجدید، شریطة رضاه عن استیفاء المرِخص لھ لجمیع الشروط
واألحكام المبینة في إتفاقیة الترخیص خالل المدة األولیة، یعني ال توجد دیون والخدمة جیدة، والخدمة الشاملة وغیرھا جمیعھا في شروط العقد

موجودة، ویلتزم عندئذ المرِخص لھ والمرَخص بالتفاوض بنیة حسنة على شروط وأحكام مدة التجدید بما في ذلك أجر الترخیص واألجر
التنظیمي الواجب التطبیق خالل مدة التجدید، أنا أرید ان أسأل سؤال، كیف أوافق على تجدید للشركات وھي سوف تترافع معي في المحاكم؟

كیف أوافق على شركات وأحداھا لم تسدد الضریبة؟ وأحداھا من إجور الترخیص االول لغایة الیوم لم تسدد، ھذه فرصة الدولة العراقیة الیوم أن
أستثمر ھذا الجانب وأقول لھم انتم علیكم دیون، أجدد لكم إذھبوا سددوا الدیون التي بذمتكم وأكملوا جمیع الشروط المطلوبة علیكم وبعدھا

تفاوضوا، وأفتح مزاد وادخل شركات عالمیة حتى یلتزموا باألسعار التي تریدھا وبالجودة، الیوم جیب المواطن مسروق، أغلى دولة في العالم
باإلتصاالت لیس على مستوى المنطقة، تذھب إلى أي دولة في العالم تجد العراق أغلى دولة في العالم باإلتصاالت والجمیع یعلم بذلك، شركات
لدي معھا دعاوى قضائیة وأجدد لھا، لماذا؟ ھذا حق الشعب العراقي والعراقیین أجدد لشركات مطلوبة منذ سنوات وجمیع الكتب لدي منذ عام
2009 و2014 وأحدى الشركات منذ عام 2007 مطلوبة (375) ملیون دوالر، شركة تتالعب معي تدخل شراكة مع شركة أجنبیة ونسبة

(3%) ال تعطیھا لي لغایة الیوم، كیف أثق بھا وأجدد لھا؟ وشركة تتالعب معي بملفات وأمور أخرى بسوء الخدمة وغیرھا، ھذا الوقت المناسب
حتى أسیطر على ھذه الشركات وأستوفي الدیون التي بذمتھا وأوفر جمیع الشروط التي أحتاجھا، ھذه مقدرات الدولة العراقیة یجب أن نكون

.أمناء علیھا في ھذا الجانب ویفترض أن ال نضیعھا لحساب شركات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید المستجَوب إجابة على التعقیب

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

أوالً: ان الدراسة التي قُِدَمت لم تُقدم یوم 6/7 أي قبل یوم وإنما قُدمت بعد طلبات الشركات وبعد قرار مجلس األمناء الذي أوعز الجھاز التنفیذي
بتشكیل لجنة فنیة، وھذه اللجنة الفنیة الیوم لجاننا الفنیة الحمد � اإلتصاالت وعالقة العراق بالھیآت المستقلة واإلتحاد الدولي لإلتصاالت

والشركات اإلستشاریة الكبرى التي كانت تعمل في العراق ھذا الواقع العام جمیعھ نقلناه إلى مجلس االمناء، أي إن الدراسة ُمعدَّة اكثر من سنة
.ولیست اآلن

ثانیاً: قرارات مجلس األمناء أربعة ولیس قرار واحد یوم 6/7، أما القرار األخیر الذي وضع فیھ یوم 24/11 نص على أن ال تجدد ھذه العقود
حتى تستوفى جمیع الدیون المترتبة، لم نوقع عقد، والیوم كتبنا في الرقابة المالیة، لم نوقع عقد حتى إستوفت جمیع الدیون وھذه رسمیاً، وأنا

أستطیع ان أحضرھا معي بكتاب رسمي وأسلمھ لھم، ولكن الرقابة المالیة تعلم بكافة الدیون التي أُرسلت إلیھا، اما قضیة التأمینات، جمیع ھذه
.الدیون التي أُستِلمت من الشركات ُحِولَت إلى وزارة المالیة بعد ثالثة أیام من إستیفائھا من الشركات

القضیة األخرى: تحدث عن الحكم األستئنافي، المادة (53) من قانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980 یجوز تنفیذ الحكم خالل مدة الطعن
القانونیة، إال إن التنفیذ یؤخر إذا أبرز المحكوم علیھ إستشھاداً بوقوع اإلعتراض على الحكم الغیابي أو اإلستئناف أو بوقوع التمییز إذا كان الحكم

.متعلقاً بعقار، یوقف التنفیذ إذا صدر قرار من المحكمة المختصة إن التمییز ال یوقف اإلستئناف

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

أنا أكتفي بأن أقول لھ إن الجواب غیر مقنع وغیر مبرر، الشركات بذمتھا دیون واضحة، قضیة التجدید واضحة، المفروض إن من یقدم الدراسة
ھي الھیأة والمسؤولة عن الدراسة ھي الھیأة لم تشترك أي جھة اخرى معھا، وھذه ھي نقطة اإلشتباه بالموضوع، الھیأة في عام 2007 كانت

وزارة المالیة والتخطیط والتعلیم العالي ومجلس النواب بلجانھ، الیوم الھیأة والجھاز التنفیذي في الھیأة ھو الذي أسس لھذه الدراسة، دراسة
.التجدید بدون إشراك أي جھة اخرى، وھذا أكبر خطأ أرتكبتھ الھیأة، الدیون التي بذمة الشركات خاطبنا

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید المستجَوب، ھل أجبت على تسدید الدیون وبالتواریخ؟

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

.أجبت إلى الرقابة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لقد سأل سؤال من خالل المالحظات التي أبداھا طلب من حضرتك دلیل على أستیفاء الدیون من الشركات

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

األوراق لیس لدي اآلن، انا أرسلت كتاب رسمي إلى الرقابة المالیة بالعقد المبرم الجدید بالتجدید ومعھ كافة اإللتزامات التي دفعتھا الشركات
.والتي ُحولت إلى وزارة المالیة كاملة

-:السید رئیس مجلس النواب –
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اآلن شركات الھاتف النقال ھل غیر مطلوبة لمؤسستكم وسددت جمیع الدیون؟

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

.الشركات التي وقّعت العقد رسمیاً (أسیاسیل، زین العراق) سددت جمیع أموال الدیون كاملةً

-:السید رئیس مجلس النواب –

متى تاریخ التسدید؟

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

.قبل توقیع العقد

-:السید رئیس مجلس النواب –

بكم المدة؟

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

.ھناك شركة وقعت العقد في شھر كانون الثاني، وشركة وقعت في شھر شباط، بالتالي عندما أكملنا السداد بعدھا وقعنا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرید وثیقة إذا موجودة لدیك بتاریخ السداد

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

ھیأة اإلعالم واإلتصاالت لم تلتزم بقانون الموازنة لعام 2019 كانت مادة قانونیة خالل (60) یوم إذا لم تسدد الشركات الدیون یتم إیقاف الطیف
الترددي وھذا لم تلتزم بھ، وایضاً لم تلتزم بقانون تمویل العجز ھذا جداً مھم، السید رئیس الجھاز التنفیذي أنت المسؤول التنفیذي األول في الھیأة

.تتحمل المسؤولیة الكاملة ولم تقم بدورك ولم تعترض على الخروقات وقمت بتقدیم طلب التجدید دون أستقطاع الدیون، إنتھى السؤال

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تعقیب

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

.(أوالً: ھذه ورقة تبین الدیون التي ُدفِعَت من الشركات، موجودة لشركات (أسیاسیل، زین العراق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.وضح لي التاریخ

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

.ھذه الدیون المترتبة علیھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التاریخ 1/2/2021

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

.ھذا تقریر بتاریخ 1/2/2021 كامل أُرسل إلى الرقابة المالیة وبھذه المبالغ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أجاب المستجِوب ووضح وجھة نظره بعدم قناعتھ بأجوبة المستجَوب بالسؤال األول، أمضي إلى السؤال الثاني

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –
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.جمیع أسئلتنا لھیأة اإلعالم واإلتصاالت عن مدى الدیون كانت لیس لھا جواب، ولم یعلمنا بأي سنت واحد مطلوب للشركات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أمضي بالسؤال الثاني

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

السؤال الثاني: تظلیل مجلس الوزراء إلعتماد قرار منح الشركات مدة إضافیة على مدة التجدید لعقود تراخیص الھاتف النقال لمدة ثالث سنوات
بموجب قرار مجلس األمناء المؤرخ في 6/7/2020، لتكون المدة الكلیة للتجدید ثمان سنوات تنتھي المذكور وتسببكم بھدر المال العام بالمخالفة

ألحكام القوانین والتعلیمات واإلجراءات األصولیة الواجبة اإلتباع، حیث إن عصابات داعش اإلرھابیة لم تستولي إال على ثالث محافظات وإن
ذلك لم یسبب خسائر حقیقیة للشركات المتعاقدة وإن القرار المذكور یعني تحمل الجانب الحكومي التعویض عن كامل المدة المذكورة دون مبرر

قانوني، ذلك ألن الطرفین الھیأة والشركات أصحاب مصلحة مشتركة كون العقد تشاركي في اإلیرادات ونسبة الحكومة من الشركات األجنبیة
(18%) والشركات المحلیة (15%)، إضافة إلى عدم قیامكم بمطالبة الشركات المذكورة بأجر تنظیمي بالرغم من عدم إنقطاع خدمة الھاتف

.النقال في المحافظات التي وقعت تحت سیطرة عصابات التنظیم اإلرھابي

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

ال یخفى على مجلسكم الموقر بأن حجم الدمار الكبیر الذي تعرضت لھ البنى التحتیة لمختلف القطاعات ومنھا قطاع اإلتصاالت جراء إحتالل
عصابات داعش اإلرھابیة لعدد من محافظات العراق العزیز، وقد أصدر مجلس الوزراء العراقي العدید من القرارات التي تساھم في جبر

الضرر الذي أصاب الشركات والمقاولین، ومنھا إیقاف المطالبة بالغرامات التأخیریة ومنح مدد إضافیة وإعتبار فترة أحداث داعش قوة قاھرة،
ومن تلك القرارات: قرار رقم (7) لسنة 2016، قرار رقم (347) لسنة 2015،  قرار رقم (124) لسنة 2015، قرار رقم (417) لسنة

2014، قرار رقم (145) لسنة 2015، قرار رقم (340) لسنة 2015، قرار رقم (432) لسنة 2015، قرار رقم (65) لسنة 2016، قرار
رقم (161) لسنة 2016، قرار رقم (109) لسنة 2017، والتي تضمنت عدة معالجات للمشاریع المنفذة في المحافظات المحتلة من قبل

عصابات داعش اإلرھابیة التي تعرضت للتدمیر، كذلك معالجات بالنسبة للمشاریع المنفذة في محافظات لم تحتلھا عصابات داعش والتي تأثرت
باألحداث، وكذلك الحال بالنسبة لشركات الھاتف النقال، حیث تقدمت ھذه الشركات بعدة طلبات إلى الھیأة تروم فیھا التعویض المادي عن ما

لحقھا من أضرار نتیجة تدمیر بناھم التحتیة الخاصة بقطاع اإلتصاالت واألبراج واألجھزة ومعدات التراسل في تلك المحافظات، حیث رفضت
الھیأة منحھم أي تعویضات مادیة، وأستمرت الھیأة في إستیفاء أجور الترددات، وھي نوعین من الترددات، الترددات الرادیویة والتي تم إستیفاء
أجورھا مقدماً ضمن أجر الترخیص في عام 2007 وملحق عام 2015 وھذه التي تربط أجھزة الھاتف النقال باألبراج. أما الترددات األخرى
الترددات المایكرویة لربط األبراج مع مراكز البداالت الرئیسیة للشبكة وأجورھا تدفع سنویاً حسب الطلبات المقدمة من الشركات وإستخدامھا

الفعلي، حیث أجرت الھیأة تحقیقاتھا من خالل مفاتحة مجلس األمن الوطني بموجب كتابنا المرفق بالعدد (8575) في 22/7/2018، للوقوف
على عدد المحافظات والمناطق المحتلة وبیان حجم الدمار الذي لحق بالبنى التحتیة العائدة لشركات الھاتف النقال والذي بین بموجب كتابھ المرقم
المرفق (402) في 13/8/2018، بأن عدد المناطق المحتلة بلغ (55) قضاء وناحیة ومنطقة وخمس محافظات وھي (الرمادي، نینوى، صالح
الدین، دیالى، كركوك) وھذا ما ثُبَِت بكتاب من مجلس األمن الوطني، باإلضافة إلى الدمار المتعلق بالبنى التحتیة، فإن الشركات فقدت إمتیازات

نشر خدماتھا في المحافظات المحتلة وذلك ما سبب خسائر إضافیة لھا وإنخفاض في مستوى اإلیرادات، فضالً عن التكالیف اإلضافیة التي
ترتبت على توسعة البنى التحتیة في المحافظات التي شھدت إستقبال للنازحین ألستیعاب الزیادة الحاصلة في الشبكة، عندما نزحت العوائل

للمناطق كانت الشبكة في تلك المناطق ال تتحمل، فالشركات وسعت شبكاتھا في مناطق النازحین، باإلضافة إلى إعادة التغطیة وبناء بنیة تحتیة
جدیدة في المناطق المحررة بالتزامن مع عملیات التحریر، بناًء على طلبات الحكومة العراقیة لدعم تقدم القوات األمنیة والمساھمة في عودة

الحیاة والنازحین في تلك المناطق، وعلى الرغم من ثبوت الضرر الذي لحق بھذه الشركات وما تبعھا من إجراءات الحظر نتیجة وباء كورونا
وتأثر فعالیات التسویق التجاري لھذه الشركات إال إن الھیأة لم تقدم أي تعویض مادي لھذه الشركات، وإنما إكتفى مجلس األمناء بموجب قراره
المرقم (43) في 24/11/2020 بمنحھم مدة تعویضیة ثالث سنوات مقابل رسوم وأجور قانونیة وفقاً للمعاییر الدولیة، أي ھذه الثالث سنوات
التي ذكره النائب (عالء الربیعي) لم تذھب مجاناً، وإنما مجلس األمناء أقرھا بأموال دفعتھا الشركات، أما بالنسبة لألجر التنظیمي فإنھ لم ولن

ینقطع طیلة فترة الترخیص ومن ضمنھا فترة عصابات داعش وكانت الھیأة حریصة على إستیفائھا في مواعیدھا المحددة بالعقد شھریاً وأرسالھا
إلى وزارة المالیة، لم تنقطع أبداً وترسل إلى وزارة المالیة، بالتالي فإن الخزینة العامة للدولة لم تتحمل أي تعویض وعلى العكس منھ فرضت

على الشركات إدخال إستثمارات وبنى تحتیة جدیدة تحملتھا الشركات وحدھا وساھمت الحكومة لتھیئة المتطلبات لعودة النازحین، وِلما تقدم
یتضح لمجلسكم الموقر بأن طلبات التعویض ال تدخل ضمن صالحیاتي كمدیر تنفیذي، وأنما ھي إختصاص حصري لمجلس األمناء والذي

أصدر قراره بمنح الشركات مدة تعویضیة ببدل مادي عوضاً عن منحھم تعویض نقدي، وإننا ملزمین بتنفیذ مقررات مجلس االمناء وأقتصر
دورنا في ھذا الموضوع على إجراء المخاطبات مع األجھزة األمنیة الفعالة للتحقق من وقوع الضرر بھذه المناطق ورفع الطلبات إلى مجلس

.األمناء والعمل وفق توجھاتھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تعقیب

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

حسب القسم الرابع من األمر رقم (65) النافذ فإن مجلس المفوضین بموجب الفقرة (ب) یتسلم التقاریر المرفوعة لھ من رئیس الجھاز التنفیذي،
یعني كل مرة تلقي الكرة إلى مجلس األمناء، ھذا لیس صحیح، ألن قانون رقم (65) ینص، یتسلم التقاریر المرفوعة من قبل رئیس الجھاز

التنفیذي، ھذه مادة قانونیة في قانون رقم (65) رئیس الجھاز التنفیذي ھو من یرفع التقاریر إلى مجلس األمناء، وكل اللجان ھناك تقریر كامل
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وضعتھ اإلدارة التنفیذیة ممثلة بالسید رئیس الجھاز التنفیذي وبعضویة مدراء الدوائر توصي بالتمدید والتجدید لشركات الھاتف النقال، لجنة
.التفاوض مع الشركات والمسؤول عن ھذه اللجنة ھو رئیس الجھاز التنفیذي، یعني لیس كل مرة نرمي الكرة في ملعب مجلس االمناء

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یعني طلب التعویض والتفاوض

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

رئیس الجھاز التنفیذي ھو نفسھ رئیس اللجنة التي كتبت التقاریر ورفعتھا إلى مجلس االمناء. الجانب المھم ھذا المورد المھم مورد اإلتصاالت،
ھذا كتاب في سنة 2016 ھذه الشركات تم تعویضھا باألجور التنظیمیة رئیس الجھاز التنفیذي في وقتھا (صفاء الدین ربیع) تعوضت الشركات

مما تسبب لھا من خسائر في المحافظات التي دخلتھا عصابات داعش، المحافظات الثالث، ھذا كتاب من مجلس األمناء تم تعویضھم باألجور
التنظیمیة والوصالت المایكرویة، الذي بقي من المواطنین في المحافظات المحتلة ھاتفھ یعمل وأنت من أحد ھذه المحافظات ونواب موجودین

أبناء احد ھذه المحافظات، بقیت اإلتصاالت متواجدة، والذین نزحوا للمحافظات األخرى بقى ھاتفھ معھ، ما ھي الخسارة التي تعرضت لھا
الشركات في ھذا الجانب، في جمیع دول العالم ثالث شركات كل شركة تعطیھا ثالثة سنوات كل شركة ملیار یعني ثالث سنوات یكون المبلغ

(9) ملیار ھذه ذھبت من موازنة الدولة، ممكن ان نعوضھم بشھر أو شھرین او ثالثة أشھر لیس ثالث سنوات، والدولة شریك مع ھذه الشركات
(18%) مع األجنبیة و(15%) مع المحلیة، یعني أنتم كذلك تضررتم بھذا الجانب، عندما اوقفت األجور التنظیمیة التي ھي (18%) وأوقفت

.أجور الوصالت المایكرویة، لذلك ھذه الثالث سنوات المجانیة لھذه الشركات بدون وجھ حق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التعقیب إن حضرتك المسؤول التنفیذي، وأنت من یقدم طلب التمدید او التعویض عن المدة إلى ھیأة األمناء وحضرتك رئیس لجنة التفاوض

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

أوالً: إن القرارات الصادرة من مجلس األمناء ھو المعني بتقسیط الدیون وھو المعني بالتعویض، ھذه قرارات إستراتیجیة وإن المدیر التنفیذي
ینفذ ھذه القرارات، أنا كمدیر تنفیذي أرفع طلبات الشركات، الشركات قدمت تطلب تعویض على الخسائر التي حدثت لھا في ھذه المناطق وانا

مسؤولیتي أرفع ھذه التقاریر إلى المجلس یناقشھا المجلس وانا لیس لي حق التصویت ولیس لي حق القرار ولكني أرفع ھذه التقاریر إلى
المجلس، القرار الذي تحدث عنھ السید النائب، إن أجور الترددات المایكرویة یتم إستیفائھا سنویاً، أي إستیفائھا عند إستخدامھا تستوفى حسب
لوائح تنظیمیة صادرة من مجلس االمناء عندما تكون ھذه الترددات مستخدمة من قبل الشركات، وعندما قامت عصابات داعش بإحتالل ھذه

المناطق والمحافظات تدمرت بناھا التحتیة للشركات وبالتالي لم تقم بإستخدام ھذه الترددات في ھذه المناطق، وعلى ھذه األساس مجلس األمناء
كما ذكر السید النائب في عام 2016 أصدر قرار یقضي بعدم مطالبة الشركات بإجور الترددات المایكرویة بعد ان یتم التثبت من إطفاء مواقع

الشركات بموجب كتاب مجلس االمن الوطني، یعني مجلس االمن الوطني ھو من ثبت إن ھذه المناطق التي تم إحتاللھا ال یستخدم فیھا
المایكرویف وحددھا (55) قضاء وخمسة محافظات، باإلضافة لتدمیر جزء كبیر للبنى التحتیة للشركة العامة لإلتصاالت والتي تعتمد علیھا

الشركات وبالتالي حصل إنقطاع في الخدمة وعدم وصولھا إلى الشركات والمستخدم النھائي، أي مجلس األمناء معني حصراً بأن یتخذ القرارات
.بعد ان تصلني من الشركات وأرسال واقع الحال إلى المجلس إلتخاذ القرار المناسب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تعقیب

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

سؤالي للسید رئیس ھیأة اإلعالم واإلتصاالت، ھل موظف بین الشركات ومجلس األمناء؟ ھل اعترضت وأین دورك؟ أین رأیك؟ القانون رقم
(65) رسم لك دور، أنت رئیس الجھاز التنفیذي، ماھو دورك؟ ھل انت موظف بین الشركات وبین مجلس االمناء؟ رأیك ھو القطعي، وھو من

یلتزم بھ مجلس االمناء والشركات، أنت السلطة التنفیذیة في ھیأة اإلعالم واإلتصاالت، انت صاحب القرار الذي من المفروض ان تلتزم بھ
الشركات التي تعمل في العراق، انت لست موظف، حتى إذا مجلس األمناء قدم لك رأي تقول كال إن ھذا مخالف لقانون رقم (65) قانون ھیأة
اإلعالم واإلتصاالت ولن یمضي ألن فیھ مصلحة بلد، ومصلحة البلد كان یفترض حتى وإن كان ھناك قرار من مجلس األمناء، ثالث سنوات

.تعوض الشركات بأي سند وبأي قانون، وبأي وجھ حق؟ ھذه ھو وجع اإلعتراض

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تفضل باإلجابة

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

إن المعني بالتواصل والتنفیذ مع الشركات ھو اإلدارة التنفیذیة، وأني أنقل واقع الحال والمقترحات إلى مجلس األمناء، أي اني أستلم المقترحات
وأضع المقترحات والسیناریوھات وأسلمھا إلى مجلس األمناء، لست ساعي برید ولست ناقالً، ولكن عليَّ أن أنقل بصراحة وشفافیة واقع الحال
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.للشركات والطلبات التي تصلني منھم، وأضع مقترحات وھذه تكون أمام طاولة مجلس األمناء وھو صاحب القرار

-:السید رئیس مجلس النواب –

سأل السید النائب سؤال، ھل حضرتك أعترضت او أبدیت رأي وكان رأي مجلس األمناء عكس أعتراضك؟

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

قرارات مجلس األمناء ھو المعني باألمر، وال یحق لإلدارة التنفیذیة أن تعترض إال أن یخالف القانون، إذا خالف القانون أستطیع اإلعتراض، اما
.إذا غیر مخالف للقانون ال أستطیع اإلعتراض ألنھم من وضعوا اإلستراتیجیة ووضعوا الخطة ویعرفوا إستراتیجیة الھیأة وأصحاب خبرة

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

مجلس األمناء یرسم السیاسة العامة ولیس لھ عالقة بھذه االمور التي ذكرھا السید رئیس ھیأة اإلعالم واإلتصاالت، وإضافة إلى ذلك جمیع
التقاریر مجلس اإلمناء ال یعترض علیھا لماذا؟ ألنھا مرسلة من قبل الجھاز التنفیذي، مجلس األمناء ال یجتمع إذا لم تكن ھنالك تقاریر مرسلة من

قبل الجھاز التنفیذي، نحن لیس ان نعرفھا ونحرفھا، الجھاز التنفیذي عندما یرید ان یتحصل على قرار من مجلس األمناء یرسل تقاریره إلیھم
والنتیجة مجلس األمناء یصوت علیھا، یعني مسبقاً ھي قرارات رئیس الجھاز التنفیذي، الذي ذكرنا في قانون رقم (65) ھو رئیس اللجان العلیا

.التي ترسل التقاریر إلى ھیأة اإلعالم واإلتصاالت، الجواب غیر مقنع وغیر مبرر

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

أوالً: لیس لي الحق بالتصویت في مجلس األمناء، ومجلس األمناء یناقش ھذه المقترحات ویضع ما یراه مناسباً، یعني یستطیع أن یرفض أي
.مقترح ویستطیع أن یضع أي مقترح

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

أنا سألتك سؤال ولم تجبني علیھ، وسوف أعود وأسالھ مرة أخرى، األمر الذي یطرح على مجلس األمناء ھو بطلب من الرئیس التنفیذي، ھل
الشركات تفاتح مجلس األمناء مباشرةً أو تفاتح الرئیس التنفیذي؟

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

.تفاتح الرئیس التنفیذي

-:السید رئیس مجلس النواب –

الرئیس التنفیذي عندما یرفعھا إلى ھیأة األمناء، ھل یبدي رأیھ؟ أم ال؟

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

.یبدي رأیھ وواقع الحال

-:السید رئیس مجلس النواب –

.على ماذا یصوت مجلس األمناء؟ یصوت مجلس األمناء على الطلب المقدم من المدیر التنفیذي

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

.یصوت بالرفض والقبول والمقترحات واإلضافة والتعدیل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.فقط أردت أن أسأل على اآللیة وقد أجابني علیھا، إن مجلس األمناء یصوت بالقبول أو الرفض

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

.أو یضیف ویعدل

-:السید رئیس مجلس النواب –
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اإلضافة والتعدیل ھل مقرونة بمصادقتك؟ أم ال؟

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

.كال غیر مقرونة أبداً

-:السید رئیس مجلس النواب –

ما ھو تقییمك لإلجابة؟

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

.(كل الذي یرفع إلى مجلس األمناء ھو من الجھاز التنفیذي حسب قانون رقم (65

-:السید رئیس مجلس النواب –

ما ھو تقییمك لإلجابة؟

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

.اإلجابة غیر مقنعة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أمضي بالسؤال الثالث

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

تسببكم في ھدر المال العام وحرمان موازنة الدولة من إیرادات إضافیة ھي في أمس الحاجة إلیھا واإلفتقار للسند القانوني والمنطقي لقیامكم
بتجدید قیمة الترخیص للمدة الكلیة للتجدید البالغة (8) سنوات في الترددات الحالیة بمبلغ (233,674) ملیون دوالر فقط، بالقیاس لقیمة

الترخیص األصلي لمدة (15) سنة البالغ (1,25) ملیار دوالر لكل شركة مضافاً إلیھ مبلغ (307) ملیون دوالر إضیفت عام 2013 عن شبكة
الجیل الثالث لتكون القیمة الكلیة للرخصة الواحدة (1,557) ملیار دوالر حیث إن المعروف عالمیاً أرتفاع األقیام بسبب اإلرتفاع الكبیر في

.أعداد المشتركین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید المستجَوب تفضل

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

كما أسلفنا سابقاً بأن قانون الھیأة قد حدد على سبیل الحصر مھام تشكیالت ھیأة اإلعالم واإلتصاالت، حیث حدد القسم الخامس الفقرة (1) من
ذات القانون، الھیأة تدیر المفوضیة عملیات ترخیص اإلتصاالت، ونصت الفقرة (2) من نفس القسم وضع وإصدار القواعد واللوائح التنظیمیة

الالزمة لتوفیر المنافسة في العراق في مجال تقدیم خدمات اإلتصاالت، ونصت الفقرة ثانیاً (د) من القسم وضع نظام لترخیص القائمین على
تشغیل شبكات اإلتصاالت للقواعد واللوائح التنظیمیة واالوامر التي وضعتھا المفوضیة، ونصت الفقرة ثانیاً (ھـ) من القسم الخامس تحدید شروط

الترخیص المطلوبة ونصت الفقرة ثانیاً (ز) تحدید رسوم وشروط وأحكام ضبط اإلتصاالت ونصت الفقرة ثانیاً (ز) ثانیاً، على توفیر خدمات
اإلتصاالت السلكیة والالسلكیة وفرض رسوم خدمات اإلتصاالت، ونصت الفقرة ثانیاً (ز) إحدى عشر على التفاوض على رسوم إنھاء خدمات
اإلتصاالت، ونصت الفقرة ثالثاً القسم األول على وضع إطار لجمیع مقدمي الخدمات، یتضح من النصوص أعاله إن السند القانوني في تحدید
رسوم قیمة التراخیص ھو مناط إلى مجلس أمناء ھیأة اإلعالم واإلتصاالت حصراً إستناداً لقانون رقم (65)، ولیس كما جاء في سؤال السید

النائب المستجِوب بعدم وجود سند قانوني ألجور التراخیص، فضالً عن ذلك فإن تحدید أجور الترخیص لیست عملیة إجتھادیة أو إرتجالیة، وإنما
تحدید أجور الرخصة تخضع إلى معاییر وممارسات دولیة وتؤخذ بعین اإلعتبار المقارنات المعیاریة للرخص الممنوحة في دول العالم والمنطقة
والتي تمت بناًء على مقارنات ألكثر من (340) رخصة في العالم، وتعتمد على معیار معامل الحزمة الترددیة وعدد السكان والحزمة الترددیة،

حیث قامت الھیأة وبناًء على طلب من قبل مجلس األمناء بتشكیل لجان متخصصة والتي قامت وفقاً للمعاییر العالمیة بإعداد دراسة المقارنة
للتراخیص الممنوحة بتقنیة الجیل الرابع وحسب أحدث اإلحصائیات ومن خالل ھذه المقارنات تم تحدید السعر باإلستفادة من تجارب الھیأت

العالمیة التي تتضمن في عضویتھا (GSMA) ومنظمة (ITU) المستقلة في الدول العربیة والعالمیة وإستشارة اإلتحاد الدولي لإلتصاالت
(750) شركة إتصاالت مسجلة وإطالعنا على أسعار التراخیص أما فیما یتعلق بالعالقة الزمنیة بین أسعار التراخیص، نود التوضیح وفقاً ألخر

اإلحصائیات فإن أسعار التراخیص في إنخفاض مستمر مقارنةً باألسعار للسنوات السابقة وحیث إن المعادلة المستخدمة للحساب اخذت بعین
اإلعتبار عدد السكان في العراق وحسب اإلحصائیات من قبل وزارة التخطیط، وأنا أطلب مدیر دائرة اإلتصاالت أن یوضح ھذه الجزئیة في

شاشة العرض، ھذه المقارنة الموجودة قبل عشرة سنوات أنظر إلى المنحني أرتفعت إلى (1,250) ملیار في عام 2015 وصل إلى (200)
وفي عام 2018 وصل إلى (50) ملیون أي العالقة الزمنیة مع السعر عكسي ولیس طردي، وقد عرضت اللجان أعمالھا على مجلس األمناء
والذي أبدى تعدیالتھ ومالحظاتھ علیھا والتي تم اخذھا بعین اإلعتبار، بالتالي صادق علیھا مجلس األمناء ومن بعد ذلك تم إرسالھا إلى مجلس
ُ أل أ
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الوزراء للمصادقة علیھا أي إن ھذه السعر الذي وضع ھو مصادق من قبل مجلس األمناء ورفع إلى مجلس الوزراء وتمت المصادقة علیھ وتُبِت
في القضیة اإلستئنافیة بعد قرار مجلس األمناء في 24/11، لذا یتضح لمجلسكم الموقر بإن السند القانوني لتحدید قیمة الرخصة ھو قانون ھیأة

اإلعالم واإلتصاالت، وإن صالحیة تحدید قیمة الترخیص ھو بید مجلس األمناء حصراً وفقاً لقانون الھیأة والذي راعى عند تحدید قیمة الترخیص
المعاییر الدولیة فضالً عن ذلك تم عرضھا على مجلس الوزراء والذي بدوره صادق علیھا، ولو وجد فیھ غبناً او مخالفة لعدل علیھا وھذا ما

أیدتھ محكمة إستأناف الكرخ اإلتحادیة التي أكدت في حكمھا في 23/12/2020 بأن إجراءات الھیأة موافقة لمتطلبات الجھات الرقابیة والمعاییر
الدولیة، ھذا أكدتھ المحكمة، وفضالً عن ذلك فإن اإلجراءات قد جاءت مطابقة لإلجراءات المتبعة عام 2014 والصادرة من قبل مجلس الوزراء

.بموجب القرار المرقم (233) لسنة 2014 في تحدید األجور والموافقات

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

أعود وأؤكد بان الدراسة التي قدمت فیھا السعر ھي الدراسة للجنة التي یترأسھا السید رئیس الجھاز التنفیذي وقدمت لمجلس األمناء، اللجنة التي
.شكلھا السید رئیس الجھاز التنفیذي ھي من قدمت ھذه األسعار، ھذا موضوع

الموضوع اآلخر ھل یستطیع أن یخبرني كم مدة عقود السعودیة والجزائر؟ وكم عدد المشتركین والكلفة؟ والخدمات ما ھي نوعھا؟ ھذه جداً
مھمة، اآلن نرید ان نحسبھا بشكل بسیط لقد سألت لجنة الخدمات، في عام 2007 تعاقدنا مع ھذه الشركات لمدة (15) سنة بمبلغ (1,25) ملیار
دوالر لكل شركة، وفي عام 2013 منحناھم الجیل الثالث بمبلغ (307) ملیون دوالر، إذا جمعناھا یكون المبلغ (1,557) ملیار دوالر في عام

2007 كان عدد المشتركین جداً قلیل قیاساً بالیوم واألسعار نفسھا او بتزاید والطلب أصبح أكثر قبل لم یكن أنترنت والجیل الثالث، اآلن
المواطنین یستخدمون الھاتف أكثر من السابق، اآلن أغلب المواطنین لدیھم ھواتف وفي عام 2007 كان عدد المشتركین ال یتجاوز الملیون،

نقسم مبلغ (1,557) ملیار على (15) سنة یكون (103) ملیون دوالر ونضربھا في ثمان سنوات ھذا في حساب عام 2007 لیس اآلن وعدد
المشتركین (38) ملیون، یكون المبلغ (830) ملیون دوالر لكل شركة بدون حساب عدد أفراد المشتركین الذي وصل إلى (38) ملیون مشترك

وكان جیل ثاني وأصبح ثالث واآلن رابع وھذا یفترض أن یكون ضمن سعر أعلى، كذلك األسعار إرتفعت بصورة كبیرة بسبب الوضع
اإلقتصادي العالمي، الوضع األمني والتحدیات األمنیة أفضل مما كانت علیھ في عام 2007 إستقرار األمن بصورة كبیرة أفضل من السابق،

البنى التحتیة سابقاً غیر موجودة واآلن تم صرف أكثر من (4) ملیار دوالر تستخدم من قبل الشركات، سابقاً الشركات في عام 2007 لیس لدیھا
بنى تحتیة الیوم عندما تم التجدید لھا بناھا التحتیة جاھزة مجرد فقط وقعتم على ملحق عقد وعملھا مباشرة فیھ، كان یفترض ان یكون قیمة العقد
لیس (233) ملیون ألنھ بإعتبار ھبة لھذه الشركات مدة الثمان سنوات، أنا أعتبر (233) ملیون ووجود (38) ملیون مشترك بالكلفة العالیة في

.العراق وسوء الجودة اعتبره ھبة لھذه الشركات

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

ویعتمد على (GDB) أوالً: إن قضیة أسعار التراخیص لیست كما تطرقتم بحسابات بسیطة، الیوم األسعار فیھا مقارنة وقیاسي یعتمد على
التغلغل ویعتمد على مواقع التواصل اإلجتماعي تكون مجاناً أو ال، ھذه كلھا امور، سوف أعطي امثلة، اتكلم عن السعودیة، عندما نأخذ مثال

یجب أن تكون المقارنة صحیحة، یعني ال نأخذ بلد عدد نسماتھ اربعة مالیین او أخذ بلد عدد نسماتھ (200) ملیون، یجب أن نأخذ عدد النسمات
ومعدل صرف الفرد، في السعودیة معدل صرف المواطن للھاتف شھریاً (15) دوالر، أما معدل صرف المواطن في العراق (5) أالف دینار،

.ھذا فرق، ھذا أوالً

ثانیاً: السعودیة أعطت الجیل الرابع لمدة (15) سنة في عام 2017 بمبلغ (225) ملیون دوالر، نحن اعطیناھا بمبلغ (233) لثمان سنوات،
وھناك سؤال آخر تحدث بھ السید النائب حول األسعار،  باإلضافة إلى إنھ ھناك أسعار إضافیة غیر الـ(233) ألنھ ال تكفي، ھذا في السعودیة،

أتحدث عن مصر (100) ملیون مشترك معدل صرف المشترك في مصر حوالي من (8-9) دوالر، كم الرخصة؟ لمدة (15) سنة بمبلغ
(335) ملیون، بینما العراق (233) باإلضافة إلى الترددات اإلضافیة التي نجبیھا من الشركات، تفضل السید النائب حول عام 2007، إن حجم

السوق في عام 2007 ونسبة تغلغل خدمات الھاتف النقال الجمیع یعرف كانت ضئیلة تصل إلى (10-20%)، وإن معدل صرف المواطن في
عام 2007 یقدر (35) دوالر ألن المواطنین الذین لدیھم ھذه الھواتف على مستوى عالي من األعمال في بغداد والمحافظات، الیوم نتكلم عن

.عام 2019 نسبة التغلغل (94,8%) وحسب إحصائیات اإلتحاد الدولي

ثالثاً: إن تطور التقنیات واإلنتقال من خدمة الصوت إلى خدمات البیانات قد أثر بشكل واضح على الواردات، قبل لیس ھنالك انترنت قبل كان
فقط صوت، الكارت الذي یشحن فقط لإلتصال، الیوم لدینا (6) ملیون عائلة تمتلك أنترنت والجمیع مرتبط بھا، والمشترك الذي لدیھ انترنت في
البیت ال یشتري من الھاتف أي إنھ أثر على إیرادات الشركات وبالتالي أثرت على إیرادات الدولة، ألن الدولة تأخذ (55-60%) من أرباح ھذه

الشركات تذھب إلى وزارة المالیة، كما إن عملیة إحتساب اجور الترددات تعتمد على عدد من المتغیرات، باإلضافة على إعتمادھا على عدد
حیث إن (GDB) السكان وكمیة الطیف الترددي الممنوح والحزمة الترددیة فھو یعتمد على القوة الشرائیة للمواطن وإجمالي المدخول الوطني
القوة الشرائیة في ھذه المناطق في أوربا والخلیج والسعودیة واألردن أعلى بكثیر من القوة الشرائیة للمواطن وبالتالي تؤثر على السعر، ونحن

.السعر الذي وضعناه في ھذه المعادلة أكثر من دول الجوار بأكثر من ثالث مرات

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

سابقاً تعاقدت الھیأة في 2007 مع شركة أجنبیة شركة (براس ووتر ھاوس) وقدمت الدراسة، ووزارة العلوم والتكنولوجیا والوزارات األخرى
التي كانت تعمل معھا، اآلن الدراسة قدمتھا لجنة مصغرة من موظفین في ھیأة اإلعالم واإلتصاالت، الدراسة التي قدموھا لیس مثلما ذكر السید
رئیس الجھاز التنفیذي بالمستوى المطلوب، إضافة إلى ذلك تأخذ جانب مصر ودائماً یأخذونھا كمثل لھذا الموضوع، مصر تختلف عن العراق،
أوالً فرق العملة بینھا وبین العراق وفرق الكلفة، الجمیع یعلم سعر الجنیھ المصري قیاساً للدینار العراقي، لیس من الممكن ان تكون مقارنة بیننا

وبین مصر، لعدة أسباب الكلفة وغیرھا، األنترنت ذكرت ال یوجد قبل انترنت فقط اتصال، نعم ولكن اآلن األنترنت لیس مجاني أیضاً بأموال
.كثیرة، الجواب غیر مقنع، أتحول إلى السؤال الرابع
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-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل تحتاجون إلى استراحة؟ لدینا تصویتات، ولدینا طلبات من السادة النواب إلدراج فقرة في جدول األعمال، اطلب من السیدات والسادة النواب
.البقاء في المجلس

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

السؤال الرابع: مخالفتكم ألحكام القوانین والتعلیمات واإلجراءات األصولیة الواجبة اإلتباع والتوجیھات القاضیة بضرورة تعظیم موارد الدولة في
قرار إدراج تراخیص الجیل الرابع ضمن عقود التمدید لعقود تراخیص تقدیم خدمات الھاتف النقال للشركات المتعاقدة بشكل مجاني، االمر الذي
تسبب بھدر المال العام وحرمان موازنة الدولة من إیرادات إضافیة كبیرة ھي في أمس الحاجة إلیھا، إذ إن من غیر المعتمد في كل أنحاء العالم

في قطاع اإلتصاالت الجمع بین عقد ترخیص الھاتف النقال وعقد ترخیص جیل الھاتف النقال، علما بان اإلدارة السابقة للھیأة أقامت جولة
.التراخیص للجیل الثالث عام 2013 بقیمة (307) ملیون دوالر لكل شركة

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

أود التوضیح بأن ال صحة لما جاء بأن الھیأة منحت ترخیص الجیل الرابع مجاناً، كما ال صحة أیضاً، بأن اإلدارة التنفیذیة السابقة أقامت جولة
تراخیص عام 2013، حیث أود أن أبین الحقائق التالیة، إن مجلس األمناء في 29/9/2013 منح خدمات الجیل الثالث لشركات الھاتف النقال
ببدل (307) ملیون وصادق على ھذا القرار في حینھ مجلس الوزراء بقراره المرقم (233) لسنة 2014، أي ال وجود ألي جوالت تراخیص

.أو مزایدات في منح الجیل الثالث، ھذا أوالً

ثانیاً: إن الھیأة في الجیل الرابع اعتمدت ذات اآللیة المعتمدة في عام 2014، من خالل قیام شركات الھاتف النقال بتقدیم طلبات أصولیة تم
إحالتھا إلى مجلس االمناء، والذي وجھ بموجب قراره المرقم (ق 116) في 11/12/2019 وھذا اول قرار لمجلس االمناء بتشكیل لجان

التفاوض ودراسة الطلبات وتقدیم المقترحات للمجلس بغیة استثمار الترخیص الممنوح للشركات كونھ یشغل خدمات الجیل الثاني والثالث، وبغیة
مواكبة التطورات التكنولوجیة كون إن جمیع دول المنطقة والغالبیة العظمى من دول العالم قد إنتقل إلى الجیل الرابع والخامس من تكنولوجیا

خدمات الھاتف النقال، فقد ناقش مجلس االمناء المقترحات وعدل علیھا، وأصدر قراره بمنح خدمات الجیل الرابع، بمقابل إلزام الشركات بدفع
مبلغ وقدره (233) ملیون دوالر في 24/11 مضافاً إلیھا مبالغ الترددات اإلضافیة والذي تم تحدیده من قبل مجلس االمناء بتاریخ

26/1/2021، وبالتالي ال وجود ألي منح مجاني للجیل الرابع وصادق علیھ مجلس الوزراء، فضالً تم الطعن في ھذا القرار أمام القضاء والذي
أید صواب وسالمة اإلجراءات، إن مبلغ (233) ملیون دوالر ھو التجدید للترددات الحالیة لمدة ثمان سنوات مع منح إستخدام الجیل الرابع،
ولكي تقدم ھذه الشركات الجیل الرابع یجب علیھا أن تحصل على ترددات إضافیة من الھیأة وإن أجور ھذه الترددات اإلضافیة لتشغیل الجیل

الرابع بمعزل عن مبلغ (233) وقد حددت من قبل مجلس األمناء بقراره (ق 4) في 26/1/2021، لذا یتضح إن إجراء منح الجیل الرابع
جاءت موافقةً للقانون وإن مجلس األمناء ھو من اوعز بدراسة وإقرار خدمة الجیل الرابع وكان ھذا القرار صائب ومحل تقدیر لكونھ سوف

یؤدي لتعظیم إیرادات الدولة وسوف یتم إدخال تكنولوجیا حدیثة ومتطورة للعراق في وقت بأمس الحاجة لھ للمساھمة بالنھوض في القطاعات
االخرى، وفضالً عن ذلك تم الطعن بھ في القضاء العراقي، وقد أید إجراءات مجلس االمناء ومجلس الوزراء والھیأة في منح خدمة الجیل الرابع

ً .أصولیا

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید المستجَوب أرجو عند اإلجابة على األسئلة عدم اإلسھاب وتكرار بعض االمر التي استوضحتھا حضرتك، على ھذا السؤال أو االسئلة
.االخرى، القناعة للمجلس

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

نحن جمیعاً عرفنا إن الجیل الثالث في عام 2013 بمبلغ (307)، الجیل الرابع بكم یكون؟ نرید ان نعرف الجیل الرابع بكم سعره؟ الجیل الثالث
.بمبلغ (307)، مبلغ (233) ملیون دوالر للتجدید أم للجیل الرابع، لیوضح لنا ھذا الموضوع بإختصار، لیس مجلس االمناء من سعّر وغیر ذلك

الصورة واضحة في عام 2013 بمبلغ (307)، اآلن الجیل الرابع بكم أحیل لھذه الشركات؟ ھل مجاناً؟ أم بمبلغ (233) ملیون دوالر للجیل
.الرابع إذاً التجدید بكم؟ فلیوضح لنا ھذا الموضوع

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

كما أسلفت في السؤال السابق إن تراخیص اإلتصاالت عكسیة مع الزمن وقد اخبرتك في شاشة العرض كان بمبلغ (1,25) ملیار في السعودیة
في عام 2014 أصبح (300) واصبح في عام 2017 بمبلغ (225) أي عكسیة القضیة عكسیة ولیست طردیة، بالنسبة للجیل الرابع، ھذه

الترددات الحالیة التي وضعھا مجلس االمناء بسعر (233) للترددات الحالیة المستخدمة لمدة ثمان سنوات، أما الترددات التي ترید إستخدامھا
الشركات، الیوم شركة ترید (10) میكا وغداً شركة ترید (15) میكا، (10) میكا اآلن أقرھا مجلس االمناء بمبلغ (135) ملیون دوالر لمدة

عشر سنوات، أي (13,5) ملیون لكل سنة أقرھا مجلس األمناء زیادة على مبلغ (233)، وإذا الشركة أرادت ترددات أكثر احتمال ان نضیف
(100) او (200) ھذا حسب اإلستخدام، الیوم نحن نبیع تردد، الیوم إحتمال تستخدم (5) وغداً إحتمال تستخدم (10) بالتالي ھذه الزیادة حسب

.إستخدام الترددات

-:السید رئیس مجلس النواب –
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سأل سؤال مبلغ (233)، ھل ھو للتجدید؟ أم للجیل الرابع؟

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

.مبلغ (233) ھو سعر الترددات لمدة (8) سنوات الحالیة، لدیھ اآلن ترددات یعمل علیھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یعني ھذا المبلغ لرخصة الھاتف النقال

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

.ھذا المبلغ (233) لرخصة الھاتف النقال لمدة ثمان سنوات

-:السید رئیس مجلس النواب –

والجیل الرابع كم؟

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

.وإذا أراد ترددات إضافیة للجیل الرابع سوف یضیف أموال أخرى

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تمت اإلجابة

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

واضح إنھ ال توجد اموال على رخصة الجیل الرابع، التجدید بمبلغ (233)، العقد في عام 2007 بمبلغ (1,250) ملیار واضح والجیل الرابع
بمبلغ (307)، مع إحترامي للسید المستجَوب ھذا خطاب إنشائي وال توجد جملة خبریة او إجابة عن السؤال، اإلجابة غیر مقنعة، أذھب للسؤال

.الخامس

السؤال الخامس: مخالفتكم للقوانین والتعلیمات واإلجراءات األصولیة الواجبة اإلتباع من خالل منح الشركات التي جرى التجدید لھا في عقود
تراخیص خدمات الھاتف النقال لترددات إضافیة من حزم ترددات النطاق العریض، بالرغم من عدم قیامھا بتسدید ضریبة المبیعات وضریبة

الدخل إلى وزارة المالیة كما تقضي بھا المادة (15) ثالثاً من قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2019، التي أوجبت على ھیأة اإلعالم
واإلتصاالت إیقاف الطیف الترددي لشركات الھاتف النقال بعد مرور (60) یوماً عند عدم تسدیدھا لضریبة المبیعات وضریبة الدخل والدیون

المترتبة بذمة ھذه الشركات مما سیساھم في حرمان القطاعات الحكومیة من إستغالل تلك الترددات في موضوعات مھمة، كالحوكمة اإللكترونیة
وتطویر الواقع التكنولوجي في العراق والتعلیم اإللكتروني والتجارة وقطاع الصحة وغیرھا من القطاعات الخدمیة، في مقابل تحقیق أرباح
خیالیة لتلك الشركات، من خالل تقلیل اإلنفاق بالنسبة لھا دون تحقیق أي مردود مالي للحكومة، وبالتالي اإلضرار باألموال العامة وحرمان

.موازنة الدولة من إیرادات إضافیة كبیرة ھي في أمس الحاجة إلیھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تفضل باإلجابة

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

أود التوضیح إنھ في نھایة كل سنة یتم مخاطبة الھیأة العامة للضرائب ومفاتحة الشركات لتقدیم سالمة الموقف الضریبي، وھذا في شاشة العرض
المخاطبات التي أرسلت للشركات، ونطلب من الشركات تزوید الھیأة ببراءة الذمة الضریبیة وتسدید قیمة ضریبة المبیعات وتسدید ضریبة الدخل
السنویة، وكذلك تبادر الھیأة بدعم الھیأة العامة للضرائب من خالل إرسال كتب رسمیة تتضمن اإلیرادات السنویة لكل شركة، لكي یتم مطابقتھا

مع الحسابات الختامیة من قبل الشركات إلى الھیأة العامة للضرائب، وان الھیأة بتنسیق تام ومستمر مع الھیأة العامة للضرائب سواء كان عن
طریق اإلجتماعات المتواصلة أو المخاطبات الرسمیة، وبعد صدور قانون تمویل العجز المالي تم مفاتحة الھیأة العامة للضرائب، وھذا كتابنا ذو

العدد (10525) في 15/11/2020 لتزویدنا بما یؤید سالمة موقف الھاتف النقال من الضریبة، ولقد أجابت الھیأة العامة للضرائب بكتابھا
(5345) في 24/12/2020 بسالمة الموقف الضریبي لشركة (زین) وأبدت عدم ممانعتھا من تجدید الرخصة ومنح الجیل الرابع كونھا
متحاسبة أصولیاً لغایة 31/12/2020، أي إن شركة زین متحاسبة ضریباً، والكتاب امامكم ینص إنھ ال مانع من التجدید كونھا متحاسبة

أصولیاً، وأجابت الھیأة العامة للضرائب بكتابھا (3821) بسالمة الموقف الضریبي لشركة (أسیاسیل) وأبدت عدم ممانعتھا من تجدید الرخصة
ومنح الجیل الرابع كونھا متحاسبة أصولیاً ایضاً في 31/12/2020. اما شركة (كورك) فلم یتم التجدید لھا لعدم إكمالھا إجراءات التحاسب
الضریبي وباقي الشروط، ولم یتم إیقاف الطیف الترددي لوجود أمر والئي صادر عن مجلس القضاء األعلى، القضاء العراقي محكمة بداءة

أربیل والقاضي بإیقاف أجراءات التحاسب الضریبي لغایة حسم الدعوة، أي إن ھناك دعوى مقامة من قبل شركة كورك على الھیأة العامة
للضرائب وصدر أمر والئي لحین حسم الدعوى، وتم إعالم وزارة المالیة اإلتحادیة بھذا القرار كونھا الطرف األساسي في الدعوى، أستناداً لما
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ورد في حكم محكمة اإلستئناف وقرار مجلس األمناء في 24/11 نود التوضیح بأنھ لم تقم الھیأة بمنح شركات الھاتف النقال أي ترددات، نحن لم
نمنح شركات الھاتف النقال أي ترددات ضمن النطاق العریض وان الترددات التي تعمل بھا ضمن الحزم الحالیة وال توجد ضمن حزم النطاق

العریض، إن الھیأة سبق لھا وإن قامت بمنح وزارة اإلتصاالت ترددات ضمن نطاق الحزام العریض ألغراض تشغیل خدمات الحكومة
اإللكترونیة بصورة مجانیة، وللحقائق والوثائق المعروضة یتضح بأن ھیأة اإلعالم واإلتصاالت ملتزمة بتنفیذ النصوص القانونیة المنصوص

علیھا في قانون الموازنة حیث تم إستیفاء كافة المبالغ المالیة التي كانت بذمة شركة (زین، أسیاسیل) وكذلك المبالغ لشركة (كورك) ما عدى أحد
المبالغ المعلقة بموجب قرار قضائي صادر عن مجلس الطعن وإن الھیأة ماضیة بإستحصال ھذا المبلغ من خالل تنفیذ ھذا القرار، وإن مجلس

.األمناء على إطالع تام بكافة اإلجراءات القانونیة والمالیة والفنیة المتخذة بحق الشركات كافة

 

 

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

قبل قلیل ذكر السید المستجَوب بعدم وجود دیون بخصوص شركات الھاتف النقال، ھذه وثیقتان من الھیأة العامة للضرائب في سنة 2020 تثبت
بأن أحدى الشركات مطلوبة (300) ملیار ضریبة دخل والثانیة مطلوبة (250) ملیار ضریبة دخل والثالثة لم تسدد ال ضریبة دخل وال ضریبة
مبیعات، ھذه كتب من الھیأة العامة للضرائب تثبت بأن الشركات لم تسدد الضریبة وباألرقام، وھذا لیس كالم من عندي الھیأة العامة للضرائب

أخبرت بأن أحدى الشركات مطلوبة (300) ملیار ضریبة دخل والثانیة مطلوبة (250) ملیار ضریبة دخل والثالثة لم تسدد ال ضریبة دخل وال
ضریبة مبیعات، كیف نقول إن ھذه الشركات سددت؟ وبأي طریقة، ھل بالكتاب الذي أرسلتموه لكي تسقطون نصف المبلغ عن احدى الشركات

.أو بأي طریقة سددت؟ الجواب غیر مقنع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لھ تعقیب قبل أن تعلن موقفك

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

.(اسأل السید النائب (عالء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السؤال یوجھ إلى رئاسة المجلس

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

.أرید تاریخ ھذه الكتب الموجودة لدى السید النائب

-:السید رئیس مجلس النواب –

آخر كتاب كم تاریخھ؟

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

.(شھر كانون األول، شركة زین وشركة أسیاسیل، شركة زین 24/12/2020، اطلب تاریخ الكتاب لدى السید (عالء

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

بقانون الموازنة وقانون تمویل العجز، ھل إلتزمت الھیأة العامة لإلتصاالت بالفقرة القانونیة ضمن قانون الموازنة بتسدید الشركات للدیون؟ أطلب
جواب على ھذا السؤال، ھل یستطیع اإلجابة على ھذا السؤال؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

سؤالي، ینص إنھ ھناك إضبارة مفتوحة ولكن ال یخبرنا إنھ مطلوب؟ ام ال؟

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

.سددت كامل دیونھا، ویقول نافذ لحین 31/12/2020

-:السید رئیس مجلس النواب –

أ ً أ أ
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سوف أقرأ الكتاب، إستناداً إلى الطلب المقدم إلینا من الشركة أعاله بتسلسل الوارد (7234) في 24/12/2020 وبقدر تعلق األمر بھیأتنا ال
مانع لدینا من تجدید رخصة الھاتف النقال ومنح رخصة الجیل الرابع للشركة اعاله، علماً إن الشركة أعاله مسجلة لدینا برقم إضبارة (13000)
ومقدرة لغایة 2020 التقدیریة، علماً إن كتابنا ھذا نافذ لغایة 31/12/2020 على أن ال یستخدم كتابنا إال للغرض المذكور اعاله حصراً، بتوقیع

.الدكتور (قصي جدعان مھدي) عن المدیر العام مدیر، مدیر قسم  كبار المكلفین، موظف یخاطب الھیأة مباشرةً بدون المرور بوزیره

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

.الكتاب یذھب إلى المدیریة العامة ویتصلون مباشرة بنا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یخاطبكم مباشرةً ویذكر إنھ مفتوحة إضبارة لم یتحدث عن دیون

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

.یقول إنھ مسدد لغایة 31/12/2020

-:السید رئیس مجلس النواب –

السادة المالیین، ماذا یعني بعبارة (ومقدرة لغایة سنة 2020 التقدیریة)؟ المقدرة ھل تعني السداد؟ یحق لي اإلستفسار من اللجان المعنیة، اللجنة
القانونیة ماذا تعني كلمة (مقدرة)؟

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

ھذا كتاب بتاریخ 22/2/2021 ینص على إن الشركات لم تسدد، ھذا الكتاب مرسل إلى مكتب السید النائب (محمد شیاع السوداني)، الموضوع
.موقف التحاسب الضریبي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أعرض الكتاب، ألن المستجَوب طلب آخر نسخة كتاب

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

.نحن نعلم إن في التحاسب الضریبي ھناك براءة ذمة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید نائب رئیس اللجنة القانونیة ماذا تعني عبارة المقدرة؟

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

معناه صاحب الضریبة أو الشخص المفروض علیھ الضریبة، الشركة نفسھا تقول إن ضریبتي مثالً (1) ملیون دینار تقدم إلى المخمن في دائرة
الضریبة العامة وعلى ضوءھا یتم إستحصال الدیون، لكن ھذا الكتاب ال یعني أنھ تم التسدید، ألن تسدید الضرائب یكون بمستندات خاصة تصدر

.من ھیأة الضریبة العامة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السادة المالیین، السید (احمد الصفار) أرید رأیك

-:النائب احمد سلیمان یاسین الصفار –

تقدیر الضریبة یعني أحتساب دخل الشركة والتكالیف ثم إستقطاع التكالیف من الدخل اإلجمالي للوصول إلى الربح الصافي وإحتساب الضریبة
.علیھ، ھذا تقدیر ولیس دفع للضریبة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا الكتاب تقدیر ولیس تسدید

-:النائب احمد سلیمان یاسین الصفار –

.نعم تقدیر مبلغ الضریبة
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.أمضي بالسؤال الذي بعده لحین إكمال عرض الوثیقة التي طلبتھا جنابك

-:النائب احمد سلیمان یاسین الصفار –

.نعم تقدیر مبلغ الضریبة

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

اإلفتقار للسند القانوني والمنطقي وتسببكم في إضعاف الموقف القانوني والتعاقدي للھیأة العامة لإلتصاالت أزاء الشركات المتعاقد معھا في عقود
تراخیص تقدیم خدمات الھاتف النقال من خالل قیامكم بإشتراط قیام تلك الشركات بتسدید المستحقات المالیة المترتبة بذمتھا عن قیمة الرخصة
ذاتھا العقد األصل مؤیدة بقرار صادر عن مجلس الطعن یدفع بمقدار (50%) من تلك الدیون قبل توقیع ملحق العقد وتقسیط المتبقي من تلك

الدیون خالل (5) سنوات دون أي ضمانات حقیقیة تقدمھا الشركات للتسدید في المواعید المقررة كشرط للموافقة على التجدید، بالرغم من كون
تلك الدیون واجبة السداد قانوناً عمالً بقانون تحصیل الدیون الحكومیة رقم (56) لسنة 1977 المعدل، وإن من واجب الھیأة إستحصال تلك

.المبالغ وأن عدم قیامكم بإستحصالھا أو إتخاذ أي إجراءات قانونیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید النائب، أقترح علیك تجاوز ھذا السؤال ألنھ بموجب التعدیالت التي أجریت أصبح السداد (100%)، تجاوز ھذا السؤال

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

السؤال السابع: مخالفتكم ألحكام المادة (15) أوالً من قانون مجلس النواب وتشكیالتھ رقم (13) لسنة 2018 والمادة (78) من النظام الداخلي
لمجلس النواب، وإمتناعكم عن تزوید مجلس النواب ولجانھ النیابیة بصورة من عقود تراخیص الھاتف النقال والالسلكي والھاتف، وعرقلة

المجلس النیابي وظیفتھ الرقابیة، األمر الذي یعد أمتناعاً عن أداء واجب قانوني بموجب تطبیق العقوبات المناسبة الواردة في الدستور والقوانین
.النافذة بحقكم وبضمنھا المادة (329) من قانون العقوبات العراقي

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

نثمن الدور الرقابي للمجلس الموقر، ونؤكد حرصنا الشدید على اإلستجابة لكافة الطلبات الواردة إلینا من مجلسكم الموقر، حیث ورد إلى ھیأتنا
من مكتب السید النائب (عالء الربیعي) عشرات األسئلة واإلستفسارات والكتب الرسمیة، فضالً عن باقي طلبات السادة النواب وتمت اإلجابة

علیھا وضمن المدة القانونیة ومدعمة باألسانید والمرفقات، وھذه الكتب جمیعھا سلمت إلى السید (عالء الربیعي) بأسئلتھ خالل السنتین
.الماضیتین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.شكراً، أمضي إلى السؤال الذي یلیھ

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

أرید أن أجیب على ھذا السؤال، ھذا كتاب من رئیس ھیأة اإلعالم واإلتصاالت یجیب على كتاب مجلس النواب العراقي، الموضوع أولیات عقود
الھاتف النقال، إشارة إلى كتاب مجلس النواب العراقي بالعدد (297) والمؤرخ في 26/3/2019، یعني المجلس خاطبھم في عام 2019

والمتضمن طلب نسخة من عقود شركات الھاتف النقال، وبصدده نود ان نبین بأنھ یتعذر علینا تزوید عقد الرخصة وذلك لطبیعة وخصوصیة
المعلومات الواردة فیھ وحساسیتھا من الناحیة الفنیة من حیث سریة الطیف الترددي المستخدم من قبلھا والذي قد یؤثر بشكل مباشر على أمن

وإستقرار  الدولة باإلضافة إلى النواحي اإلقتصادیة والتجاریة والتنافسیة، كون الدولة شریك مع تلك الشركات وقد تم إعالم مكتب رئیس
الوزراء بھذا الشأن، ھذا كتاب بتاریخ 2/5/2019 أجاب علیھ رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت، إذا مجلس النواب العراقي لیس لھ الحق

باإلطالع على عقود شركات الھاتف النقال، من الذي یراقب المخالفات؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا أمر تقدیري، أنتظر إجابة على تعقیب جنابك. تفضل باالجابة

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

إن األسئلة التي وردت إلینا المواضیع وردت الینا من السید (عالء)، الشركة اإلستشاریة المتعاقدة، الدعاوى المقامة، عدد الغرامات، تعاقد الھیأة،
.(تھریب السعات، الھیكلیة، عقود المستشارین، الرخصة الرابعة، جودة الخدمة، حزمة أسئلة من (12) وحزمة أسئلة من (11

-:السید رئیس مجلس النواب –
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سؤال، التعقیب اآلن الذي لدیھ یسألك إنھ وجھت لك كتاب بخصوص نسخة من العقود وھو عضو في لجنة اإلعالم واإلتصاالت، لجنة قطاعیة،
ھل ھذه اإلجابة فعالً وردت منكم؟

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

إن طلبات السید النائب ھي محل إعتبار ولم یتم إھمال أو عدم الرد علیھ، أرسلت رسالة إلى مكتب رئیس الوزراء ألن ھناك لجنة وزاریة ھي
من عملت تراخیص الھاتف النقال وطلبت من مجلس الوزراء إن ھذه العقود حسب قرار مجلس األمناء السابق أن ال تعطى العقود إال الفقرات

.المعتمدة ولم یردني جواب من مجلس الوزراء في حینھ، وأرسلت نسخة إلى األمانة العامة لمجلس النواب بخصوص ھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

لدي إجابة على ھذا في نھایة اإلستجواب، أمضي على السؤال الذي یلیھ، السید (عالء الربیعي) ارجع إلى الوثیقة التي طلبتھا أعرضھا وانظر
إلى من معنونة؟

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

.إلى النائب (محمد شیاع السوداني) بتاریخ 22/1/2021

-:السید رئیس مجلس النواب –

على ماذا تنص؟

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

.موقف التحاسب الضریبي لشركات الھاتف النقال الثالث، إشارة إلى كتابكم نحیل إلیكم موقف التحاسب الضریبي

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

متى تاریخ الكتاب؟

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

الكتاب مؤرخ بتاریخ 2/2/2021، كل التحاسب لسنة 2020 تقدیریة، لیست براءة ذمة، وفقط لسنة 2020 وسیاسة ھذه الشركات تتھرب من
.ضریبة الدخل، ینص الكتاب تمت مفاتحة ھیأة اإلعالم واإلتصاالت

-:السید رئیس مجلس النواب –

فیما یخص شركة (كورك تلیكوم) نود االشارة إن الشركة أعاله مسجلة بالرقم، إستناداً للفصل الثالث من الموازنة العامة اإلتحادیة، وفي ضوء
ذلك تم إتخاذ اإلجراءات التالیة، مفاتحة المدیریة العامة للضرائب في إقلیم كوردستان لغرض إرسال إضبارة الشركة بموجب كتاب كذا وكذا،

مفاتحة ھیأة اإلعالم واإلتصاالت لغرض تزویدنا بنسخة من البیانات المالیة، قدرت الشركة إداریاً، تم توجیھ إنذار وضریبة، كم قیمة الضریبة؟
(44,895,251,000) دینار لم تسدد لغایة عام 2019 وتم مفاتحة ھیأة اإلعالم واإلتصاالت إلرسال البیانات، مع مالحظة إن ھناك دعوى
قضائیة مقامة في إقلیم كوردستان لم تحسم لغایة اآلن، فیما یخص اإلستقطاع المباشر تم محاسبة الشركة من عام 2007 ولغایة عام 2015،

اللجنة المالیة واللجنة القانونیة، إستدعاء المدیر العام (شاكر) یعطي كتابین، كتاب یرسلھ لإلتصاالت بدون نسخة لمجلس النواب، ویعود ویجیب
بطریقة ثانیة لمجلس النواب وال یعطي نسخة لإلتصاالت، كتابین متعارضین ومتضاربین. یحضر إلى مجلس النواب واللجان المعنیة القانونیة

.والمالیة تتخذون اإلجراءات بھذا الموضوع

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

.أرید أن تعلم حجم الدیون التي بذمة الشركات

-:السید رئیس مجلس النواب –

إعتراض الشركة على تقدیرات الھیأة وقد وردت من الھیأة وحالیاً معروضة للتمییز، یعني لغایة اآلن لم تحسم، بما یتعلق بشركة أسیاسیل
وشركة زین ضریبة الدخل متحاسب لغایة 2020 اإلستقطاع المباشر متحاسب لغایة 2018، سدد المبیعات لغایة تشرین الثاني 2020، المبلغ

المتبقي من االقساط منذ عام 2005 ولغایة 2008 ومنذ عام 2005 لغایة عام 2011 القسط التاسع واألربعین إضافة للقسط الخمسین فقط
.(8,159,634,758) دینار

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –
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ھیأة الضرائب عندما أرسلنا لھا كتاب، ھي من أرسلت الكتب بعدم الممانعة من التجدید، الكتب صادرة من الضریبة ولیست منا، إنھا من تتحمل
المسؤولیة حول ھذه القضیة عندما تقول ال مانع لدینا من إجراء وإنھا محاسبة لغایة 31 وتاریخ الكتاب 24/1/2021 لشركة أسیاسیل،

.و24/12/2020 لشركة زین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الضرائب لیست جھة معنیة بالتجدید من عدمھ، تتحدث فیما لو المسجل لدیھا سدد الضریبة التي بذمتھ من عدمھ

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

.ونحن سألنا الھیأة العامة للضرائب ھل سددوا الضریبة؟ أم ال؟ سؤالنا على تسدید الضریبة ولیس على التجدید

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

أنا ال أرغب بإبداء رأیي ولكن أحیاناً أضطر لذلك، شركة تفاتح الضریبة والضریبة تفاتحكم، ما ھو السبب؟ الشركة تفاتح الضریبة، ھل نحن
مسجلین لدیكم؟ أو ال؟ إشارة إلى كتاب الشركة أعاله أفاتحكم یا ھیأة اإلعالم واإلتصاالت وال مانع لديَّ من التجدید، الشركة تفاتحھ ویخاطبكم

.ولستم من فاتحھ

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

.نحن فاتحناه

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

جمیعنا عملنا في الدوائر الحكومیة ونعلم قانون تنفیذ العقود الحكومیة، ال یبرم أي عقد إذا لم یحضر براءة ذمة لضریبة الدخل والتحاسب
.الضریبي، إذن ھذه مخالفة واضحة وكبیرة أرتكبتھا ھیأة اإلعالم واإلتصاالت

السؤال الثامن: مخالفتكم لقانون إستحداث التشكیالت اإلداریة ودمجھا وتعدیل ارتباطھا رقم (12) لسنة 2011 من خالل إستحداث عدد من
.الدوائر والمكاتب بمستوى دائرة في عدد من المحافظات وفي بغداد دون إتباع اإلجراءات المرسومة في القانون

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

أوالً: إن القسم (4) من قانون الھیأة رقم (65) النافذ قد أجاز وأباح للمدیر العام كما في المرفق إنشاء دوائر أو وحدات أو أقسام فرعیة داخلیة
یعتبرھا ضروریة، وإستناداً إلى الجواز القانوني أعاله تم إستحداث دائرتین وثالث مكاتب للحاجة الُملِّحة والضروریة لعمل الھیأة في بغداد

وبعض المحافظات، وإن ھذه الدوائر والمكاتب ھي لیست بدرجة مدیر عام وإنما یرأسھا موظف بدرجة مدیر دائرة، وفضالً عن ھذا الجواز
القانوني ولترصین إجراءات اإلستحداث تم مخاطبة األمانة العامة لمجلس الوزراء – الدائرة القانونیة بموجب كتابنا المرقم (234) في 31/12،

:والتي أجابت بجواز اإلستحداث وفقاً للقسم الرابع من قانون الھیأة، وقد كانت مھام ھذه التشكیالت المستحدثة كاآلتي

.مراقبة أداء الشركات وتشخیص المخالفة .1
إجراء الزیارات المیدانیة والوصول إلى المواطنین في كافة محافظات العراق للتحقق من جودة الخدمة المقدمة ومحاسبتھا فضالً عن .2

.محاسبة الشركات غیر المرخصة التي تستخدم الترددات
رصد ومراقبة الطیف الترددي وعملیات تھریب السعات بالتعاون مع المحافظات والوزارات ومنھا التربیة والتعلیم العالي واألجھزة .3

األمنیة بكل صنوفھا من جھاز المخابرات وجھاز األمن الوطني ونتجت عن ھذه العملیات إستیفاء مبالغ كبیرة من الغرامات المالیة
.لصالح الھیأة، فضالً عن المساھمة في دعم وزارة اإلتصاالت

.تطویر حركة اإلستثمار والتطویر التكنولوجي .4
تطبیقات الخدمات وزیادة عدد الشركات بالترخیص كالقطاعات النفطیة والمالیة وزیادة عدد المشتركین، ووفقاً للمعطیات أعاله فلم .5

نخالف أي قانون مطلقاً بل جاءت قرارات اإلستحداث ومخرجاتھا تطبیقاً سلیماً وصحیح للقانون وفقاً للجواز القانوني المنصوص علیھ
.في قانون الھیأة

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

.مع إحترامي للسید المستجَوب ھذا الخطاب اإلنشائي، وھناك مخالفات في ھذه المادة،  أتحول للسؤال اآلخر

السؤال التاسع: مخالفتكم ألحكام عقود تراخیص الھاتف النقال من خالل التواطئ مع شركات الھاتف النقال بتجاھل تطبیق أحكام البند (18) من
العقود التي أشارت إلى موضوع الخدمة الشاملة، وبینت إن مبلغ (1,5%) من مجموع واردات الشركات عن كل سنة سوف تذھب إلى مشاریع

الخدمة الشاملة التي تستھدف المناطق النائیة والریفیة بعد عامین من تاریخ توقیع التراخیص في 30/8/2007، أي تجاھل تطبیق ھذا البند
ً
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المذكور طیلة السنوات الماضیة ولم تقم الھیأة إال في عام 2019 وتالفیاً لإلحراج من تنظیم الئحة الخدمة الشاملة وإستحداث تشكیل بمستوى
.دائرة تحت مسمى الخدمة الشاملة

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

.أوالً نتحفظ على عبارة تواطئ مع الشركات الواردة في السؤال

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید المستجَوب، السؤال البرلماني ھو إتھام، والمتھم بريء حتى تثبت إدانتھ، فبالتالي ھذه العبارات ھي قانونیة تستخدم لغرض توجیھ اإلتھام

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

تجاھلنا تطبیق البند (18) من عقد الترخیص، وأود أن أبین لمجلسكم الموقر إن البند (18) من عقد الترخیص أجاز للھیأة فرض نسبة ال تزید
عن (1,5%) من إیرادات الشركات للھاتف النقال وتخصص ألغراض الخدمة الشاملة ولم یتم تطبیق ھذه المادة العقدیة طلیة المدة التي سبقت

:تسنمي اإلدارة التنفیذیة وفور إستالمنا مھام المدیر التنفیذي في نھایة عام 2017 أصدرنا ما یلي

إلزام الشركات بتسدید الحد األعلى من النسبة المقررة في البند (18)، نحن حددنا النسبة األعلى من اإلیرادات ألغراض الخدمة الشاملة، .1
المرفق بموجب كتابنا (11319) في 7/12/2017 وإستمرت المطالبة للفترة كاملة منذ عام 2009 بموجب كتابنا الصادر عام 2018
وعام 2019 وإتخاذ اإلجراءات القانونیة التي أفضت إلى قیام الشركات بدفع ھذه المبالغ، قامت الشركات بتسدید المبالغ لألعوام 2017

و2018 و2019، وطعنت بالمبالغ الخاصة بالسنوات منذ عام 2009 ولغایة 2016، وبعد سلسلة من اإلجراءات والمنازعات صدر
قرار مجلس الطعن بالعدد (26) في عام 2019 الذي أكد على ان یكون التطبیق منذ عام 2017 حیث بادرت الھیأة إلى الطعن بالقرار

أعاله من خالل تقدیم الئحة الطعن لمصلحة القانون أمام رئاسة اإلدعاء العام لغرض إجراء التدقیقات وإتخاذ قرار بشأنھا للحفاظ على
المال العام، ولضمان تطبیق ھذه المادة وفقاً ألفضل التجارب والممارسات العالمیة قمنا بتشكیل جدید وفقاً للصالحیات الممنوحة لدینا

باألمر رقم (65) بعد أن كانت لجنة تتابع تطبیق ھذه المادة، بتشكیل دائرة الخدمة الشاملة لتولي تنفیذ الفقرة العقدیة والسیاسة والالئحة
التنظیمیة الخاصة بھذه المادة، باشرت الدائرة أعمالھا وفقاً للسیاسة، وفقاً لما تقدم یتضح لمجلسكم الموقر إننا ومنذ الیوم األول لتسلمنا
مھام المدیر التنفیذي باشرنا بإتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لضمان تطبیق الفقرة العقدیة من عقد الترخیص وإستحصال المبالغ المالیة

المترتبة علیھا، باإلضافة إلى تفعیل تنفیذ مشاریع وبرامج الخدمة الشاملة وما یخدم المناطق النائیة والفقیرة، وأما فیما یتعلق بالفترة
.السابقة فإن مسؤولیة تطبیق ھذه الفقرة تقع على عاتق اإلدارات السابقة التي كانت ترأس الھیأة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید المستجِوب، تعقیب

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

.الجواب غیر مقنع، بإختصار ولن أسأل بعد ألنني أكتفیت باألسئلة، فقط ھذا الجواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یعني السؤال العاشر تم اإلجابة علیھ ضمناً، أعتقد في السؤال الثالث تم اإلجابة علیھ ضمناً، بما یتعلق بالشركة الوطنیة

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

أجابنا بما یخص بالشركة الوطنیة، فقط أشر للسادة النواب ماذا تعني الخدمة الشاملة، في عام 2007 عندما تعاقدنا وضمن بنود العقد وبعد
مرور سنتین یكون مبلغ (1,5%) من واردات الشركات تذھب إلى الخدمة الشاملة، الخدمة الشاملة ما ھي؟ المناطق النائیة والصحراویة یكون
فیھا خدمة أنترنت وتنصب فیھا أبراج، لغایة عام 2019 تقریباً ال توجد خدمة شاملة، اكثر من (600) ملیون دوالر ضاعت من اموال الدولة

.العراقیة بسبب عدم المطالبة بمبلغ (1,5%) من ھذه التخصیصات، أنا اكتفي بھذا الجانب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تعقیب السید المستجَوب

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

عام 2017 أول من طالبت بالخدمة الشاملة بكتب رسمیة كما في المرفقات وصراعات مع الشركات حتى حصلت على مبالغ السنوات
2017،2018،2019، وطالبت بمبالغ السنوات السابقة، ولكن ھذه تقع على عاتق اإلدارات السابقة ولیس على عاتقي، وأني طالبت بھا ولغایة

.اآلن أطالب بھا

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –
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أنا أكتفي بھذا القدر من األسئلة، وأرید ان أسأل سؤال ھل تعلمون إن الھیأة لوال انھا ترتبط بمجلس النواب؟ الھیأة ھل عرضت إجراءتھا أي
أجراء أو خطوة على مجلس النواب ولجانھ؟ ھل حضرتك ملتزم بنص المادة (103) من الدستور العراقي؟ الجواب كال. خالفتم عمداً نص المادة

(103) من الدستور العراقي التي تنص، أوالً: یعد كل من البنك المركزي العراقي ودیوان الرقابة المالیة وھیأة اإلعالم واإلتصاالت ودواوین
.األوقاف ھیأة مستقلة مالیة وإداریاً وینظم القانون عمل كل ھیأة

.ثانیاً: یكون البنك المركزي العراقي مسؤوالً أمام مجلس النواب ویرتبط دیوان الرقابة المالیة وھیأة اإلعالم واإلتصاالت بمجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذا كان الجواب الذي أردت أن أجیب بھ أو أوضحھ للسید المستجَوب، إن ھیأة اإلعالم واإلتصاالت ترتبط بمجلس النواب، ومراسالت مجلس
النواب إلى ھیأة اإلعالم ُملِزمة وال حاجة لھیأة اإلعالم واالتصاالت ان تأخذ إذن الحكومة بإجابة المجلس، المادة (103) من الدستور واضحة

وحددت اإلرتباط، إذا في فترة من الزمن صدر قرار من المحكمة اإلتحادیة سلب حق مجلس النواب بتسمیة رئیس الھیأة سواء كان دیوان الرقابة
المالیة او ھیأة النزاھة كمؤسسات رقابیة، وأیضاً بوما یتعلق بھیأة اإلعالم واإلتصاالت ھذا ال یلغي النص الدستوري الذي یؤكد إرتباط ھذه

.الھیأت والمؤسسات أمام مجلس النواب بشكل مباشر

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

.ھل یجوز للھیأة التي ترتبط بمجلس النواب نذھب للترافع معھا على ھدر للمال العام في القضاء العراقي ونحن نقول ھذه مصلحة البلد

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تعقیب أخیر للسید المستجَوب

-:(السید علي ناصر الخویلدي (رئیس ھیأة اإلعالم واالتصاالت –

نحن بتعاون تام مع السادة النواب ونرد على طلباتھم بإستمرار، ووضعت أمامكم كل معطیات األمر إن شاء هللا نراكم في خیر، مع الشكر
.الجزیل للجمیع

-:السید رئیس مجلس النواب –

أُقدر عالیاً حرصك ودفاعك عن مؤسستك، وأیضاً حاولت أن توضح للسیدات والسادة اعضاء مجلس النواب وایضاً معك الكادر الفني والقانوني
في ھیأة اإلعالم واإلتصاالت، لشكر إللتزامك بھذه الفعالیة الدیمقراطیة التي نص علیھا الدستور ونص علیھا قانون مجلس النواب، والشكر للسید

.النائب (عالء الربیعي). باقي التفاصیل سوف یتم مناقشتھا وفق القانون مع المجلس. أطلب من المجلس تثمین دور المستجِوب والمستجَوب

.السیدة المقررة مع البرلمانیة واالمانة العامة إحتساب النصاب

إشارة الى المادة (35) من قانون مجلس النواب وتشكیالتھ بالفقرة أوالً، یدرج اإلستجواب على جدول أعمال الجلسة الموافقة للموعد المحدد،
ویجري اإلستجواب سؤاالً وإجابة وتعلیقاً حصراً بین النائب المستجِوب من جھة او رئیس مجلس الوزراء او الوزیر المستجوب من جھة اخرى،
تمت ھذه الفقرة وتم توجیھ السؤال بین المستجِوب والمستجَوب وتم التعقیب واإلجابة على كل الفقرات، بالفقرة ثانیاً من نفس المادة تجري مناقشة
محدودة لإلستجواب عقب اإلنتھاء من األسئلة واألجوبة والتعلیقات، ھل للمجلس ضرورة للمضي بمناقشة محدودة؟ أم نمضي بالفقرة التي تلیھا؟

ھل ھناك احد لدیھ تعقیب؟ اللجنة القطاعیة ھل لدیك رأي او مالحظة؟ ھل یكتفي المجلس برأي اللجنة القطاعیة؟

-:النائب نعیم عبد یاسر العبودي –

ھناك موضوع أرید أن اوضحھ للسادة النواب، نحن في لجنة اإلتصاالت واإلعالم نسمع إن ھناك دیون على شركات اإلتصاالت، وانا اتحدث
بمھنیة، لم أجد بدلیل أو بإثبات إن ھناك دیون للدولة العراقیة، ولكن بجھود السادة في لجنة اإلتصاالت واالعالم ثبتت ھذه الدیون على الشركات
وخالل ھذه الفترة الطویلة، وھناك سؤال مھم جداً حتى التوقیع الفور جي بعد أن یتم تسدید الشركات للدیون، بعثت كتب لمدة شھرین ونصف كم

الدیون المسددة؟ وكنت أكررھا ولم یردني أي جواب، لذلك أقول إن ھناك تقصیر واضح في ھیأة اإلعالم واإلتصاالت، بالنسبة لي وال أفرض
.رأیي على اآلخرین بأنھ كانت األجوبة غیر مقنعة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب ھل تكتفون بالتعقیب الذي طرحھ السید رئیس لجنة اإلعالم واإلتصاالت في المجلس؟ نعم. ھل ھناك أحد لدیھ رأي أو
مالحظة؟ ھل لدیك رأي بما یتعلق بالفقرة ثانیاً؟

.تجري مناقشة محدودة لإلستجواب عقب اإلنتھاء من األسئلة واألجوبة والتعلیقات. تفضل

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

أ ً أل
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الشكر لألخ المستجِوب، ھذه القضایا التي ذكرھا ھي جزء من منظومة فساد في إدارة الدولة العراقیة، واقعاً أكثر من ملیار دوالر بذمة الشركات
وھذه منذ عام 2014 ولغایة اآلن، ورئیس ھیأة اإلعالم واإلتصاالت ھو جزء من ھذه المشاكل، ومجلس االمناء یتحمل المسؤولیة كما َذكر،

.اغلب القضایا رماھا لدى مجلس األمناء ھذا من الضروري متابعتھ

الموضوع الثاني: ھذا جداً مھم، موضوع الضریبة التي أشار لھ، وھناك مشاكل في وزارة المالیة تتعلق بھذا الملف، لذلك نمضي بھذا الملف
ونكمل جمیع اإلستضافات وكل اإلستجوابات وكل األسئلة البرلمانیة ویجب أن نسیر بھذا النسق لتفعیل الدور البرلماني استناداً للدستور وقانون

.رقم (13) لسنة 2018

-:النائب صباح جلوب فالح  الساعدي –

فیما یتعلق باإلستجوابات للھیأت المستقلة ھناك نوعان من اإلستجوابات، إستجواب لرئیس الھیاة وإستجواب للھیأة، إذا كانت الھیأة مثل ھیأة
النزاھة یرأسھا رئیس واحد ولیست مجموعة ھیأة، تكون المحاسبة والمسألة وقرار المجلس بإتجاه رئیس الھیأة، اما إذا كانت مثل المفوضیة العلیا

المستقلة لإلنتخابات والمفوضیة العلیا لحقوق اإلنسان وھیأة اإلعالم واإلتصاالت فقرار المجلس یشملھا جمیعھا بقرار واحد، فإذا كان التصویت
.بسحب الثقة یشمل الھیأة جمیعھا ولیس رئیس الھیأة فقط

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذا الحدیث یشمل الھیئات ذات المجالس، انت تتحدث جنابك عن المجلس التشریعي للھیأة، المدیر التنفیذي غیر مرتبط، الجھاز التنفیذي المنصب
بدرجة وكیل وزیر، وأعضاء مجلس األمناء سواء لشبكة اإلعالم العراقي او لھیأة اإلعالم واإلتصاالت أو مفوضیة حقوق اإلنسان ھذه مجالس ال

.ترتبط بالمدیر التنفیذي

-:النائب صباح جلوب فالح  الساعدي –

المادة (61) ثامناً (ه) من الدستور حاكمة على اإلستجوابات، لعضو مجلس النواب إستجواب رؤساء الھیئات المستقلة وفقاً لإلجراءات التي
.یستجَوب بھا الوزراء

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید المستجِوب، ھل أنت مستجِوب رئیس المجلس التنفیذي؟ أو ھیأة اإلعالم واإلتصاالت؟

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

.مستجِوب رئیس الجھاز التنفیذي

-:النائب صباح جلوب فالح  الساعدي –

یبقى النص الدستوري حاكم، المسألة لیست متعلقة بالمستجِوب متعلقة باإلستجواب للھیأة وسیاسة الھیأة، فاإلقالة من وجھة نظري الدستوریة
.تشمل رئیس الھیأة وأعضاء الھیأة جمیعھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید المستجِوب أنت مستجِوب من؟ مجلس النواب وافق على طلبك بعدما عرضت األسئلة الخاصة لرئیس الجھاز التنفیذي لھیأة اإلعالم
واإلتصاالت، ھل إستجوابك للرئیس التنفیذي؟ أم لھیأة اإلعالم واإلتصاالت؟

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

ھیأة اإلعالم واإلتصاالت وفق قانون رقم (65) الذي یرسم سیاستھا ھو رئیس الجھاز التنفیذي، لذلك أنا مستجِوب رئیس الجھاز التنفیذي
.وسلمتك عدم قناعة بكتاب رسمي

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

ال تحدد عدم القناعة، المجلس یحددھا. الفقرة ثالثاً من المادة (35) من قانون المجلس، إذا تمت مناقشة اإلستجواب یتوجھ الرئیس للمجلس
بالسؤال عن مدى قناعتھ بأجوبة المستجَوب فإذا صوت المجلس بجلسة مكتملة النصاب باألغلبیة البسیطة بالموافقة على أجوبة المستجَوب ُعدَّ

ذلك تجدیداً للثقة في المستجَوب، أما إذا لم یصوت المجلس بالموافقة، جاز لخمسین عضواً من أعضاء المجلس تقدیم طلب بطرح الثقة عن
المستجَوب، اوالً بما یتعلق بھذه الفقرة. النصاب متحقق (195). السؤال الذي سوف یوجھ للمجلس، من مقتنع بأجوبة المستجَوب رئیس الجھاز

التنفیذي لھیأة اإلعالم واإلتصاالت؟ المقتنع یرفع یده للتصویت على القناعة بأجوبة المستجَوب، أطلب من المجلس التصویت عن مدى قناعة
.المجلس بأجوبة المستجَوب، تصویت، أحسبوا عدد المصوتین، المصوت یبقى رافع یده
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ھذا قانون امامي ینص على الرئیس یوجھ سؤال عن مدى قناعة المجلس بأجوبة المستجَوب، في الدورة السابقة كان ھناك إجتھاد یسأل المجلس
بالقناعة أو عدم القناعة، في نھایة الدورة بتشریع قانون مجلس النواب حدد اآللیة إن رئیس المجلس یسأل المجلس عن قناعتھ بأجوبة المستجَوب،

.ھذه مادة قانونیة

عدد المصوتین المقتنعین بأجوبة السید المستجَوب (رئیس الجھاز التنفیذي لھیأة اإلعالم واإلتصاالت) (9) من أصل (195)، لذلك یكون المجلس
.غیر مقتنع بأجوبة المستجَوب

.(تم التصویت بعدم القناعة بأجوبة رئیس الجھاز التنفیذي لھیأة اإلعالم واالتصاالت)

.أیضاً تسلمت طلباً بموجب نفس المادة سوف یتم أخذ اإلجراءات القانونیة بھذا الطلب وسوف نعلم السیدات والسادة اعضاء المجلس

اآلن یجوز للمجلس جمع خمسین توقیع فأكثر لتقدیم طلب طرح الثقة عن المستجَوب والمجلس یعرض األمر على السیدات والسادة أعضاء
.المجلس بفترة ال تقل عن سبعة أیام بعد تقدیم الطلب

إذن المجلس صوَت بعدم القناعة بأجوبة المستجَوب وجاز للمجلس تقدیم طلب من خمسین نائب لسحب الثقة عن السید المستجَوب حسب
.النصوص القانونیة والدستوریة

السیدات والسادة النواب طلب إضافة فقرة إلى جدول أعمال المجلس، تقدم أكثر من (25) نائب بطلب إضافة فقرة إلى جدول األعمال في جلسة
ھذا الیوم والمتضمن قراءة تقریر اللجنة النیابیة المرقمة (148) بتاریخ كذا الخاصة بمراقبة ومتابعة أعمال لجنة األمر الدیواني رقم (29)

.الحكومیة راجین موافقتكم على قراءة التقریر، أطلب إضافة ھذه الفقرة على جدول األعمال

.(تم التصویت بالموافقة)

أیضا تقدم السید رئیس لجنة اإلتصاالت واإلعالم طلباً نیابة عن لجنتھ بتوقیعھ ومشفوع بتواقیع السیدات والسادة اعضاء مجلس النواب أكثر من
تسعین نائب یطلبون الطلب التالي، إضافة فقرة إلى جدول األعمال إستناداً إلى أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، نرفق لكم أدناه طلب وتواقیع

أعضاء مجلس النواب راجین إدراج فقرة لجدول أعمال المجلس وھي التصویت على رئیس وأعضاء مجلس األمناء في شبكة اإلعالم العراقي
.التي وردت إلینا من الحكومة بموجب كتابھا المرقم كذا بتاریخ 24/10/2019، أطلب من المجلس التصویت على إضافة ھذه الفقرة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

.حضرتك إقترحت إضافة التصویت على المرشحین، ألیس من المفروض أن تصل السیر الذاتیة الخاصة بھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

سبق وأن وزع المجلس جمیع السیر الذاتیة للمرشحین الذین أرسلتھم الحكومة سواء على مستوى الجامعات رؤساء الجامعات او ببعض الوكالء،
.وزعت ببرید السیدات والسادة النواب عن طریق الدائرة البرلمانیة

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

.یجب ان تعطوننا فترة (48) ساعة لكي نسأل ونقیم ویعرف، لیس من المعقول ھكذا بشكل سریع

-:السید رئیس مجلس النواب –

كتاب األمانة العامة لمجلس الوزراء بالرقم كذا بتاریخ كذا مرشحوا شبكة اإلعالم العراقي ربطاً قرار مجلس الوزراء رقم (381) لسنة 2019
المأخوذ في الجلسة االعتیادیة الحادیة واألربعین المنعقدة كذا ألخذ اإلجراءات المالئمة وإعالمنا، والقرار ھو التالي، نظراً النتھاء مدة والیة
اعضاء مجلس األمناء المحددة بقانون شبكة اإلعالم العراقي رقم (26) لسنة 2015 وإستناداً للصالحیات المخولة لمجلس الوزراء بموجب

أحكام المادة (8) من القانون المذكور، قرر مجلس الوزراء في الجلسة االعتیادیة (41) المنعقدة بتاریخ كذا التوصیة إلى مجلس النواب بتعیین
:الذوات المدرجة أسمائھم ادناه أعضاء مجلس أمناء شبكة اإلعالم العراقي وھم كالً من

عبد الحكیم جاسم شمخي .1
محمد سالم القیسي .2
جعفر محمد ونان جاسم .3
عالء ھادي عبود .4
مارلین عویش ھرمز ساوه .5

.سوف أحتسب النصاب، أحسبوا النصاب

-:النائب خلف عبد الصمد خلف الكرطاني –
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.أنا أطالب بما جرى على العراق بعودة الكثیر من البعثیین إلى دوائر الدولة أن ال یكون التصویت إال بعد أن تأتي أجوبة ھیأة المساءلة والعدالة

-:السید رئیس مجلس النواب –

أوالً النصاب متحقق وأنا ال أرید ان یكون ھناك كسر إرادات داخل الجلسة، لو أردت أن أصوت علیھا أستطیع وھناك نصاب لكني لن اذھب
بھذا االتجاه، انا ال أجبر أحد على التصویت، ھذه الفقرة ستبقى في جدول األعمال إن لم یتم التصویت علیھا الیوم سوف تعرض في جدول أعمال

الجلسة القادمة. سوف تعرض في جدول أعمال الجلسة القادمة. ال یجوز أن نترك شبكة اإلعالم العراقي رھینة لقرار حكومي صراحة، السبب
الذي جعلنا نذھب بإتجاه التصویت مجلس الوزراء صوت وأرسلھا لنا، أنا أناقشكم من الجانب القانوني، الھیآت مرتبطة بمجلس النواب، حتى

نحافظ على إرتباطھا بمجلس النواب عندما تمنحوھم ثقة أو ال تمنحوھم ثقة یبقى قرارھم بید مجلس النواب، ال یوجد كسر إرادات داخل المجلس،
ھذه الفقرة موجودة في جدول األعمال وسوف تعرض في الجلسات القادمة، إطلعوا على السیر الذاتیة لھم وعلى أجوبة المسائلة والعدالة وسوف

.تعرض في الجلسات القادمة. أحسبوا النصاب

حسب النقاش الذي جرى مع السیدات والسادة رؤساء الكتل النیابیة، جلسة یوم غد جلسة إستثنائیة ومھمة أقصد بمضمونھا لیس باإلجراءات
القانونیة، تتعلق بتصویت المجلس على مشروع قانون طال إنتظاره لسنوات وھو قانون المحكمة اإلتحادیة في جلسة یوم غد، ھذا القانون الذي
نص علیھ الدستور بالمادة (92) غداً التصویت على فقراتھ، جلسة یوم غد سوف تكون مخصصة للتصویت على ھذا القانون، قد تظھر نقطة

خالفیة في ھذا القانون، فلنمضي بالفقرات المتفق علیھا التي لیس علیھا أي إعتراض یوم غد حتى القانون یأخذ مجالھ وإجراءاتھ التشریعیة، ھذا
ما جرى بھ الرأي بإجتماع القوى السیاسیة، یعني بإجتماع رئاسة المجلس مع رؤساء الكتل النیابیة ومع اللجنة المعنیة، غداً أطلب حضور جمیع

السیدات والسادة أعضاء المجلس، إن لم نتمكن من تشریع ھذا القانون ال یترك في أدراج المجلس ألن ھذا القانون یحتاج إلى أغلبیة الثلثین حسب
نص المادة (92) من الدستور، إن لم یتمكن المجلس المضي بتشریع ھذا القانون ألي سبب كان، علینا أن نمضي باإلجراءات اوالً حتى إذا لم

ننجح بالتصویت نمضي باإلجراء اآلخر، الذي ھو تعدیل القانون النافذ الذي ال یحتاج إال ألغلبیة بسیطة لعدد الحاضرین، ھذا رأیي والمعترض
فلیذھب للطعن لدى المحكمة اإلتحادیة، لدینا خیارین تریدون الثلثین موجود في المادة (92) من الدستور، أن یترك المجلس والبلد بدون محكمة

إتحادیة ھذا لیس صحیح، أما أن نمضي بأغلبیة الثلثین ونقلل سقوفنا ونصل إلى نقطة تفاھم، او یمضي المجلس بتعدیل القوانین النافذة، سوف لن
أذكر أسمك ألن ھذا بیني وبینك، ھذا القانون ُشِرع من قبل شخص، ویعدلوه  أغلبیة بسیطة ونعترض علیھ، شخص واحد شرعھ في عام 2004
أو 2005 لدیھ الصالحیات التشریعیة والتنفیذیة وأصدر ھذا القانون، واآلن نأتي لنعترض ألغلبیة عدد المجلس، إذا أردنا أن نحافظ على الثلثین

.فلنمضي األصل، واألصل غداً یطرح

اطلب من السیدات والسادة النواب غداً أن یحضروا للجلسة من أجل التصویت على الفقرات، إن توصلنا إلى إتفاق لجمیع الفقرات فخیراً، وإن
كان ھناك فقرة فیھا مشكلة یتم مناقشتھا في داخل اللجنة القانونیة، لن یكون ھناك كسر إرادة بما یتعلق بالتصویت على قانون المحكمة اإلتحادیة

.على كل الفقرات، ستسعى رئاسة المجلس على تحقیق إجماع وطني في ھذا األمر

-:النائبة محاسن حمدون حامد حسن الدلیمي –

بالنسبة للموازنة متى یكون التصویت علیھا؟ إنھا مكتملة من اللجنة المالیة ومكتملة بالتوافقات، لماذا تتأخر؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

المالحظات األخیرة في التداول مع الكتل السیاسیة لمعالجة الفقرات التي دائما تثار داخل المجلس، بناًء على رأي أغلب السیدات والسادة النواب،
أیضاً نواب اللجنة المالیة عندما تدخل الموازنة إلى مجلس النواب یصوت المجلس بالقبول أو الرفض على الفقرات لن یتم إضافة أي تعدیل او

فقرة أثناء التصویت، فحتى نحصل على عدم تداخل أثناء التصویت نحتاج إلى الیومین القادمین، ھذه القوانین المھمة قانون المحكمة اإلتحادیة مع
.قانون الموازنة مع قانون السلطة التنفیذیة مع قانون النفط الوطنیة سوف تمضي جمیعھا

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

حقیقةً دأب كل مجلس النواب بجمیع أعضائھ على دعم مكافحة الفساد وفي مثل ھذا الشھر من العام الماضي في أول جلسة بفصل تشریعي جدید،
أستضاف مجلس النواب الموقر السادة رئیس الجمھوریة والسید رئیس مجلس الوزراء والسید رئیس مجلس القضاء والسید رئیس ھیأة النزاھة
وكالة (رحمھ هللا) والسید رئیس دیوان الرقابة المالیة، وكانت الغایة من ھذه اإلستضافة وھذا الیوم خصص بشكل حقیقي لدعم وجھود مكافحة

الفساد، وبعد مرور عام كامل على ھذه اإلستضافة وبعد تشكیل الحكومة الجدیدة وجاءت الحكومة على ھذه المنصة لتعلن إن برنامجھا الحكومي
یتضمن إجراءات غیر تقلیدیة لمكافحة الفساد، وفي آخر رسالة للمرجعیة بعد لقائھا مع ممثلة األمم المتحدة كان ھناك نصاً ینص على الحكومة

العراقیة إتخاذ إجراءات غیر تقلیدیة لمكافحة الفساد، كون الفساد وأدواتھ ومنظوماتھ أصبح أقوى من كل من یتصدى لھ، ولألسف الشدید الحظنا
الكثیر من ھذه التفاصیل التي أدت إلى ازدیاد عملیات الفساد ولیست مكافحتھ، إستبشرنا خیراً في إنطالق اللجنة رقم (29) رغم مالحظاتنا

القانونیة على ھذه اللجنة، إال إن تراءى لمسامع السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب الكثیر من اإلخبارات واألمور التي أدت إلى أن یقف
مجلس النواب الموقر موقف المعتاد من دعم مكافحة الفساد وبنفس الوقت احترام اإلنسان وحقوق اإلنسان ودعم الدستور والقانون والدولة،

ُشِكلت من خالل ھذا المجلس لجنة لمتابعة اعمال لجنة األمر الدیواني رقم (29) وأمامي التقریر التفصیلي لعمل ھذه اللجنة مرفق معھ مجموعة
.من التوصیات، أطلب من السید رئیس المجلس قراءة التقریر

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

.نعم تفضل
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-:النائب یوسف بعیر علوان عبد علي الكالبي –

(یقرأ تقریر لجنة األمر النیابي رقم (148).(مرافق

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

.رجاًء إستمر بالقراءة

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

.(یكمل قراءة تقریر لجنة األمر النیابي رقم (148

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

شكراً جزیالً، نشكر السادة رئیس وأعضاء اللجنة، على ما قاموا بھ من جھود وجمع معلومات وبیانات، وخلوصھم الى توصیات إلى رئاسة
.مجلس النواب، وسوف تعمل رئاسة مجلس النواب على دراسة ھذه التوصیات والعمل باإلجراءات القانونیة

-:النائب زیاد طارق عبد هللا حمد الجنابي –

.أنا رأیي مختلف عن رأي اللجنة وأتحفظ على بعض الفقرات

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

.لكن أنت موقع

-:النائب زیاد طارق عبد هللا حمد الجنابي –

.أتحفظ أنا على حل اللجنة وإلغائھا

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

.كان المفروض أمام توقیعك تكتب

-:النائب زیاد طارق عبد هللا حمد الجنابي –

.نعم كتبت أمام توقیعي

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

.ال توجد

 

-:النائب زیاد طارق عبد هللا حمد الجنابي –

.كاتب أمام توقیعي، ھذه النسخة التي لدیك تختلف

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

.جید شكراً

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

.ھناك بعض السادة النواب تحفظوا على بعض الفقرات، بالنتیجة ھذا تقریر

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

.بالنتیجة النسخة التي تقدمونھا إلى رئاسة المجلس تذكرون فیھا التحفظات

-:النائب زیاد طارق عبد هللا حمد الجنابي –

ً أ أ
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بالنسبة لي أتحفظ على إلغاء اللجنة، نعم ھناك زیارات من السادة النواب، وأنا إلتحقت باللجنة الحقاً، موجودین فاسدین واللجنة حققت إنجازات،
ھناك مواطنین علیھم اوامر قبض، أنا بالنسبة لي أعلن امام مجلس النواب، توجد لي ملفات على الكثیر من الفاسدین سواء كانوا في المحافظات

او الوزارات أمتلكھا موجودة لدي تقدر بملیاري دوالر، انا سوف أقدمھا إلى اللجنة رقم (29) وإلى لجنة النزاھة، نحن نشجع أي لجنة تشكل
لمكافحة الفساد، بالنسبة لي أتحفظ على إلغاء اللجنة، ھناك فقرات والسادة النواب زاروا اللجنة رقم (29) والموقوفین، لكن انا لدي ملفات فساد
على وزراء موجودین داخل مجلس النواب وموجودین وزراء سابقین، امتلك ملفات وأشّجع رئیس الوزراء واللجنة على محاسبتھم وأیضاً لديَّ

.ملفات على محافظین موجودین، أنا أتوجھ إلى اللجنة رقم (29) وأشجع وجود اللجنة رقم (29) وأساعد على محاسبة الفاسدین

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

.قدم رأیھ إنھ متحفظ على النقطة الفالنیة

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

أنا أشكر النائب (زیاد الجنابي) عضو اللجنة على مداخلتھ، ولكن بتفصیل كثیر منھا لیس لھ عالقة بعمل اللجنة، نحن قلنا إن الجھود التي قامت
بھا اللجنة مباركة ولكن لم تكن بمستوى العمل، نحن لدینا ملفات كبرى وعمالقة وھذا ما قالتھ اللجنة وأكدت علیھ اللجنة في تقریرھا، لدینا ملفات
كبرى وعلى الدولة ان تستخدم األسالیب الحقیقیة ولكن وفق القانون، ھل یعلم السیدات والسادة النواب إن موازنة ھیأة النزاھة في العام الماضي

.(70) ملیار وھذه السنة أصبحت (50) ملیار، ھذا أوالً

ثانیاً: لم یتولى رئاسة ھیأة النزاھة منذ إنشائھا ولغایة اآلن رئیس باألصالة، كیف رئیس ھیأة النزاھة أو رئیس دیوان الرقابة المالیة یكافح ھذه
الحیتان وھو بالوكالة ویستطیعون أي ساعة إقالتھ، نحن ھنا بیت تشریع القوانین وبیت الدولة وھنا من یجب أن نكون، ندعم المؤسسات

الدستوریة والقانونیة ونعطیھا قوتھا، لذلك نقول إن ھیأة النزاھة جھة إختصاصیة لدیھا أدوات ولدیھا خبرات ولكن تخلى عنھا الجمیع وكل
الجھات بالدعم ألن الكثیر مشتركین بالفساد، لذلك تشكیل اللجان وإعادة تشكیل اللجان واإلنتقائیة بعملیة طرح الملفات ھذا یجب أن نقف عنده

.وأن ال نسمح بھ

 

 

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

وسوف یستمر مجلس النواب بتشكیل ھكذا لجان للمتابعة وتقصي الحقائق في كافة مؤسسات الدولة، وسوف یقوم كافة السادة النواب بدورھم
.الرقابي على اكمل وجھ وعلى احسن وجھ

الفقرة ثالثاً: القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل األول لقانون تنظیم إیجار األراضي الزراعیة وحق تملیك التصرف فیھا للخریجین*
.الزراعیین والبیطریین رقم (24) لسنة 2013

التقریر مقدم إلى ھیأة رئاسة المجلس وھیأة رئاسة المجلس سوف تتعامل مع التقریر بحسب اإلجراءات القانونیة، لن یھمل أي تقریر، ھذه
التوصیات سوف نعمل بھا لم ولن یھمل أي تقریر أو تقصي حقائق من اللجان المعنیة أو اللجان التحقیقیة أو من السادة النواب الذین یقومون

.بدورھم الرقابي على مؤسسات الدولة

-:النائب سالم ھادي كاظم عبود الشمري –

یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل األول لقانون تنظیم إیجار األراضي الزراعیة وحق تملیك التصرف فیھا للخریجین الزراعیین
.والبیطریین رقم (24) لسنة 2013

-:النائب محمد امین فارس امین كریم –

یكمل القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل األول لقانون تنظیم إیجار األراضي الزراعیة وحق تملیك التصرف فیھا للخریجین الزراعیین
.والبیطریین رقم (24) لسنة 2013

-:النائب سالم ھادي كاظم عبود الشمري –

.یقرأ األسباب الموجبة

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

.الفقرة رابعاً: تقریر مشروع قانون مواجھة جائحة كورونا*

-:النائبة وفاء حسین سلمان فارس –

ً أ



7/3/2021 محضر الجلسـة رقـم (39) االربعاء (3/3/2021) م – مجلس النواب العراقي

https://ar.parliament.iq/2021/03/03/محضر-الجلسـة-رقـم-39-االربعاء-3-3-2021-م/ 29/34

ً الجمیع یعلم مدى القلق الحاصل بین االوساط الشعبیة حول لقاح فایروس كورونا وما ھي آثره الجانبیة وغیرھا من النقاط المھمة، أذكر بعضا
:منھا

.عملیة وآلیة التخزین والفترة الزمنیة للتخزین والتجارب المختبریة للقاحات .1
.نوع المنتج ورصانة الشركة المتعاقد معھا .2
.ما ھي اآلثار الجانبیة ما بعد اللقاح وعلى مدى الفترات القادمة .3

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

.لیقرأوا التقریر

-:النائبة وفاء حسین سلمان فارس –

.قبل القراءة، ألن القراءة الثانیة بعدھا تصویت واللجنة لیس لھا علم بالتعاقدات

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

.أنِت مسجلة على مداخلة وسوف أعطیك المداخلة

-:النائبة وفاء حسین سلمان فارس –

.قبل القراءة حتى أقرأ معھم القانون، لدي ھذه المداخلة قبل القراءة

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

.سوف أعطیِك مداخلة بعد قراءة التقریر

-:النائبة وفاء حسین سلمان فارس –

.یجب بل القراءة

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

لماذا قبل القراءة؟

-:النائبة وفاء حسین سلمان فارس –

ألن السید وزیر الصحة أرسلنا لھ أكثر من مرة إستضافة لكن لم یحضر للجنة، عملیة التعاقد مع الشركات، ھل الشركات رصینة ومعتمدة
دولیاً؟  ھل اللقاح الذي سوف یصل للعراق لیس فیھ آثار جانبیة ویؤثر على المواطن؟

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

.یعني تطلبین عدم المضي بالقراءة الثانیة

-:النائبة وفاء حسین سلمان فارس –

.نمضي بالقراءة الثانیة، لكن لدَي ھذه المداخلة قبل القراءة

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

.إذن بعد التقریر أعطیِك مداخلة

-:النائب فارس صدیق نوري عبد الجبار البریفكاني –

.یقرأ تقریر مشروع قانون مواجھة جائحة كورونا

-:النائبة دالیا فرھاد حاجي محمد –

.تكمل قراءة تقریر مشروع قانون مواجھة جائحة كورونا

-:النائب سلمان حسن بدیر زایر –
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.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون مواجھة جائحة كورونا

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

.شكراً جزیالً، المداخالت

-:النائبة وفاء حسین سلمان فارس –

الجمیع یعلم ما مدى القلق الحاصل بین األوساط الشعبیة حول لقاح فایروس كورونا، وما ھي آثاره الجانبیة؟ وغیرھا من النقاط المھمة التي
:سوف أذكر البعض منھا

.عملیة وآلیة التخزین والفترة الزمنیة للتخزین والتجارب المختبریة للقاحات .1
.نوع المنتج و مدى رصانة الشركة المتعاقد معھا .2
.ما ھي اآلثار الجانبیة ما بعد اللقاح وعلى مدى الفترات القادمة .3
.الجوانب الفنیة الخاصة بمنصة الحجز اإللكتروني .4

لھذا أطلب من الرئاسة الموقرة إستدعاء السید وزیر الصحة والبیئة وإیضاح النقاط التي ذكرتھا آنفاً، والنقاط األخرى التي یود السیدات والسادة
النواب طرحھا، ألن ھذا تصویت مھم ومصیري حفاظاً على أرواح شعبنا العزیز وفي صمیم عملنا، والقسم الذي أقسمناه للحفاظ على مصلحة

.الوطن والشعب

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

.لجنة الصحة والبیئة نقطة مھمة ومالحظة من قبل السیدة النائبة أرجو أخذھا باإلعتبار والجواب

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

المالحظة األولى: ال یمكن إعفاء الجھات او المؤسسات او األشخاص من الضمانات عن األضرار الناتجة من إستخدام اللقاح  في حال ترتب
ضرر عنھ نشأ من وجود تقصیر أو تفریط في عملیة تصنیعھ أو إستخدامھ، وھذه قاعدة قانونیة وعقلیة، والكتاب الموجھ من قبل مدیر عام شركة
فایزر وكیل مصر وبالد الشام والعراق إلى مدیر عام كیمادیا بتاریخ 8/9/2020، بعنوان سري وخاص، یذكر إن تطویر اللقاح تم في ظروف

ً إستثنائیة مما أدى إلى تطویره سریعاً وتوسیع نطاقھ، ویفھم من ھذا النص إن نفس الشركة تحتمل وقوع مضاعفات او ضرر ألنھا تبرر سلفا
وقوعھا بالمبر أعاله، إذا كان االمر كذلك كیف تعفى الشركة من المسؤولیة التقصیریة في حال حصول ضرر باستخدامھ؟ الشركة تخبرنا إن

عملیة التصنیع واإلعداد لیس في ظروف مثالیة بل في ظروف إستثنائیة، ھذا یوحي سلفاً كأنما غیر متأكدة من تجنب حصول أضرار أو
.مضاعفات بإستخدام لھذا اللقاح

ثانیاً: یذكر نفس الكتاب توسیع شمول اإلعفاء من المقاضاة لصالح كافة الشركات المصنعة ولیس فقط شركة فایزر، أنتم تقولون إن شركة فایز
طلبت ھذا التشریع، شركات أخرى قد تقتنع بالتعاقد مع الحكومة دون الطلب من ھذا التشریع، لماذا تشملونھا بشيء مجاني ھي لم تطلبھ

.وتحملون الدولة تبعات ذلك

ثالثاً: ینص القانون على إعفاء الشركات المسوقة والموزعة من األضرار، وھذا یعني شمول حتى عملیات الخزن والنقل وقد ینتج الضرر من
عدم مراعاة إجراءات السالمة المطلوبة، فكیف تعفى تلك الشركات من مسؤولیة ھذه األضرار والتبعات، بل ویحمي حتى الشركات الوسیطة

فیما لو قامت باإلستیراد واھملت إجراءات السالمة ونتج ضرر عن إھمالھ، ونحن سمعنا كثیراً عن وجود شركات وسیطة ونأمل من لجنة
.الصحة متابعة ھذا الموضوع بشكل جدي وتمنع أي شركة وسیطة بعملیة اإلستیراد

رابعاً: ذكر القانون إن الدولة تتحمل تعویضات المتضررین من أنشطة مواجھة جائحة كورونا الغیر عمدیة، ولم تشر إلى تحمل من یسبب
الضرر بالعمد المسؤولیة ولم تحدد مصادیق الضرر العمدي، وھل تشمل اإلھمال والتقصیر عن تھیأت متطلبات السالمة؟

خامساً: ینص القانون على سریانھ في اإلعفاء من المسؤولیة للشركات المصنعة والمجھزة قبل نفاذ ھذا القانون، فإذا كانت شركة فایزر نفسھا
.إشترطت عدم التجھیز إال بعد تشریع ھذا القانون، فما المقصود اإلعفاء من المسؤولیة قبل نفاذ ھذا القانون؟ وسوف أقدمھا مكتوبة

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار الحسناوي –

الشركة المصنعة طلبت ھذا القانون، لو كانت ھذه الشركة تثق بمنتجھا لما طلبت أن تكون لھا إعفاء من أي تبعات مسؤولیة مدنیة وجزائیة، ھذه
الشركة المفروض أن نمضي بقانون إنضمام العراق إلى التحكیم ضمن إتفاقیة نیویورك 1958، التي كانت ضمن جدول األعمال بجلسة رقم

(35) في بدایة ھذا العام، وعلیھ أن نمضي بھذا القانون الذي تعتمد علیھ كافة الدول، وأن ال نشرع مثل ھذه القوانین التي تخص الشركات، وأي
خطأ یحدث من ھذه الشركات تتحملھ الدولة العراقیة بالتعویض، ھذه سابقة لم تحدث سابقاً وإنما ھو شيء جدید وعلینا أن ال نشرع مثل ھذه

.القوانین

-:النائب فارس صدیق نوري البریفكاني –

ً أ أ أ
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الجمیع یعلم إن العالم كلھ أمام جائحة خطیرة وأمام تحور جدید لھذا الفایروس الخط في ساللة جدیدة ربما تكون أشد وقعاً من الساللة القدیمة،
لذلك كان البد من توفیر لقاح للتطعیم من أجل حمایة المواطنین من اآلثار الخطیرة، تعلمون لقد فقدنا الكثیر من األرواح العزیزة علینا من

المواطنین العراقیین بمختلف الطبقات اإلجتماعیة وبمختلف االعمار، لذلك قد ذھبت لجنة الصحة والبیئة إلى إجراء تعدیالت جذریة على مشروع
:القانون الذي وصلنا من مجلس الوزراء، بحیث یكون ھناك ھدفین رئیسیین في فلسفة ھذا القانون وھو

وباقي المنظمات التي تعنى بأنتاج اللقاحات، ألن (WHO) أن یكون اللقاح من الشركات الرصینة التي معترف بھا عالمیاً ومن منظمات .1
صحة المواطن العراقي ال تقل اھمیةً والخیرات الموجودة أمام أي مواطن مھما كانت قیمة دخلھ سواء من الدول األوربیة أو باقي الدول

.المتقدمة ھذا من جھة
حاولنا بجمیع الوسائل التشریعیة الممكنة امامنا والمتاحة بأن نحصر روح القانون فقط في موضوع اللقاحات، ربما لو تقرأوا القانون .2

الذي وصلنا مسودة مشروع القانون قد ذھبت إلى جوانب ومواضیع جانبیة والتطرق إلى المستلزمات وباقي األدویة، ولكن حسناً فعلت
لجنة الصحة والبیئة عندما ركزت كل جھودھا التشریعیة على إنجاح منظومة جلب وإختیار نوعیات رصینة من اللقاحات وتوفیرھا في

.متناول ید المواطن العراقي
حرصت لجنة الصحة على أن تتحمل الدولة العراقیة ما ممكن أن تتحملھ من األضرار غیر المقصودة، ھناك نوعین من األضرار، .3

إھمال طبي وھذا عمل آخر، وھناك أضرار غیر مقصودة، لو نأتي إلى األعراض الجانبیة ویعرفھا خاصة السادة األطباء، كل دواء
یستخدمھ المواطن ممكن أن تحدث أعراض جانبیة، ولكن ھذه الشركات ھي التي طلبت ھذا الغطاء القانوني، ألنھ ھناك الكثیر من الدول
مثل لبنان وتونس قامت بتشریع ھكذا قانون، والمعلومات التي لدینا ان مجلس الوزراء حاول ان یأتي من روح القوانین التي إتبعتھا ھذه
الدول لبنان وتونس وعمان وقسم ومن دول الخلیجیة، وما یأتینا من شركة فایز ھي كمیات محدودة، بما الدفعة األكبر التي سوف تغطي

كل العراق سوف تأتي من شركات صینیة أو شركات أخرى لم تطلب في نظامھا الداخلي ھكذا تشریع في الدول التي یتم تصدیر ھذا
المنتوج إلیھا، لذلك أنا اطمأن السیدات والسادة النواب إننا في لجنة الصحة والبیئة قد حاولوا أن یكون ھناك مشروع قانون لمواجھة

:جائحة كورونا یكون معني بشكل رئیسي
.إختیار النوعیات الرصینة الشركات المعتمدة عالمیاً في جلب اللقاحات .4
أقل األضرار الممكنة وأن یتحمل الجانب الحكومي جزء من التعویضات فیما لو حصل ھناك خطأ طبي غیر مقصود، كما أكرر مرة .5

ً ثانیة علمیاً أي دواء مكن أن یحدث في فئة معینة من المواطنین أضرار جانبیة بینما ھو نفس الدواء تستخدمھ الفئات األخرى یكون أمینا
على باقي المواطنین، واآلراء األخرى سوف تأخذ باإلعتبار وسوف تضمن ولكن أكرر وأقول نحن حرصنا أن نخرج بمشروع قانون

والعامل الزمني مھم ألنھ أي تأخیر والجائحة دخلت علینا وإجتاحت البلد الساللة الجدیدة والتي تعتبر أكثر خطورة لسرعة اإلنتشار
.وإلصابتھا فئات عمریة لم تكن موجودة عندما إجتاحت الساللة القدیمة العراق

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

شكراً على ھذا التوضیح، وندعو لجنة الصحة والبیئة إلى متابعة ھذا الموضوع مع وزارة الصحة ومع المؤسسات الصحیة والمعنیة بإستمرار،
مع تفاؤلنا بوصول الوجبة األولى من اللقاحات، التي نتمنى أن یكون التطعیم بدایة لنھایة الجائحة، ونؤكد في الوقت نفسھ على ضرورة

اإلستمرار باإلجراءات الوقائیة الحازمة لحین تجاوز المحنة نھائیاً، كذلك نطالب الحكومة والجھات المعنیة بتحدید منافذ التطعیم عبر المستشفیات
والمراكز الصحیة الرسمیة حصریاً وكذلك تثبیت الفئات العمریة وكوادر الجیش األبیض والطبقات الفقیرة في بدایة جداول التطعیم ووضع

ً الخطط والبرامج الدقیقة لتوزیع اللقاحات بشكل عادل وشفاف، ومنع اإلتجار لھذه اللقاحات في السوق السوداء من بعض ضعاف النفوس، وأیضا
نطالب وزارة الصحة بنشر الوعي الصحي إلستخدام القاح وبیان فاعلیتھ واألعراض الجانبیة إن وجدت على المدى البعید لنشر الطمأنینة بین

المواطنین في حال إستخدام ھذا اللقاح، ھذا القانون ضروري للحصول على الوجبات القادمة، ولوصول اللقاحات بإنسیابیة من الشركات المعتبرة
.والمعتمدة، المناقشات العامة مجموعة من السادة النواب

-:النائبة منى حسین سلطان یوسف العبیدي –

أرید ان أتحدث عن نقطة مھمة، الجمیع یعلم إن محافظة نینوى فیھا (22) ألف وحدة سكنیة مدمرة، ملف التعویضات لم ینتھي لغایة اآلن، وأكثر
المواطنین لم یستفادوا ن ھذا المبلغ، لكن ھناك فرصة إلعادة العوائل دورھم إلى وضعھا القدیم بإطالق القرض العقاري حالیاً من المصرف
العقاري، لكن ضمن المعاملة یجب أن یكون ھناك سند لعام 2021، حالیاً التسجیل العقاري في محافظة نینوى مغلق بسبب ملف فساد ظھر

أخیراً، أنا اقول ما ذنب المواطن یحرم من ھذه الفرصة؟ وال یستطیع أن یقدم على القرض بسبب فساد بعض الموظفین الموجودین في التسجیل
.العقاري لمحافظة نینوى

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

.ماذا یعني وجود فساد؟ یعني ال یستلمون معامالت القرض

-:النائبة منى حسین سلطان یوسف العبیدي –

المعاملة شرط من شروطھا وجود سند عقار لعام 2021، التسجیل العقاري مغلق لمدة غیر محددة، أكثر المواطنین یواجھون ھذا الموضوع
بعدم إستطاعتھم  إصدار سند ویقدم على القرض الذي فتح حالیاً في جمیع المحافظات قرض سكني، وتستطیع العوائل اإلستفادة منھ بإعادة ترمیم

.بیوتھم أو شراء بیوت

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

أي دائرة تطالب بھذا السند؟
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-:النائبة منى حسین سلطان یوسف العبیدي –

.المصرف یطالب بالسند وال تقبل المعاملة بدون سند، والتسجیل العقاري مغلق

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

التسجیل العقاري یطالب بالسند أم المصرف؟

-:النائبة منى حسین سلطان یوسف العبیدي –

المصرف یطالب بالسند، والتسجیل العقاري مغلق بسبب ملف إحدى ملفات الفساد التي ھي األراضي التي جرت حسب اللجنة التحقیقیة الموجودة
.حالیاً في المحافظة، المفروض أن یتوصلوا لحل معین لمساعدة ھذه العوائل إلصدار سندات أقلھا للتقدیم على ھذا القرض

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

ندعو اللجنة المالیة لمفاتحة وزارة المالیة حول ھذا الموضوع إلكمال معامالت المقدمین على القرض العقاري في محافظة نینوى وحل مشكلة
.الحصول على السند الحدیث للعام الحالي

-:النائبة منى حسین سلطان یوسف العبیدي –

النقطة الثانیة، أنا أنتقد بعض الوزارات الموجودة لإلجابة على طلبات المواطنین، كما الحظت قبل فترة زرت احدى الوزارات إنھ نفس الطلبات
لعدة نواب، بعض الطلبات مجابة ومقبولة وتجري بصوة سلسة، وبعض الطلبات لبعض النواب تكتب لبیان الرأي أو بالرفض، انا اتعجب لماذا

.الكیل بمكیالین للمواطن؟ المواطن ھو مواطن في الجنوب أو في نینوى أو كردستان ھو مواطن عراقي، من حقھ أن یكون اإلجابة موحدة

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

.سوف یتم التواصل مع الحكومة المحلیة في محافظة نینوى حول ھذا الموضوع

-:النائبة منى حسین سلطان یوسف العبیدي –

.أنا أتحدث عن الوزارات في الحكومة المركزیة

-:النائبة ایناس ناجي كاظم ابراھیم المكصوصي –

الموضوع یتناول تدریس مادة التربیة اإلسالمیة في المنھاج التعلیمي في وزارة التربیة، كان ھناك قرار من قبل وزارة التربیة بالتحدید ھي أن
.یكون إلغاء إجراء إمتحان ھذه المادة في المراحل في وزارة التربیة

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

في كافة المراحل أم للمراحل المنتھیة؟

-:النائبة ایناس ناجي كاظم ابراھیم المكصوصي –

في جمیع المراحل تم إجراء إلغاء االمتحان، بمعنى یتم تدریس ھذه المادة لكن بدون إجراء إمتحان نھائي لھذه المادة، مادة التربیة اإلسالمیة
والقرآن الكریم، فإذا كان العذر ھو الوقت، كنت أتمنى من خاللك ممثلة الحكومة تنقل وجھة النظر ھذه، إذا كان العذر ھو الوقت كان من

المفروض تقلیل المواد باإلجماع، وإختیار مواد معینة للمواد جمیعھا، نحن نعلم إن بعض المواد تحتاج إلى حضور الطالب أكثر من التربیة
.اإلسالمیة ھذا جزء

الجزء اآلخر: تم حذف بعض اآلیات القرآنیة من التربیة اإلسالمیة والقرآن الكریم وبالتحدید مرحلة الصف الثالث المتوسط الوحدة األولى الدرس
األول، وأیضاً مرحلة الصف الخامس اإلعدادي الوحدة الثالثة الدرس الثالث، ھناك عدة أسئلة لدي ومن خالل الجھات التربویة، ما ھي األسباب

الموجبة لحذف مثل ھذه اآلیات القرآنیة، إذا كان ھناك مخطط موجود لھجة على الدین اإلسالمي فھناك أدوات داخل العراق ألجل ھذا
الموضوع، أعتذر عن ھذه الكلمة، نحن في وقت إنھیار القیم التربویة، وھناك آفات إجتماعیة دخلت على طبیعة المجتمع، التربیة اإلسالمیة

ضروریة جداً، فإذا كان السبب إن الوقت ال یسمح وإلى آخره، من وجھة نظري من جانب تربوي للھیأت التعلیمیة والتربویة أن یتم تقلیل المواد
وتكون نسبة وتناسب، في نفس الوقت أنا الحظت ھذا الموضوع حدث في جمھوریة مصر العربیة حیث تم إلغاء تدریس التربیة اإلسالمیة

والقرآن الكریم ومسبقاً ھناك في الجزائر حسب المعلومات التي وردت لي، فكان مثل السؤال ھل تعلم ما ھي أركان اإلسالم فالجیل الجدید بعم
.(11) سنة ال یعرف أركان اإلسالم، ھل نحن نعمل نھج معین ألجل ھذا في المستقبل؟ أتمنى من حضرتك االنتباه لھذه النقطة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –
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التربیة الدینیة ھي أساس تربیتنا وقیمنا المجتمعیة وأساس في تماسك األسرة، نوصي لجنة التربیة ولجنة األوقاف والشؤون الدینیة لمتابعة ھذا
الموضوع، وعدم إجراء اإلمتحانات في أي مادة معناه إھمال ھذه المادة، الطالب یھمل ھذه المادة وال یھتم لھا، لذا ندعو الوزارة إلعادة النظر

بھذا الموضوع وإدخال ھذه المادة ضمن اإلمتحانات، وتقلیص المنھج بحذف بعض المواضیع ھذا حسب اللجنة الموضوعة، اإلبقاء بعض اآلیات
.األخرى ولیس إلغائھا بشكل كامل

-:النائبة ایناس ناجي كاظم ابراھیم المكصوصي –

لدینا قانون معھد التخطیط الحضري واإلقلیمي مضى علیھ فترة منذ عام 2019 إذا كان باإلمكان إدراجھ یوم غد ألننا متواصلین مع السید
.األمین ضروري ألنھ یوم 1/4 بالنسبة لھذا المعھد كطالب معلق مستقبلھم نتمنى أن ینتھي ویتم إدراجھ من خاللك

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

.سیتم ذلك

-:النائبة میثاق ابراھیم فیصل مشتت الحامدي –

عندما قامت الحكومة بتغییر سعر الصرف كانت وحدة من اھدافھا ھي لدعم المنتج الزراعي والصناعي، لكن ما قامت بھ الحكومة عكس ھذا،
حیث نرى في محافظة البصرة  ینتج بالیوم تقریباً أكثر من (6650) ألف طن من محصول الطماطم، لكن لم تغلق الحدود وفاضت األسواق

العراقیة بالمنتجات العراقي اآلتیة من خارج الحدود، بینما أھمل المنتوج العراقي وخاصة ھذا المحصول، ھناك قوانین شرعت في مجلس النواب
واحدة منھا ھي حمایة المنتج لكن لم نرى تنفیذ لھذا القانون لحمایة المنتج العراقي الذي نحن بحاجة ماسة لتنفیذ ھكذا قوانین وتشجیع الصناعة

والزراعة العراقیة، على الحكومة أن تدعم ھذا المنتج، الطماطم الوافر في محافظة البصرة وتشجیع إلنشاء معمل لمعجون الطماطم وغلق
.الحدود أثناء وفرة ھذا المنتج، نتمنى اإلیعاز إلى لجنة الزراعة والمیاه النیابیة لمتابعة ھذا الملف المھم ووزارة التخطیط معنیة بھذا األمر

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

وھذا ما سیكون، لجنة الزراعة واألھوار مھتمة أیضاً بھذا الموضوع وسوف تتابع الموضوع مع الحكومة لدعم المنتج المحلي ولدراسة ھذا
.الموضوع

-:النائب احمد مدلول محمد مطلك الجربا –

یوم 1/3 صوتنا على قانون الناجیات األیزیدیات، وصراحة یمكن لو نشرع مائة قانون ال یمكن ان نوفي الطبقة التي تأذت من داعش، لكن كان
لدي مالحظة عندما جرى التصویت على القانون، كان المفروض السید (الحلبوسي) یعطیني مجال قبل التصویت على القانون بالمجمل، في
وقتھا عندما طلبت نقطة نظام، المادة الخامسة سابعاً، البحث عن المختطفین من الرجال والنساء واألطفال األیزیدیین والتركمان والمسیحیین

والشبك، توقف المشرع لغایة ھذه، مثالً المختطفین من الرجال من العرب ماذا ننظر لھم؟ بھذه المادة تحدیداً، عندما نثبت فئات معینة وھم
متضررین والشك في ھذا األمر وھم الفئة األكثر، لكن لم یكتب وباقي المكونات حتى تُشَمل، ألني كعربي أیضاً تأذى من تنظیم داعش، لیست
ھذه الطبقات فقط تأذت من تنظیم داعش، مع العلم القانون الذي جاء من رئاسة الجمھوریة ھذه المادة مختلفة تماماً المادة الخامسة من القانون،
نعود لألسباب الموجبة وأتمنى أن تنتبھوا لھا، تعد الجرائم التي إرتكبھا تنظیم داعش ضد األیزیدیین وباقي المكونات من المسیحیین والتركمان

الشبك جریمة إبادة جماعیة، والجرائم التي إرتكبھا داعش ضد العرب؟ كان األولى أن یكتب وباقي المكونات بدون التطرق أو یذكر كلمة العرب
مع المسیحیین والتركمان والشبك، یعني المواطنین الذین أخذوھم داعش باألالف إلى منطقة الرقة السوریة ولغایة اآلن مصیرھم مجھول، ماذا
نقول لھم اإلبادة التي جرت بحقھم إبادة إنسانیة؟ ھذه إبادة إجرامیة جماعیة العربي الذي قتل بھذه الحالة ماذا نسمیھ؟ إذا شاء هللا بعد المصادقة

على القانون ألن اآلن ال نستطیع أن نعمل أي شيء، سوف أشرع بعملیة جمع تواقیع لھاتین المادتین حصراً، المادة (5) سابعاً، واألسباب
الموجبة، ألن الذي وضع ھذه النقاط المقترحة ألنھا عندما جاءت من رئاسة الجمھوریة وأتمنى أن تعودوا لقراءة النص الذي جاء من رئاسة

.الجمھوریة لم یكن ھذا الترتیب، لذا سوف أشرع بجمع تواقیع للتعدیل بعد المصادقة على القانون

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

الكل تأذى من داعش، جمیع المكونات واألطیاف حتى العرب السنة والكرد، یجب أن یذكر كافة المكونات المتضررة من ھذا اإلرھاب، لذلك لكم
.كل الحق ولحضرتك الحق بعد المصادقة أن تقدم طلب بتعدیل القانون في أي مادة من مواده

-:النائب یوسف بعیر علوان عبد علي الكالبي –

قبل ثالثة أیام خرج على أحدى القنوات التلفزیونیة أحد النواب والمدعو (فائق الشیخ علي) وعندما سأل عن بعض الصور وكان من ضمن ھذه
الصور صورة الشھید القائد شھید العراق واإلسالم وشھید مواجھة داعش وشھید مواجھة الدیكتاتوریة والطغیان الحاج الشھید (أبو مھدي

المھندس) نائب رئیس ھیأة الحشد الشعبي الوطني، عندما سأل قال ھؤالء جمیعھم خونة بالمعنى الوطني، ھذا الرجل عندما یظھر على القنوات
.التلفزیونیة یكون بعنوان نائب، ھذه الصفة التي یمتلكھا ونحن ما زلنا نضفیھا علیھ رغم كل ھذه التجاوزات، انا لدي الموضوع بدقیقة

األول: أرید أن أسأل أي إنسان منصف ما معنى الوطنیة بالمطلق بالمعنى العام، عندما یكون رجل مثل القائد العزیز شھید العراق وشھید اإلسالم
(أبو مھدي المھندس) الذي قضى حیاتھ وھو األكادیمي المھندس خریج الجامعة التكنولوجیة الذي واجھ الطغیان وواجھ الدكتاتوریة وبقي بأھوار
العراق، وأسس قوات مواجھة الدیكتاتوریة بصمت، وكان المحرك الحقیقي لكل باحث عن الحریة والوطنیة وكان لھذا الوطن العزیز بلسماً بكل
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مراحلھ، وعندما إنطلقت الفتوة العظیمة لسماحة السید السیستاني، أنبرى ھذا لقائد المغوار وذھب إلى جبھات القتال، أربع سنوات من القتال
المتواصل وھو یفتخر بمعنى الوطنیة، ویقود أبنائھ إلى أفضل المعارك التي كان أبناء القوات األمنیة بكل عناوینھم متكاتفین لیستعیدوا الوطن من

داعش اإلرھابي، ھذا الرجل الذي كان في یوم من األیام معنا في المجلس، یخرج لیسمي أبطال العراق بالخونة وفق مصطلح الوطنیة الذي ھو
یفھمھ، مصطلح الوطنیة لدى (فائق الشیخ علي) أنا ال أفھمھ وال أستطیع ان أفھمھ وال أستطیع ان أتبعھ وال أعرف ماذا یتكلم بھذه الطریقة؟ أنا

أعرف الوطني الذي یذوب في وطنھ ویقاتل من أجل وطنھ ویضحي من أجل وطنھ ویستشھد على أرض وطنھ إذا جاءت منیتھ باإلستشھاد، ھذا
الشھید القائد عندما ذھبنا إلى أرض المطار التي أستھدفھا العدوان األمیركي لم نجد لھ بقایا، الشھید القائد (ابو مھدي) لم نجد لھ بقایا ذاب بأرض

العراق تسامى مع ھواء العراق، لیقول شخص مثل فائق الشیخ علي) إن ھذا خائن بمعنى الوطنیة، ومجلس النواب الموقر ال یتخذ أي إجراء
نھائیاً وكأن على رؤوسنا الطیر، انا أدعو رئاسة المجلس الموقرة وبشكل جداً ھادئ ومحترم، نحن أبناء الشھید المھندس نحن أبناء مدرسة

الوطنیة نحن أبناء العفة والشرف والحقیقة لھذا البلد قاتلنا وما زلنا نقاتل ضد ھؤالء المھرجین، الذین تعودوا التھریج على قنوات التلفزیون، كنا
نتعامل مع فائق الشیخ علي في ھذا المجلس بكل احترام وھو یعلم وسوف تصلھ رسالتي، ان أول من وقف مع فائق الشیخ علي في إحدى المحن

ھو (یوسف الكالبي) من منطلق إننا أبناء اإلنسانیة وأبناء الشھید (المھندس)، لیقول إن الشھید المھندس خائن بمعنى الوطنیة بمصطلح الوطنیة
الذي یفھمھ ھو، لذلك حتى ال أطیل أطالب رئاسة المجلس بإتخاذ إجراء قانوني حاسم لمثل ھكذا تصریحات، من المعیب على بیت الشعب على

مجلس النواب الذي أنعقد وكانت ھناك إنتخابات في سنة 2018 بفخر وبركات دماء شھداء أبناء العراق من شمالھ إلى جنوبھ وعلى رأسھم قائدنا
العزیز الشریف الوطني الذي یفتخر بھ كل ابناء العالم ولیس العراق الشھید القائد (أبو مھدي المھندس)، نطالب بموقف وطني لھذا المجلس

الموقر حتى ال نضطر إلى إتخاذ مواقف بعیداً عن المجلس، نحن أبناء ھذه المؤسسة الدستوریة، نطالب بأن یكون ھناك موقف دستوري وقانوني
.لھذا المجلس، وبعدھا سیكون لنا لكل حادث حدیث

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

النائب في مجلس النواب حر في إبداء رأیھ والتعبیر عن رأیھ، ولكن عندما یصل األمر إلى التشھیر والى إھانة الرموز الوطنیة ھذا بالتأكید غیر
مقبول وأیضاً مخالفة دستوریة ومخالفة لكل قیمنا الوطنیة والمجتمعیة واإلیمانیة وأكید سوف تدرس رئاسة مجلس النواب ھذا األمر وتتابع ھذا
األمر وتقرر القرار الالزم في ھذا الموضوع، وحسم جدلیة عدد من النواب الذین ھم غائبون، أو الذین تجاوزت غیاباتھم المحدد یجب أن نحدد

.مصیرھم ھل ھم نواب أم لیسوا نواب، لكي ال یتكلم أي شخص بأسم النائب وعنوانھ ال یتحمل أن یكون نائب

.ترفع الجلسة إلى یوم غد الخمیس الساعة الثالثة عصراً

.ُرفعت الجلسة الساعة (10:00) مساًء


