
12/1/2019 محضر جلسة رقم (16) الثالثاء (19/11/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/11/19/محضر-جلسة-رقم-16-الثالثاء-19-11-2019-م/ 1/27

محضر جلسة رقم (16) الثالثاء (19/11/2019) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الثانیة

الفصـل التشریعي األول

محضر جلسة رقم (16) الثالثاء (19/11/2019) م
ً .إبتدأت الجلسة بنصاب (220) نائبا

.بدأت الجلسة الساعة (7:00) مساًء

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

بسم هللا الرحمن الرحیم

.نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السادسة عشر، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الثانیة، الفصل التشریعي األول

.نبدؤھا بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:الموظف صالح الدین علي –

.یتلوا آیات من القرآن الكریم

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

السیدات والسادة األعضاء، جدول أعمال ھذه الجلسة مطروح أمام السیدات والسادة األعضاء وبطلب مقدم من السید رئیس اللجنة القانونیة
ومشفوع بتواریخ عدد من األعضاء لغرض تقدیم الفقرة سابعاً وثامناً في جدول األعمال كونھا ال تستوجب التصویت وھي قراءة أولى لقانونین

.مھمین یكاد یكون الحراك والرأي العام حولھما وھما قانون المفوضیة العلیا المستقلة لإلنتخابات وقانون إنتخابات مجلس النواب

.لذا، أدعوكم للتصویت على ھذا الطلب حسب النظام الداخلي حتى یتسنى للجنة القانونیة قراءة ھذین القانونیین، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

أیضاً، ھنالك طلب من السید رئیس لجنة الشباب والریاضة ومشفوع بعدد من التواقیع، ایضاً لتقدیم التصویت على قانون اللجنة األولمبیة لكونھ ال
.یشكل خالف أو مناقشات أكثر، أیضاً أدعوكم إلى التصویت حسب النظام الداخلي

.(تم التصویت بالموافقة)

.السید رئیس وأعضاء اللجنة القانونیة تفضلوا إلى المنصة

.البرلمانیة، القوانین

.السیدات والسادة األعضاء، لمن لیس لدیھ قانون اإلنتخابات وقانون المفوضیة العلیا المستقلة لإلنتخابات

.نعم؟ مجالس المحافظات؟ ال بعده ألننا أخرناه

.قانون إنتخابات مجلس النواب وقانون المفوضیة
ً أل
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ً .البرلمانیة، لتوزیع القانونیین على األعضاء، قانون اإلنتخابات وقانون المفوضیة، موجود؟ حسنا

-:النائب كاظم عطیة كاظم الشمري –

.سیادة الرئیس، ھذا الكالم باإلمكان حذفھ من التسجیل إذا

في الوقت الذي یشكر إئتالف الوطنیة الزمیالت والزمالء أعضاء مجلس النواب الذین قدموا تعازیھم بوفاة المغفور لھ السید عدنان الباجة جي
عضو القائمة الوطنیة السابق یسجل إئتالف الوطنیة عتبھم الشدید على ھیأة الرئاسة ألنھ في الوقت الذي كثیر من الشخصیات السیاسیة الدولیة

والعربیة وشیوخ اإلمارات وشیوخ أبو ظبي قدموا نعي للمغفور لھ الذي قدم خدمات جلیلة للدبلوماسیة العراقیة سواء في المحافل العربیة
والمحافل الدولیة ولكن مجلس النواب العراقي لألسف لم یقدم ھذا النعي بل حتى لم یحضر أي من أعضاء مجلس الرئاسة إلى مجلس العزاء الذي

.جرى ھذا الیوم

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

شكراً أستاذ كاظم، وأنا بإسم ھیأة الرئاسة وبإسم أعضاء مجلس النواب أدعوكم لقراءة سورة الفاتحة وقوفاً إلى المرحوم الفقید السید عدنان الباجة
.جي (رحمھ هللا) الفاتحة

.(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)

.الرحمة والرضوان إلى روح المرحوم الفقید

.السید رئیس اللجنة، جاھزون؟ إخوان أرجو الھدوء قانون مھم، أرجو اإلستماع

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف المحمدي –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي

-:النائب وجیھ عباس ھادي –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي

-:النائب صائب خدر نایف –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي

-:النائب حسین جاسم ناصر الزھیري –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي

-:النائب حسن فدعم عسل –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي

-:النائب بھ ھار محمود فتاح –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي

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

.نعم، نقطة نظام، تفضل

-:(النائب صادق حمید حسن السلیطي (نقطة نظام –

-:نقطة نظامي

األول: المادة (37) نصت على أن تعد ھیأة الرئاسة جدول أعمال مجلس النواب األسبوعي بالتنسیق مع رؤساء اللجان وتبلیغ األعضاء قبل
.إنعقاد الجلسة األولى األسبوعیة بیومین على األقل وھذا القانون جاء من الحكومة وتبلغنا بھ تقریباً یوم أمس، لذا ھذه المخالفة األولى

الشيء الثاني: سیادة الرئیس، الیوم مشروع قانون إنتخابات مجالس المحافظات ھو المشروع األھم في تأریخ العملیة السیاسیة في العراق، والیوم
الشارع المتظاھر كلھ ینتظر مخرجات مجلس النواب بخصوص إجراء إنتخابات مبكرة من عدمھ، وبخصوص آلیة إختیار اعضاء مجلس

.النواب

الیوم القانون الذي ورد وجاء من الحكومة وكلنا نعرف یوجد قانونین، قانون صدر من السید رئیس الجمھوریة وأرسل إلى الحكومة، وقانون
الحكومة ھذا الموجود، ھذا القانون نحن نعترض علیھ من حیث المبدأ كونھ ال یلبي مطالب الشعب وال یتوافق أبداً مع رؤیة المرجعیة والیوم نحن

.وبوقتنا الحالي ال یمكن أن نقبل أن نعود إلى المربع األول ونختار (50%) بالتمثیل النسبي على سانت لیغو و (50%) على أعلى األصوات

.الیوم

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

.سیادة النائب، ھذا في المناقشات

-:النائب صادق حمید حسن السلیطي –

.لیست مناقشات، نحن نطالب

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

لیس ھذا ال، قانون جدید ھذا واآلن لیس وقت المناقشة وھذه لیست نقطة نظام، نحن قدمنا القراءة األولى لھذا المشروع تجاوباً مع مطالب
.الجماھیر، ولھذا نمضي بھ

.نعم، شكراً جزیالً

.أكملوا القراءة، تفضلوا

-:النائب بھ ھار محمود فتاح –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

.سیادة الرئیس، احتاج مداخلة

 

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

.ال توجد مداخلة إمضي بالقراءة

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

.سیادة الرئیس، إذا تسمح لي، ما ذكره الزمیل األستاذ صادق یمس عمل اللجنة القانونیة فإسمح لي بدقیقة

أوالً: ھذا المشروع لم یدخل في جدول األعمال بل بالتصویت علیھ في مجلس النواب، لذلك ما ذكره السید النائب ال ینطبق على النظام الداخلي ال
.تنطبق على إدراج ھذا القانون ألنھ تم إدراجھ بتصویت أعضاء مجلس النواب

ثانیاً: المشروعین لم یأتیان إلى اللجنة القانونیة مشروعي قانون، ھما لیسا قانونین، الذي وصل ھو مشروع واحد ومشروع فخامة رئیس
.الجمھوریة لم یصل رسمیاً إلى اللجنة القانونیة
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-:(السید بشیر خلیل توفیق حداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائب، إمضي بالقراءة

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید النائبة

.السید النائب، إستمر

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.على؟ ماذا تقول المادة (56) إقرأیھا لي

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

.المادة (56) من النظام الداخلي، لعضو مجلس النواب وبموافقة (25) توجیھ إستجواب لرئیس مجلس الوزراء

.تحالف سائرون قبل أكثر من إسبوعین قدم إستجواب إلى رئیس الوزارة وإلى ھذه اللحظة لم تصل إلینا أیة موافقة ال السید رئیس الوزارة

.سیدي الرئیس، فقط إسمح لي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.حسناً أین المخالفة؟ أرید المخالف

.نقطة النظام ھي مخالفة للسیر بجدول األعمال ومخالفة إما للنظام الداخلي أو الدستور

-:النائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي –

.سیدي الرئیس، من حق النائب أن یعبر عن رأیھ وخاصةً في الوقت الحاضر، الشارع

.هللا یخلیك سیدي الرئیس

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدة النائبة، توكلي على هللا، أرید المخالفة على النظام الداخلي، أین خالفت النظام الداخلي؟ رئاسة المجلس أین خالفت النظام الداخلي أو
الدستور بالجلسة اآلن؟

-:النائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي –

.توجد فقرة في النظام الداخلي، من حق النائب أن یعبر عن رأیھ أو یعطي نقطة معینة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، ملتزمین، تفضلي
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-:النائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي –

.سیدي الرئیس، ھذه األوراق

-:السید رئیس مجلس النواب –

تریدین مداخلة؟ أم نقطة نظام؟

-:النائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي –

سیدي الرئیس, إذا لم تسمح لي نحن الشارع العراقي شھداء واإلعتصام والمظاھرات وإذا حضرتك انت ال تعطیني اآلن حالیاً دور فأنا أخرج
.للشارع العراقي واقول لھم السید الرئیس ال یعطیني دور

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدة النائبة، تفضلي إخرجي إلى الشارع ال أعطیك دور، تفضلي إستریحي

.لیس لدي ما یمنع وأنا لم أعترض على مداخلتھا،السید النائب، تأخذ مداخلة لیس لدي ما یمنع وأنا طلبت من السیدة النائبة

.الفقرة تاسعاً: مناقشات عامة *

.أول مداخلة سوف تكون لجنابك بما یتعلق بالمناقشات العامة

.البرلمانیة، زودوني بجدول األعمال

.اللجنة القانونیة، فیما یتعلق بمشروع قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي

الكل یؤید إجراء تعدیالت تنسجم مع مطالب الشعب وأن یكون ھنالك قانون إنتخابات یسمح للجمیع بالمشاركة وأن یكون ھنالك تمثیل واسع لكل
.شرائح المجتمع في مجلس النواب وأرجو األخذ بنظر اإلعتبار أن ال یتم تشریع أي فقرة من فقرات القانون تتعارض مع الدستور

المضي بالقراءة األولى ال یعني القبول بالمخالفات الدستوریة إن وجدت، القانون یتضمن فقرات حسب رأي المستشارین القانونیین والتداول معھم
أكدوا وجود مخالفات دستوریة، إن كان والبد وإن قرر مجلس النواب المضي بھذه الفقرات كما وردت من الحكومة المشار إلیھا بوجود مخالفة
دستوریة یتطلب إجراء التعدیل الدستوري ولجنة التعدیالت الدستوریة یتم أیضاً التداول والنقاش بشكل مستفیض مع اللجنة القانونیة في ما یتعلق

.بھذا القانون

فیھ مخالفة دستوریة، ولیس مخالف للدستور، ومجلس النواب لھ الحق برد القانون من حیث المبدأ في ما لو كان مخالف بشكل كامل للدستور وإذا
.كانت ھنالك مخالفة دستوریة ضمن القانون یصار إلى إتخاذ اإلجراءات الالزمة بتعدیلھا

.وأتحدث تحدیداً، بما یتعلق بأعداد أعضاء مجلس النواب

یتحدث الدستور عن لكل مئة ألف نسمة لیصل الصوت واضحاً الى الشعب الدستور یتحدث أن لكل مئة ألف نسمة ممثل في مجلس النواب نسمة
ولیس ناخب منذ عام 2014 الحدیث على ان عدد نفوس العراق ما یُقارب (33) ملیون ولم یصبح زیادة وعدد أعضاء مجلس النواب لكل مئة
ألف نسمة یعني (32) ملیون و (900) واآلن عدد أعضاء مجلس النواب (329) بما ینسجم مع ھذا العدد، أستمزجت رأي القوى السیاسیة في
مجلس النواب األغلبیة العظمى من القوى السیاسیة مع تقلیل أعداد أعضاء مجلس النواب یتطلب ھذا تعدیل دستوري أطلب من لجنة التعدیالت

الدستوریة الفقرة التي تنضج ویتم مناقشتھ بشكل واضح ویتم االتفاق علیھ نعرضھم فقرات تدریجیة على مجلس النواب للتصویت علیھ ومن
ضمن ھذه الفقرة حتى بعد ما نكمل جمیع التعدیالت التي نتفق علیھا ممكن تعرض الى االستفتاء ضمن الفقرة التي تلیھا، الجدول ال یقرأ، الفقرة

.التي تلیھا

.القراءة أوالً: القراءة األولى مشروع قانون المفوضیة العلیا لالنتخابات *

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون المفوضیة العلیا لالنتخابات

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.یكمل قراءة القراءة األولى لمشروع قانون المفوضیة العلیا لالنتخابات

-:النائب حسین جاسم ناصر الزھیري –
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.یكمل قراءة القراءة األولى لمشروع قانون المفوضیة العلیا لالنتخابات

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

.یكمل قراءة القراءة األولى لمشروع قانون المفوضیة العلیا لالنتخابات

-: النائب وجیة عباس ھادي –

.یكمل قراءة القراءة األولى لمشروع قانون المفوضیة العلیا لالنتخابات

-:النائب حسن فدعم عسل –

.یكمل قراءة القراءة األولى لمشروع قانون المفوضیة العلیا لالنتخابات

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

.تكمل قراءة القراءة األولى لمشروع قانون المفوضیة العلیا لالنتخابات

-:النائبة عمار كاظم عبید الشبلي –

.یكمل قراءة القراءة األولى لمشروع قانون المفوضیة العلیا لالنتخابات

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس اللجنة القانونیة شكراً إلكمال القراءة األولى، القانون یتحدث عن مفوضیة بشكل كامل ال یتحدث فقط عن مجلس المفوضین أرجو
.األخذ بنظر األعتبار أن یتم تشكیل مفوضیة مستقلة بشكل تام بكل مؤسساتھ وبكل مفاصلة وبكل موظفیھ

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

سید الرئیس توجد مالحظة مھمة نحن في اللجنة القانونیة سوف تستمر بانعقاد االجتماعات لمناقشة ھذا القانون من یوم غد وأرجو من السادة
.أعضاء مجلس النواب الذي لدیھ مقترحات والذي لدیھ أرواء وأفكار حول ھذا القانون یرسلھا الى اللجنة القانونیة لكي نناقشھ مرة ثانیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

اللجنة المالیة جاھزون؟ التأكید على النواب للحضور، البرلمانیة الجرس السیدات السادة النواب أماكنكم الحتساب النصاب التأكید على النواب
خارج القاعة لدینا تصویت اآلن لیحضوا، السید رئیس اللجنة المالیة لمجلس النواب قانون ھو الذي یلزم التعلیمات، إعالم النصاب السیدات

السادة النواب تفضلوا أماكنكم تفضل السید النائب اللجنة المالیة دعني أقرأ الفقرة سید رئیس اللجنة السیدات السادة النواب تفضلوا أماكنكم لدینا
تصویت السید النائب جواد، النائب محمد الدراجي، النائب سعد تفضلوا أماكنكم، اللجنة المالیة، اللجنة القانونیة تفضلوا التصویت على مقترح

.قانون إلغاء االمتیازات المالیة للمسؤولین في الدولة العراقیة تفضلوا

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.یقرأ المادة (1) من مقترح قانون إلغاء االمتیازات المالیة للمسؤولین في الدولة العراقیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

(أطلب من المجلس التصویت على المادة (1

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.یقرأ المادة (2) من مقترح قانون إلغاء االمتیازات المالیة للمسؤولین في الدولة العراقیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید النائب ال مداخلة أثناء التصویت إذا كنتم غیر جاھزین الى التصویت أجلوه نصف ساعة وأذھبوا وتناقشوا خارج القاعة وأعیدوه لي مرة
أُخرى ال مناقشة أثناء التصویت لدیكم رأي ناقشوه ننتظر ساعة أو ساعتین أو ثالث أو خمسة لیس لدینا مشكلة أي نقاش تریدون ناقشوه خارج
القاعة ال مناقشة أثناء التصویت. السید رئیس اللجنة تفضل ناقش توجد مالحظات كثیرة تفضل في داخل لجنتك اآلن ومن یرغب من السیدات

ً ً
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والسادة النواب إبداء مالحظاتھ مع اللجنة المالیة واللجنة القانونیة تفضل السید رئیس اللجنة شكراً جزیالً الى اللجنة المالیة خذوا نصف ساعة
.وأكملوا التعدیالت التي تناقشوھا مع السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، لحین إكمال المالحظات نمضي بالفقرة التي تلیھا

السیدات والسادة النواب اعتراضات السیدات والسادة النواب على عدم تخصیص أي سیارة لكل مؤسسات الدولة سواء كان وزیراً أو رئیس
ألحدى السلطات یتحدثون عن جمیع الفقرات مقترح القانون یؤكد بفقراتھ استمرار عدم تخصیص أي سیارة أو عجلة ألعضاء مجلس النواب ھذا

تأكید على عدم تخصیص أي شيء ألعضاء مجلس النواب وبعض السیدات والسادة النواب السید رئیس اللجنة المالیة وجھة نظر السیدات
والسادة النواب أن یكون للجمیع لكل مؤسسات الدولة ناقشھم بھذا األمر ینص على عدم التخصیص للوزیر وال الى مدیر عام وال الى وكیل وزیر

وال الى الرئیس، تفضلوا لجنة النزاھة، البرلمانیة، اللجنة المالیة أنا أقترح أن یتم بما یتعلق بھذه الجزئیة، السیدات السادة النواب خارج التسجیل
تفضلوا أماكنكم، لجنة النزاھة أعطوني مجال لقد أكملت اللجنة المالیة، لیكملوا اللجنة المالیة ونعود الى تلك الفقرة السیدات السادة النواب أماكنكم
تثبیت الحضور في نھایة الجلسة في الفقرة األخیرة یثبت الحضور، تفضلوا  السیدات والسادة النواب أماكنكم السید رئیس اللجنة المالیة المقترح
الذي أضفھ الى جنابك الذي تخصص لھ عجلة ھو الذي یتحمل صیانتھا مدیر عام فما فوق ال توجد مداخالت دعونا نمضي أمضي السید رئیس

.اللجنة تفضل أمضي أقرأ القانون

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.یعید قراءة المادة (2) من مقترح قانون إلغاء االمتیازات المالیة للمسؤولین في الدولة العراقیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات السادة النواب ال مداخالت أثناء التصویت وسوف أضطر الى استخدام النظام الداخلي لضبط الجلسة

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.یكمل قراءة المادة (2) من مقترح قانون إلغاء األمتیازات المالیة للمسؤولین في الدولة العراقیة

 

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.كلمة بشكل مباشر تم رفعھا في ھذه المادة

عدد السیارات التي كانت تستخدم من الوزراء أكثر من (10) أو (15) سیارة وكان یستخدم رئاسة الجمھوریة أكثر من (15) (20) سیارة نحن
.ھنا قللنا العدد الى أقل ما یمكن

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، أستمر

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

ً .النواب لم یعطوا سیارة ال سابقاً وال اآلن وال الحقا

-:السید رئیس مجلس النواب –

أكدنا على االستمرار بعدم تخصیص عجلة، حتى یعرف الرأي العام، ھذا القانون ھو قانون سینفذ بعد التصویت، مدیر عام في الدولة العراقیة
الدولة واجبھا أن توفر لھُ عجلة للتنقل ألداء مھامِھ، عضو مجلس النواب لم ولن یستلم عجلة من كل مؤسسات الدولة بما فیھم مجلس النواب، فقط
للتوضیح، لم ولن یستلم، وما یتعلق بالمنحة المالیة التي كانت تُمنح سابقاً ألعضاء مجلس الحكومة والدورات السابقة تم ایقاف تنفیذھا مَن الدورة

.السابقة، من الدورة الثالثة، ولغایة اآلن

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (2) من مقترح قانون إلغاء االمتیازات المالیة للمسؤولین في الدولة العراقیة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.یقرأ المادة (3) من مقترح قانون إلغاء اإلمتیازات المالیة للمسؤولین في الدولة العراقیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (3
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.(إلغاء مخصصات الضیافة عن الرئاسات الثالث، أطلب من المجلس التصویت على المادة (3

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.یقرأ المادة (4) من مقترح قانون إلغاء اإلمتیازات المالیة للمسؤولین في الدولة العراقیة

.فقط مالحظة

یُمنع استئجار الطائرات الخاصة للرئاسات الثالث من خزینة الدولة الى الوفود الرسمیة، وتتحمل كل رئاسة الكلف المترتبة على ذلك مَع استخدام
الطائرة الرئاسیة، اآلن وكأنھُ الطائرة الرئاسیة مؤجرة، كصیاغة من إستثنیتھا اآلن وكأنھا مؤجرة، أعد الصیاغة كونھا طائرة دولة، كال ألنھُ

.اآلن تُعتبر مؤجرة

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.یقرأ المادة (4) من مقترح قانون إلغاء االمتیازات المالیة للمسؤولین في الدولة العراقیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یقرأ المادة (4) من مقترح قانون إلغاء االمتیازات المالیة للمسؤولین في الدولة العراقیة

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (4

(تم التصویت بالموافقة)

 

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.یقرأ المادة (5) من مقترح قانون إلغاء االمتیازات المالیة للمسؤولین في الدولة العراقیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (5

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.یقرأ المادة (6) من مقترح قانون إلغاء االمتیازات المالیة للمسؤولین في الدولة العراقیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (6

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.یقرأ المادة (7) من مقترح قانون إلغاء االمتیازات المالیة للمسؤولین في الدولة العراقیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الرئاسات األخرى، عدا الرئاسات، أي في الوزارة

.إذا مسؤول في الدولة یأتیِھ ضیف داخلي أو خارجي، إذا یُقدم لھُ أي ضیافة، ھذِه بكلفة مالیة

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (7

(تم التصویت بالموافقة)
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-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.یقرأ المادة (8) من مقترح قانون إلغاء االمتیازات المالیة للمسؤولین في الدولة العراقیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (8

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

.یقرأ المادة (9) من مقترح قانون إلغاء االمتیازات المالیة للمسؤولین في الدولة العراقیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (9

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

.یقرأ المادة (10) من مقترح قانون إلغاء االمتیازات المالیة للمسؤولین في الدولة العراقیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (10

 

 

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

.سیادة الرئیس، لدینا مقترح، إضافة مادة، إعادة العجالت التي في ذمة أعضاء مجلس الحكم، والجمعیة الوطنیة وكل الرئاسات الثالث السابقة

.إضافة مادة: لمقترح قانون إلغاء االمتیازات المالیة للمسؤولین في الدولة العراقیة

.سحب جمیع أفواج الحمایات من الرئاسات الثالث السابقة، ویتولى القائد العام للقوات المسلحة، تحدید عدد من عناصر الحمایة لحمایتھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اقرأ النص

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

.سحب جمیع أفواج الحمایات من الرئاسات الثالث السابقة

-:السید رئیس مجلس النواب –

الرئاسات الثالث السابقة، والوزراء، والشخصیات، ویتولى رئیس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، تحدید عدد من عناصر الحمایة
.لحمایتھم

.أطلب من المجلس التصویت على ھذِه الفقرة كما قُرأت

.السید رئیس اللجنة المالیة، أقرأھا مرة ثانیة

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

سحب جمیع أفواج الحمایة من الرئاسات الثالث السابقة والوزراء، والشخصیات السیاسیة، ویتولى رئیس مجلس الوزراء القائد العام للقوات
.المسلحة، تحدید عناصر حمایة محدودة لحمایتھم
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذِه السابقة، أقرأھا مرة ثانیة السابقین من الدورة األولى، لیست السابقة، السابقة فقط التي مضت، أقرأھا كلھا صح

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

.السابقین أین سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.من مجلس الحكم إلى اآلن

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

سحب أفواج الحمایة من الرئاسات الثالث السابقین، والوزراء السابقین، والشخصیات السیاسیة، ویتولى القائد العام للقوات المسلحة، تحدید عدد
.عناصر لحمایتھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.من عام 2003 ولغایة اآلن

.أطلب من المجلس التصویت على ھذِه الفقرة

(تم التصویت بالموافقة)

.صوت على النفاذیة السید رئیس اللجنة

 

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.یقرأ المادة (12) من مقترح قانون إلغاء اإلمتیازات المالیة للمسؤولین في الدولة العراقیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على مادة النفاذیة المادة (12

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.یقرأ األسباب الموجبة من مقترح قانون إلغاء اإلمتیازات المالیة للمسؤولین في الدولة العراقیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على األسباب الموجبة

(تم التصویت بالموافقة)

.قانون الموازنة لھُ علویة، رصدنا عشرة مالیین على المساحة التي أكثر من (500) ودون (500) خمسة مالیین

.أطلب من المجلس التصویت على القانون بالمجمل

(تم التصویت بالموافقةعلى مقترح قانون إلغاء اإلمتیازات المالیة للمسؤولین في الدولة العراقیة)

.قانون الموازنة حدد مبلغ إیجار بما یتعلق بالعقارات، التي غیر منظم فیھا عقود إیجار، العلویة لقانون الموازنة

ثالثاً: التصویت على مشروع قانون التعدیل األول لقانون ھیأة النزاھة رقم (30) لسنة2011 (لجنة النزاھة، اللجنة القانونیة، لجنة مؤسسات
.(المجتمع المدني والتطویر البرلماني

-:النائبة منار عبد المطلب ھاشم –
أ أ أ أ أ ُ أ أ
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أنَت تكلمَت بسحب الحمایات، لكن أنتم لم تُحددوا، قد تحدث انتقائیة في الموضوع، أي أنا، مَع رئیس الوزراء أو مع أي أحد، لن یكون نفس العدد
.بالحمایات، ونحُن رأیناھا عندما كنا في مجالس المحافظات، ألن لیس فیھا تحدید، ناس تأخذ (30) وناس ال تأخذ

-:السید رئیس مجلس النواب –

تتولى لجنة األمن والدفاع متابعة ھذا األمر وتمارس دورھا الرقابي بھذا األمر وبھذا الجانب، إشارة الى المادة (61) من الدستور، نائب رئیس
.لجنة األمن والدفاع یتوالھا

-:النائب ثابت محمد سعید رضا –

یقرأ مشروع قانون التعدیل األول لقانون ھیأة النزاھة رقم (30) لسنة 2011 (لجنة النزاھة، اللجنة المالیة، لجنة مؤسسات المجتمع المدني
.(والتطویر البرلماني

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات السادة النواب، ورَد قانونین، قانون الكسب غیر المشروع، وقانون تعدیل ھیأة النزاھة، تَم دمج القانونین بقانون واحد، حتى تعمل ھیأة
.النزاھة وفق قانون واحد یشمل جمیع الفقرات

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة بتعدیل أسم القانون ویُقرأ بالشكل األتي، قانون ھیأة النزاھة والكسب غیر المشروع

.(تم التصویت بالموافقة)

 

-:النائب ثابت محمد سعید رضا –

.یقرأ المادة (1) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعدیل األول لقانون ھیأة النزاھة رقم (30) لسنة 2011

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

.یُكمل قراءة المادة (1) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعدیل األول لقانون ھیأة النزاھة رقم (30) لسنة 2011

-:السید رئیس مجلس النواب –

.كل حال یكون فیِھ للمكلف أو زوجھ أو أوالده أو من لھُ قرابة الى الدرجة الثانیة مصلحة مادیة تتعارض مع منصبھُ أو وظیفتِِھ

.(السیدات السادة النواب، أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة للبند ثالثاً من المادة (1

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة للفقرة أوالً من البند ثالثاً من المادة (1) التصویت على مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس على مقترح اللجنة الفقرة ثانیاً (ب) من البند ثالثاً من المادة (1) أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

.(أطلب من المجلس التصویت على إضافة البند سادساً الى المادة (1

.(تم التصویت بالموافقة)

.(أطلب من المجلس التصویت على إضافة البند سابعاً كما قُِرأ الى المادة (1

.(تم التصویت بالموافقة)

.(أطلب من المجلس التصویت على إضافة البند ثامناً كما قُِرأ الى المادة (1

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (1) بالمجمل أخذین بنظر االعتبار مقترحات اللجنة
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.من مشروع قانون التعدیل األول لقانون ھیأة النزاھة رقم (30) لسنة 2011، أخذین بنظر اإلعتبار مقترحات اللجنة

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھشام عبد الملك علي سھیل –

.یقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعدیل األول لقانون ھیأة النزاھة رقم (30) لسنة 2011

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (2

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھشام عبد الملك علي سھیل –

.یقرأ المادة (3) من مشروع قانون التعدیل األول لقانون ھیأة النزاھة رقم (30) لسنة 2011

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (3

.(تم التصویت بالموافقة)

 

-:النائب ھشام عبد الملك علي سھیل –

.یقرأ مادة مضافة لمشروع قانون التعدیل األول لقانون ھیأة النزاھة رقم (30) لسنة 2011

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات السادة النواب، إن لم یمر یسقُط المقترح

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة بإضافة مادة وھي

.یُلغى نص البندین (أوالً وخامساً) من المادة (5) من القانون ویحل محلھما ما یأتي

.أوالً: حاصالً في األقل على شھادة جامعیة أولیة في القانون، ولھُ ممارسة فعلیة في اختصاصِھ مدة ال تقل عن عشرین سنة

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة للبند أوالً

.(تَم التصویت بعدم الموافقة)

مقترح من رئاسة المجلس، حاصالً في األقل على شھادة جامعیة أولیة في القانون، ولھُ ممارسة فعلیة في اختصاصِھ مدة ال تقل عن (15) سنة،
.أطلب التصویت على ھذهُ الفقرة

.(تم التصویت بالموافقة)

أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة للبند خامساً من الفقرة المذكورة الذي یُحدد عمر رئیس ھیأة النزاھة، المقترح األبعد ھَو (40)
.سنة أن یكون عمرهُ ال یقل عن (40) سنة، أطلب من المجلس التصویت على المقترح األبعد

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب سعد حسین ھاشم الالمي –

.یقرأ المادة (4) من مشروع قانون التعدیل األول لقانون ھیأة النزاھة رقم (30) لسنة 2011

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً ً أ أ
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السیدات السادة النواب، أطلب من المجلس التصویت على البند أوالً مقترح اللجنة للمادة (4) الذي یتعلق بإضافة البند سابعاً التصویت على حذف
.وتعدیل البند سابعاً كما قُِرأ، الفقرة سابعاً من البند أوالً من المادة (4)، أطلب من المجلس التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.(أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة ثامناً من البند أوالً من المادة (4

.(تم التصویت بالموافقة)

.(أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة للفقرة تاسعاً من البند أوالً من المادة (4

.(تم التصویت بالموافقة)

أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة للبند ثانیاً الذي یتحدث عن إضافة البند عاشراً، أطلب من المجلس التصویت على البند ثانیاً من
.(المادة (4

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (4) مقترح اللجنة بالمجمل مع األخذ بنظر االعتبار التسلسالت، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

السیدات السادة النواب، لم یتم التصویت بشكل إجمالي على مقترح اللجنة، بإضافة المادة التي سبقت ھذِه المادة، ھناَك مادة مضافة من لجنة،
بالبندین كما قُرأت من رئاسة المجلس، الفقرة أوالً وأیضاً الفقرة خامساً من المادة (5) من أصل القانون أطلب من المجلس التصویت على مقترح

.اللجنة كما قُرأ بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب كریم یوسف حسن أبو سودة –

.یقرأ مقترح اللجنة: إضافة مادة، من مشروع قانون التعدیل األول لقانون ھیأة النزاھة رقم (30) لسنة 2011

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة بإضافة مادة، التي تُشیر الى إلغاء البند ثالثاً من المادة (11) من القانون األصل

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب كریم یوسف حسن أبو سودة –

.یقرأ مقترح اللجنة: إضافة مادة، من مشروع قانون التعدیل األول لقانون ھیأة النزاھة رقم (30) لسنة 2011

-:السید رئیس مجلس النواب –

للھیأة استخدام التقدم وأجھزة وآالت التحري والتحقیق وجمع األدلة واستدعاء المعنیین للتحقیق معھم بشكل مباشر بصدور قرار من قاضي
.التحقیق المختص، وعلى رئیسھا توفیر مستلزمات ومتطلبات استخدامھا في میدان الكشف عن جرائم الفساد أو منعھا أو مالحقة مرتكبیھا

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة كما قُرأ

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب كریم یوسف حسن أبو سودة –

.یقرأ مقترح اللجنة: إضافة مادة، من مشروع قانون التعدیل األول لقانون ھیأة النزاھة رقم (30) لسنة 2011

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.یُكمل قراءة مقترح اللجنة: إضافة مادة، من مشروع قانون التعدیل األول لقانون ھیأة النزاھة رقم (30) لسنة 2011

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.سید النائب، بعَد التداول مع اللجنة، رؤساء الجامعات الحكومیة واألھلیة وعمداء الكلیات، التدریسیین لیَس لھم عالقة، الى غایة عمداء الكلیات

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.یُكمل قراءة مقترح اللجنة: إضافة مادة، من مشروع قانون التعدیل األول لقانون ھیأة النزاھة رقم (30) لسنة 2011

-:النائب ھندرین لزكین فریق طاھر –

.یُكمل قراءة مقترح اللجنة: إضافة مادة، من مشروع قانون التعدیل األول لقانون ھیأة النزاھة رقم (30) لسنة 2011

-:السید رئیس مجلس النواب –

أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة بإلغاء المواد من (16) الى (20) أي (16،17،18،19،20) من القانون األصل ویحل محلھا
.ما یأتي

.أطلب التصویت على المادة (16) الجدیدة بَعَد حذف المادة القدیمة، (16) أوالً

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة للبند ثانیاً من المادة (16) المقترح األبعد، ھناَك مقترحین، ثانیاً مقترح والثاني المقترح األبعد

.أطلب من المجلس التصویت على المقترح األبعد

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة للبند ثانیاً من المادة (16) المقترح األول

للھیئة تكلیف أي موظف أو مكلف بخدمة عامة ترى ضرورة الكشف عن ذمتِھ المالیة بناًء على أخبار مقترن بأدلة معتبرة بحدوث كسب غیر
مشروع في أموالِھ أو أموال زوجاتھ أو أموال أوالده ال ینسجم مع مواردھم االعتیادیة كما لھا التكلیف بذلك لمن یشتبھ في حصولِھ على أموال

.باالشتراك مع المكلف

لمن یشتبھ بھم ممن من الموظفین؟

.سوف أقرء النص بعد التداول مع اللجنة

ثانیاً: للھیأة تكلیف أي موظف أو مكلف بخدمة عامة ترى ضرورة الكشف عن ذمتِھ المالیة بناًء على أخبار مقترن بأدلة معتبرة بحدوث كسب
غیر مشروع في أموالِھ أو أموال زوجاتھ أو أموال أوالده ال ینسجم مع مواردھم االعتیادیة كما لھا التكلیف بذلك لمن یشتبھ في حصولِھ على

.أموال باالشتراك مع المكلف(المشار إلیِھ في البند سابعاً من المادة (1) من ھذا القانون

.أطلب من المجلس التصویت على ھذِه الفقرة كما قُرأت

.(تم التصویت بالموافقة)

.(أطلب من المجلس التصویت على البند ثالثاً (أ، ب) من المادة (16

.ثالثاً: للھیأة تكلیف أي تنظیم سیاسي أو منظمة غیر حكومیة أو اتحاد أو نقابة أو جمعیة إلثبات مشروعیة

.أ- مصادر التمویل والتبرع

.ب- أوجھ اإلنفاق وفقاً للقواعد المتبعة في الصرف مع مراعاة أنظمتھا الداخلیة

.أطلب من المجلس التصویت على ھذا المقترح

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على البند رابعاً من المادة (16) مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (16) بالمجمل مع مقترح اللجنة بدل المادة السابقة التي تم حذفھا(16
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.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.تقرأ المادة (17) التعدیل األول لقانون ھیأة النزاھة رقم (30) لسنة 2011

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، سابعاً من المادة (1) ھي ال یحول عدم تقدیم المكلف االستمارة دون قیام الھیأة بالتحري عن الذمة المالیة لھ ولزوجة
.وأوالده وكل ما ترى الھیأة كشف عن ذممھم المالیة من المشار إلیھم البند (7) من المادة (1) من ھذا القانون

السیدات والسادة النواب، تأكید التصویت على إلغاء المادة (16) و(17) و(18) و(19) و(20) من القانون ویحل محلھا المواد أخرى بنفس
ً التسلسل، صوتنا على المادة (16)، اآلن اطلب من المجلس التصویت على المادة (17) في بنودھا (أوالً وثانیاً وثالثاً ورابعاً وخامساً وسادسا

وسابعاً وثامناً وتاسعاً) التصویت ككل، سقط سھواً المادة (5) للھیأة االستعانة بالجھة المختصة رسمیاً، أطلب من المجلس التصویت على المادة
.(17) من مقترح اللجنة المادة الجدید، یعني بدل المادة (17) السابقة بالقانون، التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

 

-:النائب حمد یاسر محسن الموسوي –

.یقرأ المادة (18) التعدیل األول لقانون ھیئة النزاھة رقم (30) لسنة 2011

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة للمادة (18) بدل المادة (18) المحذوفة من المادة األصل ببنودھا (أوالً
.وثانیاً وثالثاً) اطلب من المجلس التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

.یقرأ المادة (19) التعدیل األول لقانون ھیأة النزاھة رقم (30) لسنة 2011

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –

.یقرأ المادة (19) التعدیل األول لقانون ھیأة النزاھة رقم (30) لسنة 2011

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة للمادة (19) لتحل محل المادة (19) المحذوف من أصل القانون بنودھا (أوالً وثانیاً وثالثاً ورابعا
.وخامساً وسادساً وسابعاً وثامناً) كما قرأت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عبد األمیر نجم عبد هللا –

.یقرأ المادة (20) التعدیل األول لقانون ھیئة النزاھة رقم (30) لسنة 2011

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أعرضھا في نھایة القانون فقط المالحظة أین

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

السید الرئیس كل قوانین الدول كل قوانین الكسب الغیر مشروع في الدول المقارنة األمارات والكویت ومصر، تم مراجعة قوانینھا تعطي عبء
اإلثبات على المكلف وھو یذھب حتى یثبت مشروعیة أموالھ، دستورنا ال یمنع ھذه لیس من النظام العام حتى ال یجوز لمجلس النواب أن یشرع

.على خالفھا ھذا إنسان سرق كیف تقول للمحكمة اثبتي ھو یثبت المشروعیة ولیس المشروعیة تثبت عدم مشروعیة أموالھ

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –
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أصل قانون الكسب الغیر مشروع السید الرئیس ھو في ما یتعلق بالكسب الذي ھو محاولة لكشف األموال الغیر المشروعة التي تتحصل
للمشمولین بھذا القانون، یعني رئیس جمھوریة ورئیس الوزراء موظف مدیر عام كذا اآلن األموال ثبتت عند ھیأة النزاھة ھذه أموال زیادة، ھو
راتبھ (5) مالین بالشھر أصبح عند زیادة (500) ملیون في نھایة السنة من أین أتى بھا، المحكمة تثبت ھذه األموال غیر شرعیة وان ھو یثبت

األموال غیر شرعیة وبالتالي على المكلف ان یثبت ھذه المادة التي نتكلم علیھا، أمام عكس القضیة ھذا معناه نحن ال فائدة بھذا القانون وإذا تم
.عكس القضیة غیر نحن بالنسبة لنا نرفض التصویت على القانون یحاول إخفاء الحقائق، قانون یحاول إخفاء الحقائق بھذه الطریقة

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

السید الرئیس كلنا مع محاربة الفساد وان یكون ھناك قوانین لمحاربة الفساد ومن الذي استولى على المال العام، لكن یجب أن تشرع القوانین
بطریقة نظامیة وان نعمل باألطر القانونیة وان یكون ھناك سیاقات وفق السیاقات المتبعة في جمیع الدول، بالنسبة لنا في ھذه الفقرة لیس من

المنطق والمعقول أن المكلف أمام الجھات المعنیة مكلف بتسلیم األوراق الرسمیة وخالف ذلك أن یحكم وجھة نظري أن یعاد النظر بالنسبة للجنة
المالیة أبدت اعتراضھا مع االجتماع مع اللجنة النزاھة والسید رئیس اللجنة المالیة وأعضاء اللجنة المالیة على اعتراضھم على ھذه الفقرة وبھذه
الطریقة، ما ھو السیاق المتبع الذي یحمي حقوق الدولة واإلجراءات القانونیة نحن معھا ومع محاربة الفساد ولكن أن یكون ھناك قانون رصین

.یحمي العمل بالمؤسسات الدولة

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

حسب الدستور العراقي والمبادئ البدائیة في القانون العقوبات العراقي حتى في الشریعة اإلسالمیة من یدعي عكس األصل علیھ أن یثبت المتھم
بريء حتى تثبت إدانتھ، یعني عبء اإلثبات یقع على من یدعي الذي یدعي ھیأة النزاھة علیھ أن یثبت أن ھذا المال غیر مشروع، الذي یدعي

.عكس األصل علیة أن یثبت

-:السید رئیس مجلس النواب –

اللجنة المالیة اللجنة القانونیة نستمر بذات الفقرات من األول إلى نھایة القانون، حتى نمضي وتداولوا جانباً بھذه الفقرات، نأخذ بالمادة (20) إذا
.یوجد مقترح أو طلب لتعدیل ھذه الفقرة قبل التصویت على القانون بالمجمل قدموا الیھ

-:النائب عبد األمیر نجم عبد هللا –

.یقرأ المادة (20) التعدیل األول لقانون ھیئة النزاھة رقم (30) لسنة 2011

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (20) فقراتھا أوالً ثانیاً مقترح اللجنة التصویت

.ھذه المادة إذا ما تم التصویت علیھا تحرج المجلس النواب أطلب من مجلس النواب التصویت علیھا

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب لیث مصطفى حمود الدلیمي –

.یقرأ المادة الجدیدة (5) التعدیل األول لقانون ھیئة النزاھة رقم (30) لسنة 2011

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، مادة جدید باألخذ بنظر االعتبار التسلسالت، ھي مادة جدید مادة مضافة یضاف نص المادتین إلى قانون ھیأة النزاھة
.ویعدل تسلسل المواد تبعاً لذلك، أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة

السیدات والسادة النواب مقترح اللجنة للمادة الجدیدة مكتوبة المادة (5) أعادة التسلسالت مقترح اللجنة المادة (یحضر على العاملین، یضاف البند
.ثالثاً المادة (25) من قانون ویقرأ بالشكل التالي ثالثاً (أ) یحضر على العاملین في الھیأة العمل القطاعین الخاص والمختلط

ب) یعد مرتكب أحد الجرائم المنصوص علیھا في البند (ثالثاً) (ثانیاً) و(سابعاً) من المادة (1) من ھذا القانون مكلفاً بخدمة عام ألغراض أحكام)
.قانون العقوبات، أطلب من المجلس التصویت

(لم تحصل الموافقة)

-:النائب لیث مصطفى حمود الدلیمي –

.یقرأ مقترح اللجنة إضافة مادة لمشروع التعدیل األول لقانون ھیأة النزاھة رقم (30) لسنة 2011

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة بإضافة مادة آخذین بنظر االعتبار حفظ التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

 

-:النائب لیث مصطفى حمود الدلیمي –

.یقرأ مقترح اللجنة إضافة مادة لمشروع التعدیل األول لقانون ھیأة النزاھة رقم (30) لسنة 2011

-:السید رئیس مجلس النواب –

أطلب من المجلس التصویت على المادة (6) آخذین بنظر االعتبار التسلسالت في قضیة القانون. عفواً أطلب التصویت على مقترح اللجنة
.بإضافة مادة لرئیس الھیأة إصدار تعلیمات تسھیل تنفیذ أحكام ھذا القانون

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب لیث مصطفى حمود الدلیمي –

.یقرأ المادة (6) التعدیل األول لقانون ھیأة النزاھة رقم (30) لسنة 2011

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب التصویت على المادة (6) مأخوذة بالنظر االعتبار حفظ التسلسالت التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.السیدات والسادة ال مداخالت خالل التصویت لدیكم مالحظة قدموھا إلى اللجنة حتى تصل لنا

-:النائب ثابت محمد سعید رضا –

.یقرأ مقترح اللجنة األسباب الموجبة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب التصویت على مقترح اللجنة، األسباب الموجبة

.(تم التصویت بالموافقة)

السیدات والسادة النواب، المادة (5) المذكورة بالقانون مع األخذ بنظر االعتبار التسلسالت لم یتم التصویت على المقترح الحكومي، أطلب من
المجلس التصویت على المقترح الحكومي الذي ینص على أن یضاف نص المادتین أدنى إلى قانون النزاھة ویعدل التسلسل المواد تبعاً لذلك
المادة یحضر على العاملین في الھیأة العمل في القطاعین الخاص والمختلط، المادة أو الفقرة التي تلیھا، تم التصویت على مقترح اللجنة، یعد

مرتكبي أحدى الجرائم المنصوص علیھا في البند (ثالثاً) (ثانیاً) و (سابعاً) من المادة األولى من ھذا القانون مكلف بخدمة عامة ألغراض أحكام
.قانون العقوبات

.أطلب من المجلس التصویت، تم التصویت على المقترح، واآلن یتم التصویت على األصل الذي أتى من الحكومة التصویت

.(لم تحصل الموافقة)

.السیدات والسادة النواب أماكنكم، اللجنة تفضلوا مكانكم ال نقاش على المنصة، النواب ال عالقة لكم باللجنة

السیدات والسادة النواب، مقترح اللجنة المادة (5) أكثر من مرة الذي یتحدث عن إضافة (ثالثاً) یحضر على العاملین في الھیأة العمل بالقطاعین
الخاص والمختلط، ھذه كل جزء من المادة (20) یوجد بھا (أوالً) و (ثانیاً) ونظیف (ثالثاً) االول یحضر على الموظف والمكلف، وثانیاً عند

.ثبوت وجود تضارب مصالح، ثالثاً بما یتعلق

یحضر على الموظف أو المكلف بالخدمة العامة تعیین لھ صلت قرابة بھ إلى الدرجة الثانیة في الوظائف الدائمة التي تحت إدارة. ثانیاً عند ثبوت
وجود تضارب مصالح یخیر المكلف بین أزالت بالنزول عنھ أو ترك منصبة أو وظیفتھ خالل مدة التي تحددھا الھیأة بتعلیمات. ثالثاً یحضر على

.العاملین في الھیأة العاملة القطاعین الخاص والمختلط وأطلب من المجلس التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)
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بما یتعلق بالمادة (19) تم الفصل بین المكلف والمواطن، المكلف علیھ أن یثبت، المواطن یجب أن تثبت المحكمة بحقھ یوجد فصل بین االثنین،
النص المتفق علیھا في أخر الجلسة، للفقرة ثانیاً یعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ثالثة سنوات وغرامة تعدل القیمة الزیادة الغیر مشروعة  في

أموالھ كل موظفة مكلف بخدمة عامة ثبت للمحكمة عدم مشروعیة الزیادة في أموالھ، ھذا النقاش الذي حصل في اللجنة القانونیة بحضور لجنة
.النزاھة واللجنة المالیة واللجنة القانونیة وبحضور بعض من السیدات والسادة رؤساء القوة السیاسیة

-:النائب صباح حسن محمد العكیلي –

لدینا (19) رابعاً تقول تحكم المحكمة برد قیمة الكسب الغیر مشروع وال یطلق صراح المحكومین یعني التأكید على ھذه العبارة، وفق البندین
ثانیاً وثالثاً من ھذه المادة ال بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قیمة الكسب الغیر مشروع، وال یحول القضاء الدعوة الجزائیة بالوفاء دون تنفیذ الحكم

برد القیمة الكسب الغیر المشروع، للعلم ھذا المقصد أن أنا حكمتني المحكمة (7) سنوات وعندي أثبات الموضوع یوجد كسب غیر مشروع
یوجد زیادة في المبالغ ال أعرف ھذا وغیر محدد وال أستطیع أن أصرح بھ وال أستطیع أن أثبتھا قانونین، السید الرئیس أنا ال أستطیع أن أثبتھا

مثل أحكام السر قفلیھ ولیست قانونیة إثباتاتھا یعني أنا أخذت محل بملیونین غداً بعتھ (100) ملیون أثباتھا قانوناً لیس عند قانون السر قفلیھ، لذلك
أنا أبقى في السجن (30) سنة (40) سنة أو (50) سنة إلى أن أسدد مبلغ أنا ال أستطیع أثبت عبئھ كیف ھذا، لذلك ھذه ردتھا المحكمة ال أعرف

الرقم المحكمة ردتھا كیف تكون الصیغة تكون كالتالي أن تقام الدعوة الجزائیة تحدد بفترة بالحكم نفرض (7) سنوات وعلى المتضرر أقامت
الدعوة المدنیة استرداد أموالھ ھو من ھو أموال التي ضاعت یا جھة یا وزارة ھي تقیم الدعوة المدنیة وتطالب باسترداد األموال، اآلن غالبیة
األمور تقع أین تقع عبئھا على الموظفین ویخرج منھا الوزیر والمدیر عام بالتالي الموظف یتحمل سجن ویتحمل ضیم وال یستطیع أن یثبت

.عبئھا

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

ال یوجد فرق بین النصین النص السابق والنص الحالي، الن الذي یصدر الحكم بالعقوبة المحكمة ولیس ھیأة النزاھة عندما عجز عن اإلثبات ھیأة
النزاھة یحولھا على المحكمة، المحكمة التي یجب علیھا إثبات أمام المحكمة بأن ھذا المال مشروع إذا عجز عن اإلثبات نحن ال جریمة وال

عقوبة ال بالنص نحن استحدثنا جریمة أخرى لي ھو عجز عن اإلثبات عن كسب المشروع، ما دام النص ال یوجد بھا أي عیب یعني ھذا النص
.الحالي لیس بھا أي شيء قانوني اآلن ال یوجد فرق في كلتا الحالتین المحكمة

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

أبدأ نحن نتحدث عن مكلف أو موظف ھذا الموظف قدم كشف ذمة مالیة نحن أمام جرائم فساد مالي وأداري، ھذا المكلف قدم رقم معین لموالھ
.بعد ذلك ثبت لھیأة النزاھة وجود زیادة كبیر بأموالھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.إذن ثبت

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

واضح لدى ھیأة النزاھة ھنا یقع علیھ اإلثبات مشروعیة ھذه الزیادة، ھذا النص موجود أخواني تم قراءتھا بإمعان جداً دقیق وقانوني ودستوري
أي شيء أخر یكون محلة للشك، ھنا أصل الزیادة محل للتھمة والشبھ أصل الزیادة أموال المكلف نحن عندنا فساد مالي وأداري یبتلع مقدرات
.الدولة أصل الزیادة أموال المكلف محل الشبة، حینما تثبت ھیأة النزاھة الزیادة علیھ أن یثبت مشروعیة ھذه الزیادة ھذا النص محبط قانونین

 

-:النائب أحمد جاسم صابر األسدي –

أرید أن أتحدث بأمرین، األمر األول الرأي بما یتعلق بالقانون ھو رأي المجلس بالتأكید ولیس رأي اللجنة، لذلك یجب عرض المواد على
تصویت إذا اختلفنا على مادتین تعرض ھاتین المادتین على التصویت والتي تحصل على  األكثر أصوات ھي التي تمضي ھذا أوالً، ثانیاً ھذا

القانون مھم نحن منذُ أیام نحدث بھ الشعب ونتحدث بھ للجمھور أن ھناك قانون یتعلق بالكسب الغیر مشروع والذي یعني من أین لك ھذا، لذلك
إذا خرج لك ھذا غیر متكامل أو نخرج بعد إقرار إلى الدائرة اإلعالمیة یتھم كل منا اآلخر سوف تكون نتیجتھ سلبیة، أما أن نصوت علیھ بمفاھیم

.واضحة أو أن نأخذ فرص أخرى من أجل دراسة ھذا القانون بمعان وأن یكون یوم أو یومین أفضل من أن نصوت علیھ بشكل غیر متكامل

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

في القواعد القانونیة المعمول بھا حالیاً اآلن في الدولة العراقیة، مثل إذا جاءت لك أموال من الخارج وصادرت في المطار عجزك عن أثبات
مشروعیة ھذا المال یعطي حق للدولة المصادرة والعقوبة بھ، بالتالي أي عجز عن أثبات مشروعیة أي ثروة بالنسبة إلى أي مسؤول یعتبر

جریمة یجب أثبات عكس، وفي كل األحوال المحكمة ھي المعنیة بأصدار ھكذا قرار أثبات جریمة أو عقوبة بالسجن لمدة (7) سنوات على أي
شخص معین، لذلك ال یوجد ھناك قلق النزاھة لیس التي تحكم النزاھة ھي التي تحیل المسألة إلى القضاء والمحكمة ھي التي تحكم ھذا بعد أثبات

.العجز، المادة صحیحة تماماً وال شبھا فیھا
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-:النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

النقطة األولى السید الرئیس نحن دائماً نؤكد على طریقة عمل، السید الرئیس مبدئیاً یفترض أن طریقة وسیاق عمل مجلس النواب في قراءة
القوانین أو بالنسبة للتصویت نسبة التصویت حصراً، تستنفذ كل النقاشات في اللجنة وباستطاعة كل نائب أن یحضر ھذه النقاشات ویعطي رأي

ویدلوا برأي، أما أن تتحول جلسة التصویت إلى ھذه النقاشات ھذا دلیل على أنھا كافة النقاشات واآلراء مستوعبة في داخل اللجنة المختصة
واللجان الساند لھا، یبدوا اآلن یعني ترشح من ھذه المادة التي أصبح علیھا نقاش وجدل وھناك یوجد نصوص قانونیة، الذي نرجو منھ كان یوجد
رسالة البعض یرید أن یوصلھا یوجد ناس ترید أن تدافع عن الفساد أو غیر متحمسة وحازمة لمكافحة الفساد ال ترید ھذه النصوص، یوجد فریق
كأن متشدد في قضیة مكافحة الفساد ومالحقة الفساد ھذه الطریقة إیحاء غیر صحیحة بصراحة، الفریق اآلخر اآلن الذي یشكل أنا أتصور یبحث
عن رصانة التشریع حتى ال یطعن بھذه المواد سواء كانت مخالفة للقانون، یفترض أن یعطي برأي مثل ما أثني على رأي األخ أحمد األسدي أن

.یعطي فرصة تراجع بعض ھذه النصوص أصبح بھا إشكاالت قانونیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اللجنة المالیة رئیس اللجنة رأیكم بما یتعلق بھذه الفقرة، أخذ رأي اللجان المعنیة المكتوبة عندي معنیة بالقانون

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

بغض النظر عن المادة محل النقاش اآلن والمالحظات التي أبدیة علیھا من حیث المبدأ اللجنة المالیة واللجنة القانونیة شركاء بھذا القانون تم
االتفاق على صیغة بوجود حضرتك ورؤساء الكتل في اللجنة القانونیة تم استبدال كل النصوص القانونیة التي تم االتفاق علیھا وأتوا الیوم

بنصوص غیر متفق علیھا الیوم نحن ھذا قانون امتیازات إلى حد الیوم ما تم إرسالھ اللجنة القانونیة كانت موجود معنا خطوة بخطوة، وقانون
.التقاعد أیضاً أشرفنا كلنا علیھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

ماذا تقترح؟

 

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

یوجد نسخة متفق علیھا بین اللجان الثالثة رؤساء الكتل ھي تدعي ھذا الموضوع، الیوم ھذا أستاذ یوسف أتى في اللجنة وأعطى مالحظات على
قانون التقاعد، لماذا ال یسمع غیرھا؟ لماذا علیة حالل وعلینا حرام؟ أنا أقول اللجنة المالیة شركا وأنا غیر معترض، نحن متفقین على صیغة

السید الرئیس وقعنا وأعطینھا لك اللجنة المالیة اللجنة القانونیة واللجنة النزاھة ورئیس ھیأة النزاھة وقف معنا ورؤساء الكتل وجنابك كنت معنا
.لماذا تتغیر ھذه

-:السید رئیس مجلس النواب –

.موقع باالجتماع المشترك

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

.بغض النظر ما ھي التوصیات وما ھي التفاصیل حتى نتفق معھم حتى نعرف، فقط إذا أتت نصوص غیر ھذه النصوص ھناك مشكلة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تم تبدیل فقرات النسخة موقع عندي

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.النسخة األخیرة من المشروع غیر موجود باللجنة القانونیة لم نجتمع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.في االجتماع األخیر قبل یومین رأیك ماذا تقترح كلجنة قانونیة

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.أنا بصراحة أطلب من سیادتكم بتأجیل التصویت إلى یوم غداً أو بعد یوم حتى نجتمع اجتماع مشترك مع رأي اللجنة المالیة واللجنة النزاھة

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.السادة النواب ال أرید أحد أن یرفع یده خارج اللجان المعنیة ال أعطي أي مداخلة فقط اللجان المعنیة

السیدات والسادة النواب أماكنكم حتى نكمل فقرات باقي القوانین، سوف أعرض المادة (19) تم اعتراض على النصاب، اللجنة النزاھة إذا تم
مغادرة القاعة تصویت عندكم من الذي یقرأ القانون ھذا مصادرة رأي المجلس، ھذا توقیع اللجنة المادة تغیرت ھذا توقیع اللجنة، كاظم الصیادي

.أنت تصادر رأي اللجنة كلھا وأنا حضرتك االجتماع وتصادر رأي مجلس النواب كلھ، ما أسمح لك أبداً

تقول المادة (135) من النظام الداخلي (إذا قرر المجلس حكماً في أحدى المواد من شانھ إجراء تعدیل في مادة سبق وان وافق علیھا فللمجلس أن
یعود لمناقشة تلك المادة وكذلك للمجلس عودة مناقشة في مادة سبق إقرارھا إذا أبدیت أسباب جدیدة قبل انتھاء المداولة في المشروع وذلك بناء
على طلب الحكومة أو رئیس اللجنة أو خمسین عضواً من أعضاء المجلس) استلمت رئاسة المجلس طلب موقع من قبل أكثر من (50) نائب

إلعادة التصویت على المادة (19) حسب النص الذي ورد في الجلسة الماضیة، السادة النواب سوف أطلب من المجلس البت في ھذا األمر ھناك
نصین للمادة (19) تم التصویت على أحد ھذه النصوص واآلن تقدم طلب إشارة الى المادة (135) من النظام الداخلي لمجلس النواب، من یؤید

التصویت على المادة (19) التصویت على المادة محل الجدل من یؤید إعادة التصویت؟ احسبوا عدد المصوتین وعدد الحضور، من یؤید
التصویت على المادة (19) یرفع یده، أحسب األصوات اآلن؟  تصویت، أیضاً تم تقدیم طلب بالنسبة للفقرة رابعاً من المادة (16) لم تحصل

.الموافقة

(تم التصویت بعدم الموافقة)

أطلب التصویت على القانون ككل، لم تحصل الموافقة المعترضین عدد المصوتین من (212) العدد (79) مصوت، أطلب التصویت على
.(القانون ككل، لدي طلب بالنسبة للمادة (4

(تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون ھیأة النزاھة)

سوف أستخدم صالحیاتي لمعالجة مالك لجنة النزاھة، لجنة النزاھة فیھا فرض أرادات لدي صالحیة في نقل اثنین سوف استخدمھا لمعالجة
الوضع في داخل لجنة النزاھة، اآلن القانون مضى وانتھى بالمناقشات رؤساء الكتل موجودین والدنیا كلھا موجودة صوت واحد أو اثنین فقط من

.(23) عضو

.الفقرة رابعاً: التصویت على مشروع قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، اللجنة المالیة *

.ال مداولة أثناء التصویت

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

.یقرأ المادة (1) مع مقترح تعدیل اللجنة مع إضافة مادة جدیدة من مشروع قانون التقاعد الموحد

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أكمل

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

كال حضرتك نحن فصلنا المادة (1) الى مادتین حتى إذا المجلس ارتأى عدم التصویت على االستثناءات ال یسقط النص األصلي الذي من اجلھ
جاء القانون جعلناھا مادتین مادة (1) لعمر (60) عام والمادة الثانیة فیھا االستثناءات وإلغاء التخویل من رئیس الوزراء في االجتماع كتبنا

.مقترح التعدیل فصل المادة الى مادتین المادة التي قرأتھا والمادة المقترحة التي سوف اقرأھا بعد التصویت

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(اطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة للمادة (1

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.یقرأ إضافة مادة جدیدة الى المادة (كذا) من مشروع قانون التقاعد الموحد

لقد أتانا طلب من لجنة الصحة بإضافة عدد أطباء االختصاص حسب الحاجة إلیھم ھذا مطروح على اللجنة وصلنا الطلب بالتواقیع على الذي
.قمنا بقراءتھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.توجد مشكلة ال یوجد نقاش بدون نقاش
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-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

.دكتورة سعاد األستاذ وأستاذ مساعد مشمولین ألنھ التربیة أیضاً لدیھم ألقاب علمیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذا القانون مھم إذا ترون المضي بھ نمضي على ما مقدم من قبل اللجنة یعرض كما ھو والمجلس بما یراه ال أسمع أي رأي ال یسمع أي رأي
فقط رأي اللجنة والمجلس ما یراه، أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جدیدة، أطلب من المجلس التصویت على مقترح

اللجنة بإضافة مادة جدیدة ال یجوز التصویت أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة بإضافة المادة (1) وثانیاً وما یتعلق بھا بما یتعلق
بفقرة الشھداء بالفصل السیاسي والسجناء ال یزید بما فیھا الخمس السنوات المضافة الى عمر (60) أي ال یزید عن عمر الـ(65) أطلب من

.المجلس التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

.یقرأ المادة (2) مع مقترح تعدیل اللجنة من مشروع قانون التقاعد الموحد

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة للمادة (2) تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

.یقرأ المادة (3) من مشروع قانون التقاعد الموحد

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اطلب من المجلس التصویت على المادة (3) تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

.یقرأ المادة (4) مع مقترح تعدیل اللجنة من مشروع قانون التقاعد الموحد

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة المادة (4) تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب شیروان میرزا قادر –

.یقرأ المادة (5) مع مقترح تعدیل اللجنة من مشروع قانون التقاعد الموحد

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس اللجنة المادة (5) إضافة نص المادة (21) من ھذا القانون یكون بندین (12) و (13) الـ(13) احتسب المعادلة یحتسب الراتب
التقاعدي للمتقاعد المشمول بإحكام البند أوالً إذا خرج في عمر الـ(60) كیف تحسب المعادلة علیھ؟ في تعدیل المقترح لم یتم ذكرھا ذھبوا مباشرة

.للمتقاعدین ونسوا الفكرة التي على أساسھا المعادلة على أساسھا تحتسب

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

أن السبعة والنصف لیست معادلة یوجد أشخاص أعمارھم (61-62-63) وإذا قمنا بإحالتھم للتقاعد بعمر الـ(60) حالھ حال الذي یخرج
وعمره(60) عام أي یوجد سنتین وأرادوا إضافة نسبیة تراكمیة ولكن ھذه النسبة ھي عبء على صندوق التقاعد فارتأت اللجنة إلغاءھا لیس لھا

.عالقة أبداً بنسبة االحتساب

-:السید رئیس مجلس النواب –



12/1/2019 محضر جلسة رقم (16) الثالثاء (19/11/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/11/19/محضر-جلسة-رقم-16-الثالثاء-19-11-2019-م/ 22/27

.النسبة التراكمیة مقدارھا (7،5%) لمدة ثالثة سنوات

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

.ھذا بالنسبة للمقترح وإذا أردت التوضیح یمكنني ذلك

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اطلب من المجلس التصویت على مقترح تعدیل اللجنة للمادة (5) وكما قرأت من قبل نائب رئیس اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة أخالص صباح خضر الدلیمي –

.تقرأ المادة (6) مع مقترح تعدیل اللجنة من مشروع قانون التقاعد الموحد

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(اطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة للمادة (6

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب أحمد مظھر ابراھیم محمد –

.یقرأ المادة (7) من مشروع قانون التقاعد الموحد

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (7

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب أحمد مظھر ابراھیم محمد –

.یقرأ المادة (9) مع مقترح تعدیل اللجنة من مشروع قانون التقاعد الموحد

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

.باألمس تم االتفاق من قبل رؤساء الكتل على قراءة قانون المحكمة االتحادیة وھو أیضاً فیھ عمر نتفق علیھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل نحن نستثني الكل أم فقط الحدیث تم عن الرتب العلیا الذین لم یصلوا لسن الـ(60)
لذا لماذا نستثني الجمیع؟

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

یوجد جدول خاص بالعسكریین یبدأ من عمر الخمسین وینتھي بعمر الـ(63) إذا لم یتم في ھذا القانون استثناءھم فالكل سوف یتقاعد في سن
.الستین بالعكس نحن سوف نزید العبء ولیس العكس كیف لیس صحیح؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الحدیث كان عن الرتب العلیا التي تصل أعمارھم الى سن الستین

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

.أصالً الفریق األول یصل عمره الى (59) ال یصبح فریق أول كیف ذلك سنة ویحال الى التقاعد؟

-:السید رئیس مجلس النواب –
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كال ھو لیس نقاش القانون ماذا یقول؟ كم عمره ویجب أن یتقاعد؟

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

عمر الـ(63) وبالمناسبة إذا تقرءون المادة التي وراءھا كان رئیس الوزراء لھ الحق أن یمدد فقمنا بالغاءھا أي عمر الـ(63) فریق وفریق أول
.یحال الى التقاعد

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل من المناسب أن نقول في الفقرتین (أن ال یتجاوز عمر الـ(63)) بما یتعلق بالقضاة والمشمولین بقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (9)
.(لسنة 2010 یرحلون الى المادة (1

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.إذا تم إضافتھم الى المادة (1) بمعنى في عمر الـ(63) یتقاعدون

-:السید رئیس مجلس النواب –

.كال یضافون الى المادة (1) كما تم استثناء الشھداء یستثنى القضاة

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.ھذا مقترح اللجنة والقرار قرار المجلس ال یتجاوز قانونھ ال یتجاوز الـ(63) والتمدید تم إلغاءه

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (9) مع مقترح اللجنة

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب جمال فاخر عوید –

.یقرأ المادة (10) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التقاعد الموحد

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب اطلب من المجلس التصویت بإحالة أي نائب یستخدم التصویر داخل المجلس الى لجنة السلوك النیابي اطلب من المجلس
.التصویت

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

أن ھذه المادة خاصة بالسجناء والشھداء وضحایا اإلرھاب، نحن بالنسبة لنا حصل اتفاق بحضور النائب األول لرئیس المجلس وھو یسمعني
وحضور السید رئیس لجنة الشھداء ورئیس لجنة الشھداء قدم تعھد أمام اللجنة المالیة وأمام النائب األول بأنھ سوف یقدم تعدیل لقانون السجناء

.السیاسیین وعلى ضوءه حصل مقترح اللجنة تحذف المادة على أن یقدم تعدیل المادة من قبل لجنة الشھداء

-:السید رئیس مجلس النواب –

إذا أردت تعدیل النص تلغى النصوص القانونیة كافة التي تسمح بالجمع بین راتبین على أن یبدأ تنفیذ كذا ویستثنى من ذلك ذوي الشھداء، استثني
.الشھداء

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

تلغى النصوص القانونیة كافة التي تسمح بالجمع بین راتبین أو أكثر على أن یبدأ تنفیذ ھذه المادة بعد ستة أشھر من تنفیذ ھذا القانون ویستثنى من
.ذلك المفصولین السیاسیین والسجناء وضحایا اإلرھاب وذوي الشھداء

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.اطلب من المجلس التصویت على ما قرأت

 

 

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

تلغى النصوص كافة التي تسمح بالجمع بین راتبین أو أكثر على أن یبدأ تنفیذ ھذه المادة خالل ستة أشھر من تاریخ نفاذ ھذا القانون ویستثنى من
.ذلك السجناء وضحایا اإلرھاب وذوي الشھداء

-:السید رئیس مجلس النواب –

لدي مقترح (تلغى النصوص القانونیة كافة التي تسمح بالجمع بین راتبین أو أكثر ویستثنى من ذلك السجناء وضحایا اإلرھاب والشھداء) ویطبق
من تاریخ نفاذ ھذا القانون، لماذا االنتظار ستة أشھر؟

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

تلغى النصوص القانونیة كافة التي تسمح بالجمع بین راتبین أو أكثر، ویستثنى من ذلك السجناء وذوي الشھداء وضحایا اإلرھاب وحسب القوانین
ً .النافذة والسجناء السیاسیین طبعا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة كما قُِرأ

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

.یقرأ مادة جدیدة من مشروع قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014

.ھذا النص كان یعطي للقائد العام للقوات المسلحة تمدید خدمة الضباط فوق عمر (63) سنة، أرتأت اللجنة إلغاءه في ھذه المادة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جدیدة

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

.أقصد بالسجناء، السجناء السیاسیین في المادة التي قرأتھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.رابعاً من المادة (45) ال یعرفونھا

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

.ھذه المادة كانت تعطي صالحیة للقائد العام للقوات المسلحة تمدید بعد عمر (63) سنة، ونحن أقترحنا لغایة عمر (63) فھذه الصالحیة تلغى

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جدیدة كما قرأت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب حنین محمود احمد قدو –

.یقرأ مادة جدیدة من مشروع قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جدیدة كما قرأت

.(تم التصویت بالموافقة)

.لیس لدیك مقترح اللجنة فقط مادة جدیدة

-:النائب حنین محمود احمد قدو –

.یقرأ مادة جدیدة من مشروع قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.ھذه المادة كانت تعطي للوزیر صالحیة التمدید أیضاً تم إلغائھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جدیدة مع األخذ بنظر االعتبار التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عدنان عبد خضیر عباس الزرفي –

.یقرأ مادة جدیدة من مشروع قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أي یتساوون مع أقرانھم من اآلن صعوداً

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

.من اجل تحقیق العدالة یعاد احتساب الرواتب التقاعدیة لجمیع المتقاعدین قبل وبعد قانون رقم (9) لسنة 2014 وھذا التعدیل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یعني یمضي من اآلن صعوداً

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

.نعم

-:النائب عدنان عبد خضیر عباس الزرفي –

.یقرأ مادة جدیدة من مشروع قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

ھذا یشمل المجالس البلدیة واألقضیة والنواحي الذي لدیھ خدمة (15) سنة وعمره (45) حالھم حال الموظف، بعد تدقیق دیوان الرقابة المالیة
.لجمیع المعامالت

-:السید رئیس مجلس النواب –

غیر مذكور الخدمة (15) سنة والعمر (45) سنة، یستحق المشمولین بأحكام قانون رقم (21) لسنة 2008 المعدل الحقوق التقاعدیة المنصوص
.(علیھا في ھذا القانون، لم یتم ذكر (15) سنة خدمة والعمر (45

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

یستحق الشمولین إال وفق مادة قرأناھا العمر والخدمة، ودیوان الرقابة المالیة سوف یدقق ھذین العاملین تتم الموافقة علیھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جدیدة كما قُِرأت مع مراعاة التسلسالت
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.(تم التصویت بالموافقة)

أطلب من المجلس التصویت على مادة جدیدة تسري أحكام المادة (35) خامساً (أ) من قانون التقاعد على الطیارین المدنیین، عددھم ستة أو
.سبعة طیارین

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

ھناك مادة أردنا أن نضیفھا فیھا بُعد إنساني والمجلس یقرر، المتقاعد المتوفى یذھب تقاعده إلى ورثتھ لغایة (18) سنة الَذكر ویقطع عنھ،
واألنثى لغایة زواجھا، ھناك أشخاص عمره (18) وعاجز عجز كامل عن كسب الرزق لم یتم استثناءه سابقاً في القانون، نحن بما إنھ سوف نقرأ

.المادة إذا ترغب یضاف للمادة (26) أوالً (ز) االبن أو البنت من ذوي االحتیاجات الخاصة إذا كان عاجز عجزا كلیاً بغض النظر عن العمر

-:السید رئیس مجلس النواب –

أقرأ النص

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.یقرأ المادة (26) أوالً الفقرة (ز) من مشروع قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014

-:السید رئیس مجلس النواب –

عجزاً كلیاً یعني كم النسبة؟

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.عجزاً كلیاً 100%

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نسبة العجز 75% فما فوق، أطلب من المجلس التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.یقرأ المادة (11) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة للمادة (11) أخذین بنظر االعتبار التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ماجد عذاب جابر الوائلي –

.یقرأ المادة (11) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة بحذف المادة (12

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ماجد عذاب جابر الوائلي –

.یقرأ األسباب الموجبة لمشروع قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة لألسباب الموجبة

.(تم التصویت بالموافقة)

قبل التصویت على القانون بالمجمل، موظفي اللجنة المالیة ھل موجودین؟ الجدول الذي تم تزویدكم بھ من قبل ھیأة التقاعد الذي یتعلق بالدرجات
أرید نسخة منھ، الجدول موزع على جمیع مؤسسات الدولة وجمیع الوزارات والھیأت المستقلة وأیضاً المحافظات، وما ھي عدد الدرجات في كل
مؤسسة من ھذه المؤسسات لعام 2020 وعام 2021 وعام 2022، حتى یتوزع لكي یعرف الشعب الدرجات الوظیفیة أین سوف تتوفر في أي

.مؤسسة

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.حتى المجلس یقرر، قضیة األطباء االختصاص إضافتھم باالستثناءات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھناك مقترحین، االول من لجنة الصحة والبیئة بإضافة األطباء االختصاص، أطلب التصویت

.(تم التصویت بعدم الموافقة )

یعني ھل نأخذ من السجناء والشھداء ونعطي لألطباء الذین لدیھم عیادات ال یجوز ھذا؟ أطلب من المجلس بناًء على الطلب الموقع إشارة للمادة
(135) من النظام الداخلي بإعادة التصویت على المادة (4) لیكون العمر (10) سنوات فما فوق ألغراض التقاعد بعد إستیفاء التوقیفات

التقاعدیة وصوالً إلى (15) سنة على أن یكون عمره (45) سنة، یعني تقلیل (15) سنة إلى (10) مع شراء التوقیفات التقاعدیة، أطلب من
.المجلس التصویت

.(تم التصویت بعدم الموافقة )

أطلب من المجلس التصویت على القانون بالمجمل، عدد الدرجات الوظیفیة للسنة القادمة من نفاذ القانون (202) ألف درجة في مؤسسات
.الدولة، وعدد الدرجات الوظیفیة لسنة 2021 (59) ألف درجة فقط للتنویھ والعلم بذلك، أطلب من المجلس التصویت على القانون بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة)

التصویت على مقترح قانون اللجنة االولمبیة العراقیة، ھذا القانون متأخر منذ سنوات بما یتعلق باللجنة األولمبیة، بعدھا سوف نصوت على
قانون التعدیل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات واألقضیة الفقرتین نصوت علیھا الیوم، السیدات والسادة النواب أماكنكم، تثبیت

.الحضور داخل القاعة اآلن، القانون األخر إلغاء مجالس المحافظات بعد ھذا القانون، السید رئیس اللجنة أمضي بقراءة القانون

-:النائب عباس علیوي كاظم –

القانون مھم جداً ومضى علیھ (14) سنة لم یُقر، أتمنى من السادة أعضاء مجلس النواب أن یساندنا في ھذا القانون، الفترة المنتھیة 30/11 ھناك
.عقوبات سوف تصدر بحق الریاضة العراقیة إذا لم یقر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ثبتوا الحضور داخل القاعة، تم رفع الجلسة

.رفعت الجلسة الساعة (12:15) بعد منتصف اللیل


