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محضر جلسة رقم (25) الثالثاء (24/12/2019) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الثانیة

الفصـل التشریعي االول

محضر جلسة رقم (25) الثالثاء (24/12/2019) م
 

ً .ابتدأت الجلسة بنصاب (  ) نائبا

.بدأت الجلسة الساعة (6:30) مساًء

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الخامسة والعشرون، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الثانیة، الفصل التشریعي األول. نبدؤھا
.بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:النائب سلیم ھمزة صالح –

.یتلو آیاٍت من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب جدول االعمال یتضمن فقرة واحدة

.(أوالً: مشروع قانون التعدیل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.(اللجنة المالیة*

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

ھذا مشروع القانون أتى من الحكومة والحقیقة یوجد اجتماع رسمي الیوم باللجنة المالیة، اللجنة المالیة قررت رفضت التعدیل وتم رفع توصیة
.إلى مجلس النواب والكتاب أمام حضرتك قرار اللجنة المالیة والتصویت لمجلس النواب بما یرتئي

-:السید رئیس مجلس النواب –

ورد إلى مجلس النواب بتاریخ 1/12/2019 مشروع قانون التعدیل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، من االمانة العامة
لمجلس الوزراء، وأشار لما طرحة السید رئیس اللجنة المالیة التي توصي بإعادة القانون من حیث المبدأ وھذا یتطلب موافقة السیدات والسادة

أعضاء مجلس النواب، السیدات والسادة أرجو ایضاً أخذ بنظر االعتبار معالجة بعض الحاالت التي قد تسبب فراغ في مؤسسات الدولة وإذا لم
یصوت المجلس على إعادة القانون من حیث المبدأ، سوف یتم قراءتھ قراءة أولى من اللجنة المالیة وأیضاً یعرض بالجلسات القادمة للقراءة

الثانیة وتأخذ مالحظات اللجنة المالیة وتعرض على المجلس للتصویت علیھا، ال نرغب بالتوسع باالستثناءات وال یرغب المجلس التوسع
باالستثناءات لكن في نفس الوقت أؤكد حرص رئاسة المجلس النواب واللجنة المالیة وأیضاً السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب على معالجة

.بعض حاالت الفراغ التي قد تحدث في بعض مؤسسات الدولة
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من یؤید طلب اللجنة المالیة باإلعادة مشروع القانون إلى الحكومة یعني رفضھ من حیث المبدأ من یؤید ذلك، باإلمكان المجلس إعادة األساتذة
الجامعیین أیضاً وبما یتعلق باألطباء وبما یتعلق معالجة بعض الحاالت ھناك حاجة إلى اجراء بعض التعدیالت التي تقترحھا اللجنة من یؤید
رفض القانون من حیث المبدأ، وبالمناسبة إذا الیوم لم یصوت المجلس من حیث المبدأ یحتفظ المجلس بحقھ بالقراءة الثانیة إذا رأى التعدیالت

غیر مالئمة یحتفظ بحقھ، من یؤید، لجنة الصحة ما ھو الطلب المقدم من عندكم، السید النائب إذا لم یوافق المجلس بالتعدیالت باإلمكان اإلجراء
.الذي ترى التعدیل المناسب

-:النائب فارس صدیق نوري –

إذا لم یتم أجراء تعدیل مثل ما تفضلت تعدیل جزئي على ھذا القانون، البلد بعد 31/12 سوف یشھد أزمة ال تحمد عقبھا سوف تغلق أغلب
.المؤسسات الصحیة السید الرئیس، أغلب المؤسسات التي تقدم الخدمات تخصصیة سوف

-:السید رئیس مجلس النواب –

یوم أمس تم اللقاء في بعض رؤساء الجامعات وایضاً تم اللقاء باللجنة المالیة على ما أعتقد السید رئیس اللجنة، تحدثوا على أن بموجب ھذه
القانون بالسنوات السابقة كان یفرغ عندھم موالید واحد بالسنة، والمفروض في مطلع عام 2020 یخرجون تقاعد موالید (50) بموجب ھذه

القانون سوف تفرغ (7) موالید من االساتذة واالساتذة المساعدین من یحمل لقب بروف وأستاذ مساعد، أعتقد ھذا یحتاج إلى وجھت نظر تدرسھا
اللجنة المالیة والرأي للمجلس، أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة المالیة برفض القانون من حیث المبدأ وإعادة إلى الحكومة من

.یؤید ذلك

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.ابتدأً السید الرئیس نحن سوف نقرأ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أقر قراءة أولى وباإلمكان جنابكم كلجنة مالیة

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

فقط أرید أن أوضح قضیة حتى ال یؤخذ على اللجنة، الموجودین اآلن ومعھ الطلب فقط على السفراء نحن إذا أصبح القرار بالمجلس بالمضي في
.ھذا القانون نرجع ونشاھد األطباء االختصاص وأساتذة الجامعات مرة أخرى الحقیقة لھذا الموضوع، ما یختصر الموضوع على السفراء فقط

-:السید رئیس مجلس النواب –

وقد ال یوافق المجلس على السفراء، الحاجة من التعدیل ال تكون على شریحة محدد، الحاجة من التعدیل ھو لمعالجة قد بعض المشاكل التي
.تحدث في مؤسسات الدولة

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.یقرأ مشروع قانون التعدیل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014

 

-:النائب ماجد عذاب جابر –

.یقرأ االسباب الموجبة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس اللجنة والسیدات والسادة أعضاء اللجنة تم أستالم رئاسة المجلس طلب موقع من السیدات والسادة النواب بما یتعلق بجزئیة ھذا
القانون وتم اقتراح أن تكون نفاذة ابتدأً من 31/12 نفاذه في وقت في منتصف السنة القادمة حتى تعالج المؤسسات، أنظروا بالطلبات جمیعاً ال
تقتصروا على شریحة إذا ما وجدوا من الضرورة معالجة ما یتعلق بالوضع الجامعي وجنابك وأعضاء اللجنة متأكد أن مھتمین بھذا االمر، ما

یتعلق باألطباء االختصاص وال یكتفي على ما طرح من الحكومة مشكلتنا لیس بالسفراء مشكلتنا في إدارة مؤسسات الدولة بشكل عام في ما لو
حدث فراغ في ھذا الجانب، أترك الخیار إلى اللجنة المالیة وأطلب من عندك السید رئیس اللجنة، ال تتوسع بالخیارات ما تقتنع بھ اللجنة حتى

.وأن كان مقترح واحد یعرض واحد بعد ما تسمع مقترحات السیدات والسادة النواب

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –
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فقط أرید أن أعلق السید الرئیس نفاذ القانون التعدیل األول الذي أقره مجلس النواب یوم 31/12 ھذا قانون لھ علویة ال قرار مجلس الوزراء وال
قرار أخر یستطیع أیقاف تطبیق ھذا القانون، لذلك الحقیقة علینا أن نعمل جاھدین كمجلس نواب أن نقر ھذا التعدیل قبل 31/12 قبل نفاذ القانون
األصلي، ألن إذا أصبح 31/12 وھذا القانون غیر نافذ سوف یطبق فوراً وبعد ذلك قد یكون ھذا التعدیل خارج عن فترة صالحیات المفروض

.التي تتم بھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

أتفق معك تماماً ولكن حسب ما تم االطالع على التواریخ أن یوم 1/1 عطلة وتأتي یوم الجمعة والسبت إذا مر مجلس النواب حتى لو یوم 2/1أو
3/1 وھذه لیست بتوصیة الى اللجنة، اللجنة كما تفضلت جنابك تمضي قبل تاریخ نفاذ القانون النافذ اآلن ونعول علیكم بمعالجة ھذا الملف السید

رئیس اللجنة والسیدات والسادة أعضاء اللجنة، السیدات والسادة النواب الجلسة القادمة لمجلس النواب یوم الخمیس تتضمن فقرتین ما لم االن بعد
.التداول مع رئیس اللجنة المالیة ثالثة قوانین وثالثتھا من اختصاص عمل اللجنة المالیة

.أوالً: تعدیل القانون االدارة المالیة

.ثانیاً: تعدیل قانون التقاعد قراءة ثانیة وأیضاً یعرض على التصویت قانون الخدمة المدنیة

.جلسة مجلس النواب یوم الخمیس تتضمن ھذه الفقرات ما لم یتم یستحدث أمر أخر قبل جلسة یوم الخمیس یعرض على المجلس

.ترفع الجلسة یوم الخمیس القادم

 

.رفعت الجلسة الساعة (6:40) مساًء


