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محضر جلسة رقم (22) الخمیس (12/11/2020) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الثالثة

الفصـل التشریعي األول

 

محضر جلسة رقم (22) الخمیس (12/11/2020) م
ً .ابتدأت الجلسة الساعة (4:30) فجرا

.النصاب (173) نائب

-:السید رئیس مجلس النواب –

نیابة عن الشعب نفتتح الجلسة الثانیة والعشرین من الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الثالثة، الفصل التشریعي األول، نبدؤھا بتالوة
.آیات القرآن الكریم

-:(السید ھمام عدنان (موظف –

.یتلو آیات من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذا القانون من أھم القوانین اآلن وآالف بل مالیین الناس تنتظر إكمال ھذا القانون، وفي نفس الوقت مضى مجلس النواب طیلة الفترة المنصرمة
بآلیة التوافق بین القوى السیاسیة وبین المكونات، رجاًء كرئاسة مجلس من السادة النواب وقبل أن نترجاكم نتعھد أمامكم تعھد أن المجلس

سیمضي بھذا القانون بالتوافق أو باألغلبیة، اآلن سنمضي بقراءة فقرات القانون والتصویت علیھا وكان ھناك تداول مع القوى السیاسیة بما یتعلق
بجزئیة أقلیم كردستان، ال یوجد أتفاق على نص من قبل القوى السیاسیة أو من نائب أو من أي طرف، وفد أقلیم كوردستان سیصل صباحاً الى

مجلس النواب وإخوانكم وأخواتكم من القوى السیاسیة الكوردیة مع احترامنا الى مقامھم العالي لیسوا أصحاب قرار لكي یبتوا بالنص، سوف
نمضي بكل فقرات القانون باستثناء ھذه الفقرة، نترجاكم، إخوانكم الكورد یلتمسوكم التأجیل ساعات لھذه الفقرة، وإذا لم توافقوا أتركوا لھم الخیار

بالبقاء أو مغادرة القاعة، ھم مؤیدون ومساندون لكم بكل الفقرات، من یؤید تأجیل ھذه الفقرة الى ساعات؟ الى الغد؟

.(تم التصویت بعدم الموافقة على تأجیل الفقرة)

.الفقرة أوالً: التصویت على مشروع قانون تمویل العجز المالي مع التعدیل المقترح *

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

.یقرأ المادة األولى من مشروع قانون تمویل العجز المالي

.التصویت على التعدیل للمادة األولى

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة تعدیل المادة (1
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.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي  الجبوري –

.یقرأ المادة الثانیة مع التعدیل المقترح من مشروع قانون تمویل العجز المالي

الموجود أمامكم (22,500) في القانون ویوجد رقم ورصید مدور (3) تریلیون و (634) ملیار ھذا موجود اآلن في وزارة المالیة سوف نضیفھ
.للنفقات ونرجع نطرحھ من العجز لكن باقي الفجوة التي نمولھا (12) تریلیون فقط ثابتة لكي تكون واضحة لدیكم

.بلغت تقدیرات النفقات الضروریة للثالثة أشھر األخیرة المتبقیة من عام 2020 مبلغ مقداره (26) تریلیون  و (134) ملیار دینار. تصویت

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة تعدیل المادة (2) كما قرأت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

.یقرأ المادة الثالثة مع التعدیل المقترح من مشروع قانون تمویل العجز المالي

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس اللجنة عن ماذا عن مستحقات الفالحین؟

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

.موجودة مستحقات الفالحین في األسباب الموجبة قدرھا (1) تریلیون  (826) ملیار دینار

.یوجد طلب اآلن من رئاسة المجلس أن (350) ملیار دینار لمیناء الفاو الكبیر تكون (400) ملیار

-:السید رئیس مجلس النواب –

أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة بتعدیل المادة (3) مع األخذ بنظر االعتبار یكون المبلغ المخصص لمیناء الفاو الكبیر (400)
.ملیار دینار بدالً من (350) ملیار دینار

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

.یقرأ المادة الرابعة مع التعدیل المقترح من مشروع قانون تمویل العجز المالي

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة بتعدیل المادة (4

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي –

.تقرأ المادة الخامسة مع التعدیل المقترح من مشروع قانون تمویل العجز المالي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة بحذف المادة (5

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي –
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.تقرأ المادة السادسة مع التعدیل المقترح من مشروع قانون تمویل العجز المالي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة لتعدیل المادة (6) مع األخذ بنظر االعتبار وتكون آخر مادة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد حسین السامرائي –

.یقرأ مادة جدیدة مضافة من مشروع قانون تمویل العجز المالي

توجد فقرة مھمة لم ترد في المسودة أحب أن أطرحھا على السادة النواب ھو من ضمنھا صندوق إعمار المدن المحررة وھذه المبالغ المخصصة
.قدیمة ولیست جدیدة

-:السید رئیس مجلس النواب –

الوزارات والمحافظات موجودة ونحن لم نرجع لعام 2018 و2017 و2016، وكان ھناك حدیث مع اللجنة المتبقیة خصصت للوزارات
ولتنمیة األقالیم ولصندوق اإلعمار أسوةً بالمؤسسات المتبقي بالموازنة، وكان ھناك طلب أن تضاف سنة 2018 مع مراعاتھا، اللجنة قالت لدینا

.مشكلة بإضافة سنة 2018

ھذه الفقرة وضعتم أنھ نرجع لعام 2019 تحسب أعلى نسبة تمویل وتوزع على المحافظات التي لم تصل الى ھذه النسبة، لماذا ال یتم حساب سنة
2018؟ أنا مع ھذه الفقرة، 2019 تحسب النسبة األعلى وتمول للمحافظات سواء كانت تنمیة أقالیم أو وزارات، صندوق اإلعمار لم تضیفوه
وأیضا ھو لھ نسبة وكان لھ تخصیص أحسبوا كم نسبتھ؟ ألن عندما تم احتساب موازنة الوزارات بعض الوزارات لم تخصص للمدن المحررة

اعتماداً على صندوق اإلعمار، وتم احتسابھا نسبة وتناسب على الكل تمثیل استثماري واآلن یعاد االستثماري للجمیع، لماذا ھذا یترك؟

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد حسین السامرائي –

صندوق اإلعمار ھو یعمل في مناطق محددة ومنھا حتى محافظة بغداد وھذه المبالغ مخصصة وموجودة لدیھم حالھا حال باقي الوزارات وتنمیة
.األقالیم ولم نضف شيء جدید لھا، والیوم عندما نقاشناه في اللجنة لم یطرح الموضوع وال یوجد أي موازنات

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

عندما تم احتساب االستثماریة في الوزارات وفي المحافظات وفي المؤسسات األخرى، ھي محسوبة تمثیل سكاني، الوزارات التي أضافت
مشاریع كھرباء في مناطق على سبیل المثال محطة في مكان أو مكان آخر یقابل ذلك أضافت مشاریع بقدر النسبة في محافظات أخرى ومن

خالل صندوق اإلعمار، وإذا ال تریدون أنت تضیفوه ال تضیفوه. بغداد نسبة تمثیلھا السكاني (21%) من الموازنة بشكل عام، صحیح؟ (%21)
.من ال (49) التي أضیفت في عام 2019

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد حسین السامرائي –

.یقرأ مادة مضافة جدیدة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید رئیس اللجنة، أقرأ النص مثلما ھو مكتوب وللمجلس ما یرتأیھ

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد حسین السامرائي –

السید الرئیس، الموضوع اآلن عندما رجعنا لعام 2019 و 2018 أنت تكلمت حول موضوع المحافظات األعلى نسبة بالتمویل ونحن لیس لدینا
مشكلة أنھ نضیفھا لكن نضع فقط مادة تقول قانون االقتراض الجدید أنھ تراعى المحافظات األعلى تمویل كمعیار للتمویل الى المحافظات، أي إذا

.محافظة بغداد واصلھ في التمویل (80%) وذي قار (30%) في ھذه الحالة ذي قار تصل الى بغداد لكي تمر األمور طبیعیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذه حصة محافظات ونحن مقررین أن تدور، ألنھ كان ھناك نقاش في اللجنة المالیة التخصیصات تبقى ألصحابھا، السید رئیس اللجنة وأعضاءه
.أنتم كیفما تریدون أن تكتبوا النص أكتبوه. بدل كلمة المتحققة بالمتبقیة ألن المتحققة صرفت والمتبقیة مستمر، أستمر
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-:السید ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

.یقرأ مادة جدیدة من مشروع قانون العجز المالي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ما المقصود بالمحافظات األقل تمویالً؟ نسب المحافظات مختلفة، اال تریدون تثبیتھا؟ لكم ما تشاؤون

.أطلب من المجلس التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.معنى ذلك بغداد ال تحصل، األقل تمویالً السماوة والدیوانیة

-:النائب عبد الھادي موحان عبد هللا السعداوي –

.یقرأ مادة مضافة لمشروع قانون تمویل العجز المالي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة كما قرأ

.(تم التصویت بالموافقة)

.مداخلة للسید النائب الثاني

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

السید رئیس المجلس المحترم

السید النائب األول لرئیس المجلس المحترم

أخواني وأخواتي السادة أعضاء مجلس النواب

بدایةً أطلب أ نصلي على النبي محمد صلى هللا علیھ وعلى آل محمد، اآلن الساعة الخامسة وخمسة دقائق وقت الفجر وقت مبارك ووقت نزول
الرحمات والبركات نسال هللا تعالى أن ینزل رحمتھ وبركاتھ على قلوبنا وعلى ھذا المكان وعلى العراق اآلمن ان شاء هللا تعالى، أخواني في ھذه

الدورة الرابعة لحد اآلن جاءت بصورة جیدة وأیجابیة وكان تعاملنا كلھ أخوي ومرت كل األمور بتوافقات أخویة وتنازل كل طرف للطرف
اآلخر وتنازل عن سقف المطالبات لحد اآلن أنتم أستحملتم أخوانكم الكورد والكورد أستحملوكم في بعض األحیان وكل طرف أستحمل الطرف

اآلخر، نرجو أن نستمر على ھذه الروحیة وشعبنا الیوم وأوضاع بالدنا تنتظر منا الحكمة والمزید من الصبر والتعقل وأخذ األمور برویة وعدم
اإلنفعال وعدم اإلستسالم لدوافع قد تكون دوافع ھي لیست من صالحنا إنما ھي مسائل عصبیة وعاطفیة فلھذا نطلب من حضرتكم أن نفرح قلوب

شعبنا بتوحدنا وعدم إعطاء المجال لدخول التفرقة فیما بیننا، لھذا أطلب منكم عطوة في ھذا الوقت المبارك عطوة لھذه الشیبات أستحملونا
ساعات وما ساعات في ھذا الیوم بكثیر لكي نمضي بروح أخویة وبتوافق ونسد الطریق على كل من یرید التفرقة لھذا البلد، لھذا نطلب منكم

.ساعات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.شكرا للسید النائب الثاني

أخوان أرجوكم إن لم تصلوا الى حل اذھبوا بنفس الطریقة التي مضیتم بھا اآلن، صوتوا بما تشاؤون، الرجل تحدث معكم وألول مرة یطلب
.مداخلة، كرئاسة مجلس نتعھد أمامكم غداً یمضي القانون أي مساء الیوم

-:النائب أحمد مدلول الجربا –

نحن بقاءنا كنواب المفروض أن تكون الجلسة الساعة (12) ظھراً من یوم أمس، واآلن الساعة الخامسة والربع صباحاً من تاریخ 12/11 ولم
نبقى لھذا الوقت إال ألجل أن یمر ھذا القرض ألنھ یوجد ناس ینتظروننا كمتقاعدین أو موظفین وورائھم عوائل لكن لیس معنى إقرار ھذا القرض
بكسر اإلرادات بالعكس نحن في نھایة المطاف زمالء وأخوان في ھذا المكان، یمكن أول مرة یطلب منا الدكتور بشیر الحداد والرجل لألمانة ھو

رجل محترم وكیس ولم یحسب وأنا كشخص لم أحسبھ في یوم من األیام على قومیة أو طائفة لم نره إال رجل وطني عراقي وحریص على
العراقیین، ال مانع لو حدثت جولة تداولیة بین رؤساء الكتل مع ھیأة الرئاسة، والقرض یجب أن یقر في نھایة المطاف ألنھ لیس لدینا أستعداد أن
نجعل الناس ومنذ شھرین لم یستلموا رواتبھم وأمور ثانیة متعلقة بھذا القرض ویجب أن یقر في نھایة المطاف لكن إذا كانت ھناك جولة تداولیة
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بین رؤساء الكتل وبعض النواب مع ھیأة الرئاسة واللجنة المالیة ال مانع ألنھ وألول مرة الدكتور بشیر یطلب منا ھذا، أما ھذا القرض یجب أن
.یقر وال نستطیع أن نؤخره على المواطنین أكثر من ھذا التأخیر

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدة النائبة سوف أتحدث لك بصراحة حول الذي حصل قبل الدخول الى الجلسة، كان ھناك حدیث وأتفاق على أمر سأعلمكم بھ. كان ھناك
أتفاق بناًء على طلب األخوة الكورد وھو تؤجل ھذه الفقرة لساعات وبعد ذلك أعملوا الذي تریدوه، ُطلب منھم الحضور لكي یكون ھناك توافق

.وطني بالموضوع مقابل تأجیل ھذه الفقرة ساعات

.األخوة الكورد لكم ما تریدون بالبقاء في الجلسة أو اإلنسحاب

-:النائب عبد الھادي موحان عبد هللا السعداوي –

.یقرأ مقترح اللجنة مادة مضافة من مشروع قانون تمویل العجز المالي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة المضافة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عبد الھادي موحان عبد هللا السعداوي –

.یقرأ مقترح اللجنة مادة مضافة من مشروع قانون تمویل العجز المالي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة المضافة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عبد الھادي موحان عبد هللا السعداوي –

.یقرأ مقترح اللجنة مادة مضافة من مشروع قانون تمویل العجز المالي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة المضافة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عبد الھادي موحان عبد هللا السعداوي –

.یقرأ مقترح اللجنة مادة مضافة من مشروع قانون تمویل العجز المالي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة المضافة

.(تم التصویت بالموافقة)

.یوجد أعتراض أحسبوا النصاب

.عدد النصاب (173) وقعوا على الورقة

-:النائب غایب فیصل عنید حامي العمري –

ھذه الفقرة لم ترد في أثناء النقاش في اللجنة سھواً من قبلنا وبعد الحدیث مع رئیس صندوق اإلعمار وھذه المبالغ ھي مخصصة سابقاً ونستطیع
.أن نسأل اللجنة ال توجد أي إضافة لھذه المبالغ، ألتمس منھم أن تضاف مادة جدیدة ونصوت علیھا وھي سطر واحد فقط

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.ھم لم یسمعوا ألمتاس السید بشیر وترید منھم أن یسمعوا ألتماسك

.سبق السیف العدل

 

-:النائب عبد الھادي موحان عبد هللا السعداوي –

.یقرأ مقترح اللجنة مادة مضافة من مشروع قانون تمویل العجز المالي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة المضافة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

صندوق إعمار المناطق المحررة لیس لھ عالقة بالمحافظات حصتھ على المشاریع االستثماریة للوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة، أما
.أطلب إضافتھ للمادة التي قرأت

-:النائب غایب فیصل عنید حامي العمري –

یقرأ مادة مضافة (تمول المحافظات من التخصیصات المالیة المتبقیة من قانون االقتراض رقم (5) لسنة 2020 المخصصة لبرنامج تنمیة
.(األقالیم على أن تعطى األولویة للمحافظات األقل تمویالً لعامي 2019 و2020 بضمنھا صندوق إعمار المدن المحررة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أي تضاف بالمادة أوالً وثانیاً عبارة (بما فیھا إعمار المدن المحررة

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب غایب فیصل عنید حامي –

أرجو من السید رئیس المجلس والنائب األول واللجنة المالیة رئیس وأعضاء بإضافة مباشرة الكوادر الطبیة والصحیة كونھا مدعومة بقانون
.(وكذلك المحاضرین وعقود (315

-:النائب قصي محسن محمد الیاسري –

.(لجنة التربیة النیابیة تطالب بإدراج فقرة تخص المحاضرین ضمن القانون وكذلك عقود الكھرباء وكافة االجور المشمولین بقرار (315

-:السید رئیس مجلس النواب –

األجور؟ أم العقود؟

-:النائب قصي محسن محمد الیاسري –

.األجور والعقود

-:النائب عبد االمیر حسن علي تعبان –

.وكذلك مفسوخي العقود للحشد الشعبي، نطالب بإعادة المفسوخة عقودھم من الحشد الشعبي

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –

.قرار (315) المعدل (337) مقر في مجلس الوزراء وطلبنا أن یشمل داخل ھذا القرار
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-:النائب محمد فرمان شاھر سلمان –

.أتھمنا في مجلس النواب بوقف صرف رواتب العقود الیومیة واألجور، یجب التأكید ھنا على ھذه النقطة ألننا مع صرف رواتب ھؤالء

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذه األمور التي تریدون أن تضیفوھا بالصرف من نفس (12) تریلیون ؟ أم أضافي؟ ھذه ال تكفي فقط على ھذه المطالب الجدیدة، وإذا تریدون
. أن تضیفوھا تقولون إستثناًء من ھذا المبلغ الـ(12) تریلیون، أكتبوا النص فوق ال(12) تریلیون

السید رئیس اللجنة المالیة، ھذه األمور التي تتعلق بالعقود والمحاضرین والمفسوخة عقودھم بالمؤسسة األمنیة وأیضاً فیما یتعلق بالصحة
واألمور التي ذكرت من بعض السیدات والسادة النواب تحتاج الى أرقام ال تكفي للـ(12) تریلیون  الذي وضعتھ وھذا حسب رأیي، وإذا لدیكم

رأي آخر، إذا تریدون إضافتھا على الحكومة أن توفر المبالغ إستثناًء من (12) تریلیون وممكن یزداد السقف، إذا ذھبت للموازنة ال تصرف، أنا
.مع الزیادة

النواب لن یصوتوا إذا لم تضاف ھذه الفقرات المحاضرین والمفسوخة عقودھم وأجور الكھرباء ھؤالء أبناءنا وشعبنا، أكتبوا النص لكي نعرضھ
للتصویت وللمجلس ما یرتأیھ یصوت أو ال یصوت، أكتبوا النص لكي یضاف ویعرض للتصویت والذي یرید یصوت یصوت والذي ال یرید ال

.یصوت

-:النائب عبد الھادي موحان عبد هللا السعداوي –

.لدینا مقترح في اللجنة

-:السید ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

.ھذه المادة سوف نقرأھا أسمعوھا وصوتوا علیھا

على مجلس الوزراء معالجة االستحقاقات المالیة للمحاضرین المجانیین والعاملین في قطاع التربیة ومباشرة األطباء والكوادر الصحیة وجمیع
.العقود واألجراء الیومیین والحشد

.نحن وضعنا لمجلس الوزراء مبلغ (12) تریلیون  وفیھ سماح لجزء ومجلس الوزراء یتحمل معالجة ھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

مجلس الوزراء من أین یتحمل؟

-:السید ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

.نحن وضعنا جزء بسیط ووفرة لكي یعالج ھذا الموضوع

على مجلس الوزراء معالجة االستحقاقات المالیة للمحاضرین المجانیین والعاملین في قطاع التربیة ومباشرة األطباء والكوادر الصحیة وجمیع
.العقود واألجراء الیومیین والحشد

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عبد الھادي موحان عبد هللا السعداوي –

.یقرا األسباب الموجبة مع مقترح اللجنة للقانون

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على األسباب الموجبة

.(تم التصویت بالموافقة)
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بقى لدینا فقط التصویت على القانون بالمجمل، أعطوا مجال لشركائكم اآلخرین وتبقى الجلسة مستمرة، أرجوكم الجلسة مستمرة واآلن صوتوا
.على كل النصوص

رأي السادة رؤساء الكتل السیاسیة؟

.التصویت على القانون بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون تمویل العجز المالي)

.ترفع الجلسة

ً .ُرفِعَت الجلسة الساعة (6:00) صباحا


