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محضر جلسة رقم (27) السبت (11/1/2020) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الثانیة

الفصـل التشریعي األول

محضر جلسة رقم (27) السبت (11/1/2020) م
ً .عدد الحضور: (184) نائبا

.بدأت الجلسة الساعة (2:30) بعد الظھر

 

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

بسم هللا الرحمن الرحیم

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

-:(السید مرتضى مھدي (موظف –

.یتلو آیاٍت من القرآن الكریم 

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

.(نصاب الجلسة إبتدأت (172)، ونصاب الجلسة اآلن (184) مع السیدة (یسرى) یصبح العدد (185

:جدول أعمال جلستنا لھذا الیوم رقم (27) السبت الموافق 11/1/2020 یتضمن

.الفقرة أوالً: التصویت على مقترح قانون التعدیل االول لقانون اإلدارة المالیة اإلتحادیة رقم (6) لسنة 2019*

.اللجنة المالیة تفضلوا إلى المنصة

-:(النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام –

نقطة النظام وفقاً للمادة (37) ثانیاً، ال یجوز عرض أي موضوع لم یدرج في جدول األعمال ومناقشتھ إال بموافقة أغلبیة األعضاء الحاضرین،
كما تعلمون قبل أیام تم إقرار القرار النیابي المتعلق باإلجالء وسحب القوات األمریكیة واالجنبیة من العراق، وفي ذلك الوقت أعترضت على

السید رئیس مجلس النواب السید (محمد الحلبوسي) في وقتھا وقلت إن ھناك قانون مقدم إللغاء اإلتفاقیة االمنیة مع الوالیات المتحدة األمیركیة،
وقال بأمكان المجلس السیر بعملیة تشریع ھذا القانون الذي قدمتھ قبل سنة تقریباً واطلب الیوم درج ھذا الموضوع على جدول األعمال بعد

موافقة السیدات والسادة أعضاء المجلس، وتوجد نسخة كاملة من مقترح القانون وبتواقیع السیدات والسادة أعضاء المجلس الذي سلمتھ قبل عام
.كامل إلى السید رئیس المجلس وھذه نسخة، فأطلب التصویت على درج ھذا الموضوع على جدول االعمال

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –
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السید رئیس اللجنة القانونیة، بخصوص ما جاء بكالم السید النائب (صباح الساعدي) وفق القانون والنظام الداخلي، غیر موجود حینما یعود
.نطرح الموضوع

-:(النائبة بھ ھار محمود فتاح (نقطة نظام –

أوالً: حقیقة لدي نقطتي نظام ولھذا أصریت أن تكون قبل التصویت ألن الھدف من نقطة النظام ھو الحفاظ على شرعیة القوانین التي نصدرھا
خالل فترة التمدید للفصل التشریعي، وفقاً للمادة (58) من الدستور الفقرة ثانیاً، یتم تمدید الفصل التشریعي لدورة إنعقاد مجلس النواب بما ال

یزید على ثالثین یوماً إلنجاز المھمات التي تستدعي ذلك بناًء على طلب من رئیس الجمھوریة او رئیس مجلس الوزراء أو رئیس مجلس النواب
إلخ، ھذه المادة أعطت صالحیة الطلب ولیس صالحیة إتخاذ قرار تمدید الفصل التشریعي، لذلك أي شخص سوف یطعن بھذه القوانین التي
سوف نصدرھا ھذه الفترة إذا لم نصوت علیھا سوف یكسب الدعوة من المحكمة اإلتحادیة، من أجل الحفاظ على شرعیة ھذه القوانین التي

.نشرعھا خالل ھذا تمدید الفصل، لذا أطلب من حضراتكم التصویت على تمدید الفصل التشریعي

ثانیاً: وفقاً للمادة (23) من النظام الداخلي، إتخاذ قرارات مجلس النواب تكون باألغلبیة البسیطة، األغلبیة البسیطة تعني أغلبیة المصوتین
الحاضرین، من أجل أن نقطع الشك بالیقین فمن المفروض أن نستخدم األجھزة األلكترونیة، آلیة التصویت صحیح في النظام الداخلي لم ینص
على آلیة التصویت، لكن آلیة التصویت باألغلبیة البسیطة تحتاج أن نعرف من ضدھا ومن ممتنع عن التصویت، قبل ھذا السادة النواب أكدوا

.على ھذه النقطة وھذا الیوم أنا أیضاً أؤكد علیھا وأؤید بأسرع وقت أن یتم إعادة تشغیل األجھزة األلكترونیة

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

.دائرة العالقات واإلعالم لغرض اإلنتھاء من موضوع األجھزة األلكترونیة وإعالمنا

-:النائب ناجي ردیس عبد السعیدي –

فیما یخص قانون اإلدارة المالیة، نعتقد إن قانون اإلدارة المالیة بھذه الصیغة ال یحقق العدالة في جمیع محافظات العراق، بأعتبار إن الموازنة
عند توزیعھا تمت على أساس النسب السكانیة، نحن لدینا جانبین جانب التخصیص والتمویل وأنا اعتقد إن جمیع السادة النواب في مناطق

الجنوب والوسط ینتبھون لھذه النقطة، جانب التخصیص تضمن توزیع العدالة على النسب السكانیة، مثالً حصة محافظة ذي قار (7%) من تنمیة
األقالیم في الجانب اإلستثماري، لكن المشكلة اآلن إن جانب التمویل في أقلیم كوردستان یمثل (100%) یعني جانب التخصیص یعادل جانب

التمویل، أما ما یخص المناطق الجنوبیة ومناطق الوسط جانب التخصیص شيء وجانب التمویل جانب آخر، یعني مثالً االن مخصص لمحافظة
ذي قار (385) ملیار ما تم تمویلھ (85) ملیار، على ضوء ھذا القانون وعلى ضوء ھذه التفاصیل ستُحرم ذي قار من (285) ملیار، بینما في

أقلیم كوردستان وانا ال أعترض نھائیاً ولكن لتحقیق العدالة تم تخصیص مبلغ (9,7) ملیار واآلن یأخذون التمویل بالكامل، إذن یجب أن یتضمن
قانون اإلدارة المالیة نقطة أخرى تتضمن تدویر كافة المبالغ المالیة اإلستثماریة لمحافظات الوسط والجنوب، وال یمكن إطالقاً أن نرضى أن

یكون التمویل لمحافظات الجنوب بنسبة (30 أو 40 أو 50%) ھذا یعني أن إعادة توزیع الموازنة في جانب التمویل وفي جانب التخصیص
إقلیم كوردستان حصتھا من الموازنة بعد إستبعاد النفقات الحاكمة والنفقات السیادیة (12,67) االن إذا أردنا أن نحسب حصة اإلقلیم قد تجاوزت

.(22%)، بالتالي عدم وجود نقطة أساسیة تتضمن ال یمكن إقرار ھذا القانون

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

السید رئیس اللجنة المالیة، من الذي سیجیب على مداخلة السید (ناجي السعیدي)؟

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

بصراحة التخصیص والتمویل، التخصیص ھو ما یتم تخصیصھ في الموازنة العامة، التمویل ھو إطالق التمویل الالزم حسب طلبات المحافظة
المعنیة، التمویل ھو الذي یتم طلبھ من المحافظة المعنیة او من الوزارة المعنیة، الذي جرى إنھ إقلیم كوردستان صحیح تم تمویلھم، ألنھ طریقة

تمویلھم تذھب من وزارة المالیة للحصة الكاملة لھم، بینما المحافظات االخرى والوزارات األخرى حسب طلب اإلطالق من الوزارة او المحافظة
المعنیة، ھنا كلمة الممولة في المادة (3) المقصود بھا التي یتم تمویلھا یعني لیست الممولة كفعل ماضي یعني التي تمول من قبل الخزینة العامة،

.یعني ھذا القانون مثالً الناصریة نسبة اإلنجاز لھا مثالً (8%) فتدور (92%) من مخصصاتھم لھذه السنة للسنة القادمة

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

.أستاذ (محمود) الرجاء اإلستماع إلى ردود وإجابات اللجنة المالیة

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

موازنة عام 2020 لم تأتي إلى األن لمجلس النواب بسبب العجز الكبیر الذي عجزت الحكومة عن تغطیتھ الذي مقداره (48) تریلیون دینار، لم
یقولون، وال نستطیع أن نسدده ال توجد لدینا قروض وال قروض داخلیة، ھذا العجز وھو عجز حقیقي، كیف حدث العجز؟ فیھ تفاصیل كثیرة

ل الحكومة األن جمیع المبالغ المخصصة، ولو كان لدیھا المبالغ یجب أن نشرحھا لیس موضوعنا الیوم، ھذا العجز الكبیر مقابلھ نأتي ونحّمِ
المخصصة لتم صرفھا في موازنة عام 2019، بالمناسبة باألصل 31/12 جمیع المبالغ الموجودة والممولة للمحافظات والوزارات قانوناً تُسحب

.مرة ثانیة وتعتبر إیراد للسنة التي تلیھا، اإلقلیم لم یصرف لھ من الموازنة األستثماریة أي مبلغ، وتم صرف لإلقلیم فقط الرواتب
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.المداخالت بأصل الموضوع لیس خارج الموضوع

-:النائب یوسف محمد صادق –

أنا أثني على كالم الدكتورة (بھ ھار) ال یمكن المضي بالفصل التشریعي وتشریع القوانین بدون التصویت على تمدید الفصل التشریعي، یجب أن
یتم التصویت داخل المجلس لتمدید الفصل التشریعي، ألنھ لیس من صالحیة ال رئیس مجلس النواب وال رئاسة المجلس تمدید الفصل التشریعي،

.حسب الدستور یمكن لرئیس المجلس طلب لتمدید الفصل التشریعي ویتم البت فیھ، تمدید الفصل التشریعي بالتصویت داخل المجلس

 

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

أستاذ (ریبوار) رئیس اللجنة القانونیة على ما تم ذكره من قبل الدكتور (یوسف) وقبلھ مداخلة الدكتورة (بھ ھار)، ھل نحتاج إلى تصویت لغرض
.تمدید الفصل التشریعي

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

تمدید الفصل التشریعي حسب المادة (58) من الدستور العراقي، التمدید أما بناًء على طلب السید رئیس الجمھوریة أو رئیس مجلس الوزراء أو
.رئیس مجلس النواب، أعتقد إنھ یحتاج إلى تصویت داخل مجلس النواب لتمدید الفصل التشریعي ویجب أن تكون بموافقة مجلس النواب

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

النص الدستوري واضح، أرجو طلب التصویت من قبل مجلس النواب العراقي حتى نمضي بھذه القوانین المھمة، یعني النص الدستوري واضح،
.أرجو عرض األمر للتصویت حتى نمضي بالقوانین

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

یعني نصوت على تمدید الفصل التشریعي، أقرأ على حضراتكم نص المادة (58) الفقرة ثانیاً من دستور جمھوریة العراق، (یتم تمدید الفصل
التشریعي لدورة  إنعقاد مجلس النواب بما ال یزید عن ثالثین یوماً إلنجاز المھمات التي تستدعي ذلك، بناًء على طلب من رئیس الجمھوریة او

رئیس مجلس الوزراء او رئیس مجلس النواب أو خمسین عضواً من أعضاء المجلس)، إذن لرئیس مجلس النواب وبدون ذكر التصویت وبدون
وصف لھذا التصویت. إعترض لدى المحكمة اإلتحادیة على ما ذكرتھ أنا. الرجاء الھدوء. دكتورة (بھ ھار) عدم التحدث بدون إذن، أعترضي

.على قراري

-:النائبة انعام مزید نزیل الخزاعي –

أوالً: كالم الدكتور (ھیثم) بخصوص وجود عجز في الموازنة العراقیة، وفق بیانات مصدقة من دائرة الموازنة العراقیة إن ما أنفق لغایة شھر
آب ھو (11) تریلیون من أصل (33) تریلیون مخصص لإلنفاق اإلستثماري، خالل ھذه الفترة منذ شھر تشرین األول ولغایة ھذا الوقت

الحاضر لم یتم إنفاق أي شيء من اإلنفاق اإلستثماري بالتالي المبالغ ما یقارب (22) ترلیون دینارعراقي من النفقات اإلستثماریة بقت في
.الموازنة العراقیة وھذه في أرقام رسمیة، وأرجو من حضرتك أن تتبع األرصدة المالیة الموجودة في وزارة المالیة

ثانیاً: العجز الموجود عجز مبالغ فیھ نتیجة لتقدیرات غیر صحیحة وغیر مبنیة على بیانات واقعیة، بالتالي یجب أن تبنى البیانات حتى التي تتعلق
.بالنفقات التشغیلیة والتي تتعلق باألیدي العاملة یجب أن تبنى على أساس أرقام صحیحة ال على أساس تقدیرات

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

الدكتورة (سعاد) ھل نستمع لمداخلة السیدة النائبة أو نستمع لِك؟ أختاروا شخص واحد أما النائب الذي یتكلم بشكل رسمي او بشكل غیر رسمي،
.ذكرت شيء بإمكانكم أن تعترضوا وفق القانون والنظام الداخلي، دكتورة (سعاد) تمضي الجلسة

-:النائبة انعام مزید نزیل الخزاعي –

.ذكر الدكتور (ھیثم) إنھ ھناك عجز

 

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

.بإمكانكم اإلعتراض وفق القانون والنظام الداخلي
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.إذا لم یتم الھدوء واإلستماع آلراء السیدات والسادة النواب سأضطر إلى رفع الجلسة، الرجاء مراجعة النظام الداخلي

-:النائبة انعام مزید نزیل الخزاعي –

.(ذكر السید ھیثم رئیس اللجنة المالیة إن موازنة عام 2020 فیھا عجز یُقََدر تقریباً (48

أوالً العجز المرسوم ھو عجز مخطط وغیر حقیقي وغیر واقعي لعدة أسباب، ھناك الكثیر من إیرادات الموازنة العراقیة التي خصصت للجانب
اإلستثماري وحسب أرقام دائرة الموازنة العراقیة فإن ما أنفق من أصل (33) تریلیون لغایة شھر أیلول ھو (11) تریلیون فقط أي إن ھناك

.فائض یقدر (22) تریلیون دینار عراقي

ثانیاً: المغاالة في األرقام ھي تأتي نتیجة لإلعتماد على التقدیرات، ونحن نعلم إن جمیع الموازنات تعتمد على أساس تقدیر ما نسبتھ (2,5%) عن
.السنة الماضیة، فبالتالي یجب على السادة األعضاء في اللجنة المالیة أن یتبعوا التقدیرات الحقیقیة

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

النقاش في اللجنة المالیة، ھنا فقط مداخالت، السیدات والسادة اعضاء مجلس النواب بالنظر لتقدیم السید النائب (علي یوسف شكري) إستقالتھ في
25/11/2019 وبموافقة ھیأة الرئاسة باالمر النیابي (263) في 25/12/2019 وكون المقعد الشاغر یأتي من یلیھ بعدد األصوات أستناداً

.للقانون ندعو البدیل عن السید (علي شكري) لغرض أداء الیمین، لذا ادعوكم للوقوف لغرض أداء السید النائب الیمین الدستوریة

.(أدت السیدة (رشا یحیى عبیس ھاني) الیمین الدستوریة بدیالً عن السید النائب (علي یوسف شكري

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الجرس، ثبتوا الحضور داخل القاعة

.(الفقرة أوالً: التصویت على مقترح قانون التعدیل األول لقانون اإلدارة المالیة اإلتحادیة رقم (6) لسنة2019 (اللجنة المالیة*

.النصاب موجود، تفضل السید رئیس اللجنة

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.یقرأ مقترح قانون التعدیل األول لقانون اإلدارة المالیة اإلتحادیة رقم (6) لسنة 2019

.یقرأ المادة (1) من مقترح قانون التعدیل األول لقانون اإلدارة المالیة اإلتحادیة رقم (6) لسنة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (1) من التعدیل

.(تََم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.یقرأ المادة (2) من مقترح قانون التعدیل األول لقانون اإلدارة المالیة اإلتحادیة رقم (6) لسنة 2019

المادة (13) ثالثاً: في حالة عدم إقرار مشروع قانون الموازنة العامة اإلتحادیة لسنة مالیة معینة تُعد البیانات المالیة النھائیة المصروفة فعالً
.أساساً للبیانات المالیة لھذِه السنة وتُقدم إلى مجلس النواب لغرض إقرارھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

لغرض إقرارھا؟ أم لغرض المصادقة علیھا؟

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.لغرض إقرارھا بإعتبارھا بیانات مالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.دكتور، وجھة نظر أنھم لیمضوا لكي ال یتوقف عملھم وآخر شيء نقررھا لھم ونحن نتأكد من المطابقة التي تفضلت بھا جنابك

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –
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.نعم. ممكن تكون لغرض المصادقة علیھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لكي یستمر ھو بالعمل وال یتوقف ونحن نصادق وندقق البیانات

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.تصبح لغرض المصادقة علیھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .ألنھ ال یستطیع أن ینفذ إال بعد إقرارھا إذا قلنا كلمة إقرارھا، اآلن ممكن لھ أن ینفذ ونُصادق علیھ الحقا

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

إسمح لي، أنت تعلم في القانون األصلي الذي نحن قمنا بتعدیلھ موجودة الفترات الزمنیة لتقدیم الحسابات الختامیة فحالھا حال ذلك ھي حساب
.ختامي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا لیس حساب ختامي، تفضل إقرأھا

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

المادة (13) ثالثاً: في حالة عدم إقرار مشروع قانون الموازنة العامة اإلتحادیة لسنة مالیة معینة تُعد البیانات المالیة النھائیة المصروفة فعالً
.أساساً للبیانات المالیة لھذِه السنة وتُقدم إلى مجلس النواب لغرض المصادقة علیھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب ِمَن المجلس التصویت

.(تََم التصویت بالموافقة)

إخوان لدي مصروف مالي لسنة 2019 سوَف أوضحھا بمثال، عام 2019 لدَي مصروف مالي في عام2020 لم تُقر الموازنة سوَف أعتبر
عام 2019 أساس للصرف، وزارة المالیة تبعثھا لمجلس النواب للتدقیق والمصادقة حتى ال یتجاوز السقف الموجود لدیھ في عام 2019، في

.فترة أقصاھا النصف األول ِمَن السنة، أي لغایة 31/6 في فترة أقصاھا. تفضل إستمر

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

.یقرأ المادة (3) أ: من مقترح قانون التعدیل األول لقانون اإلدارة المالیة اإلتحادیة رقم (6) لسنة 2019

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.یقرأ المادة (3) ب: من مقترح قانون التعدیل األول لقانون اإلدارة المالیة اإلتحادیة رقم (6) لسنة 2019

ر ما تبقى من المبالغ المخصصة للمشاریع اإلستثماریة لتخصیصات تنمیة األقالیم .یُدوَّ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لدَي مالحظة في (أ) للسنة القادمة أو للسنة التي تلیھا

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.للسنة التي تلیھا، ھذِه عام

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات السادة النواب، التصویت على المادة (3) خطأ مطبعي لیست للسنة القادمة أي للسنة التي تلیھا بصورة عامة

.السید رئیس اللجنة، فقط للتوضیح، إلستكمال إنجازھا للسنة التي تلیھا
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.(أطلب التصویت على المادة (3

.(تََم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.یقرأ المادة (4) من مقترح قانون التعدیل األول لقانون اإلدارة المالیة اإلتحادیة رقم (6) لسنة 2019

یُدور ما تبقى من المبالغ المخصصة للمشاریع اإلستثماریة، تخصیصات تنمیة األقالیم والمنافذ الحدودیة للمحافظات والتي تَم إقرارھا ضمن
.موازنة 2019 اإلتحادیة ولھذِه السنة فقط

-:السید رئیس مجلس النواب –

أطلب ِمَن المجلس التصویت على المادة (4)، تََمت إضافتھا، أضافتھا اللجنة، المبالغ المخصصة (للنجف) التي لم تُمول عالجتھا اللجنة االن،
.أطلب ِمَن المجلس التصویت

.(تََم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.یقرأ المادة (5) من مقترح قانون التعدیل األول لقانون اإلدارة المالیة اإلتحادیة رقم (6) لسنة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب ِمَن المجلس التصویت على المادة (5

.(تََم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.یقرأ األسباب الموجبة لمقترح قانون التعدیل األول لقانون اإلدارة المالیة اإلتحادیة رقم (6) لسنة 2019

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یقرأ األسباب الموجبة

لغرض تمكن وزارة المالیة من تطبیق القانون وفقاً للمصاریف الفعلیة للسنة السابقة بعد إستبعاد النفقات غیر المكررة، باإلضافة إلى تمكین
الوزارات من اإلستمرار بصرف المبالغ الممولة وتمثیل المحافظات من اإلستمرار بصرف المبالغ المخصصة والممولة إلنجاز الخدمات

.المطلوبة منھا والمشاریع المستمرة لكونھا حق مكتسب للمحافظة ودوائر المحافظة لدى الوزارات

.أطلب ِمَن المجلس التصویت على األسباب الموجبة

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.سیادة الرئیس، یجب إضافة الوزارات على الممولة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أنا ذكرت الوزارات المبالغ الممولة، والمحافظات المبالغ الممولة والمخصصة

.أطلب ِمَن المجلس التصویت

.(تََم التصویت بالموافقة)

بما یتعلق بالمادة (13) ثالثاً: في حال عدم إقرار مشروع قانون الموازنة العامة اإلتحادیة لسنة مالیة معینة، تُعد البیانات المالیة النھائیة
.المصروفة فعالً في السنة التي تسبقھا أساساً للبیانات المالیة للسنة التي لم تُقر فیھا الموازنة وتُقدم إلى مجلس النواب لغرض المصادقة علیھا

.أطلب ِمَن المجلس التصویت، تعدیل في النص سھواً، بناًء على طلب اللجنة
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.(تََم التصویت بالموافقة)

.أطلب ِمَن المجلس التصویت على القانون بالمجمل

بالنسبة للنفاذیة، ینفذ ھذا القانون من تاریخ التصویت علیھ في مجلس النواب، ویعد نافذً إبتداًء من تاریخ 1/1/2020 ویعمل بِھ من تاریخ
1/1/2020.

أطلب ِمَن المجلس التصویت على المادة (5) التي تتعلق بالنفاذیة، ینفذ ھذا القانون من تاریخ إقراره في مجلس النواب ویسري العمل بِھ أبتداًء
.1/1/2020 ھذا (أ)، (ب) یُنشر في الجریدة الرسمیة

.أطلب ِمَن المجلس التصویت على المادة (5) النفاذیة

.(تََم التصویت بالموافقة)

.أطلب ِمَن المجلس التصویت على القانون بالمجمل

.(تًم التصویت على مقترح قانون التعدیل األول لقانون اإلدارة المالیة اإلتحادیة رقم (6) لسنة 2019)

السیدات السادة النواب، أطلب من المجلس الموافقة على إضافة فقرة تعدیل قانون التقاعد الموحد حسب ما أتمتھُ اللجنة المالیة ووافقنا علیِھ في
.الرئاسة، ولكن نََزَل الجدول قبل موافقة الرئاسة

 

 

.أطلب ِمَن المجلس التصویت على إضافة ھذِه الفقرة وِلتكون الفقرة التالیة، تعدیل قانون التقاعد الموحد حسب فقرة الجدولة، فقط الجدولة

.أطلب ِمَن المجلس التصویت

.(تََم التصویت بالموافقة)

.المقرر احتساب النصاب، السیدات والسادة أماكنكم

(الفقرة ثانیاً: التصویت على مقترح تعدیل قانون التقاعد الموحد. (اللجنة المالیة*

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.یقرأ المادة (1) من مقترح قانون التعدیل الثاني لقانون التقاعد الموحد المعدل رقم (9) لسنة 2014

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذه الورقة موقعة من المقرر تتحدث عن (159) عدا الرئاسة وثالثة من الرئاسة تصبح (162) وقلت أنا احتاج إلى ثالثة، والذین دخلوا یجب
رفع أیدیھم، أوالً من حق أي جھة أن تشكك بالنصاب ولكن ال یتبنى حساب النصاب، السید النائب أنت قلت ال یوجد نصاب، سؤالي كیف عرفت

.ال یوجد نصاب؟ تقول أحد النواب یقول، لیس أنت من احتسب عدد النصاب، السید المقرر مارس مھامك بحساب النصاب

بما یتعلق بجزئیة التعدیل على ھذا القانون، سبق وأن صوت مجلس النواب على تخفیض سن التقاعد لیكون (60) سنة إلعطاء فسحة لتجدید
الدماء في مؤسسات الدولة وتوفیر درجات وظیفیة في كل مؤسسات الدولة سواء كانت على مستوى الوزارات أو الجھات غیر المرتبطة بوزارة
والھیئات والمحافظات لتوفیر درجات لكافة االختصاصات بما یتالئم مع الحاجة المطلوبة، ال زال مجلس النواب ماضي بھذا االمر ولكن التعدیل
مدار البحث یتحدث عن جدولة اإلحالة إلى التقاعد للموالید الثالثة (1960,1959,1958)، یصبح جدولة خالل ھذه السنة حتى ال یتسبب بفراغ

في مؤسسات الدولة، ولكن أصل القانون وروح القانون بالحفاظ على الدرجات الوظیفیة وتوفیر درجات وظیفیة سوف تكون نافذة في عام
2020.

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.یقرأ المادة (1) من مقترح قانون التعدیل الثاني لقانون التقاعد الموحد المعدل رقم (9) لسنة2014

.سیادة الرئیس یجب أن نصوت على حذف المادة. ھذا أتى في أصل القانون یجب أن نقرأه

-:السید رئیس مجلس النواب –
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فقط جدول، السید النائب، مقترح حكومي یجب أن تعرض اللجنة رأیھا حتى یتم التصویت بتمریر المقترح الحكومي من عدمھ، أصبح بھ نقاش،
تم أستالم المقترحات مكتوبة، السیدات والسادة النواب ھذا االسبوع ھو االسبوع األخیر بالفصل التشریعي، ھذا األسبوع األخیر ومددت الرئاسة

بعد 3/1 وال یوجد في جدول االعمال لم تأتي الموازنة من الحكومة، رئیس الجمھوریة لم یكلف إلى غایة اآلن رئیس وزراء، ھذا األسبوع
.سوف ینتظر مجلس النواب یكمل القوانین المتاحة أمامھ، ونأخذ العطلة التشریعیة بموجب الدستور لغایة 3/3، یجب إكمال ھذا األسبوع

الفقرة ثالثاً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) لمقترح قانون التعدیل االول لقانون الھیأة العراقیة لالعتماد رقم (78) لسنة 2017. (لجنة*
.(االقتصاد واالستثمار، اللجنة المالیة

.تفضلوا لحین إكتمال النصاب فیما یتعلق بالفقرات األخرى التي تحتاج إلى نصاب للتصویت

-:(النائبة آال تحسین حبیب الطالباني (نقطة نظام –

من بدایة الجلسة طلبت نقطة نظام سیادة الرئیس، أحیاناً توجد نقاط نظام یجب التكلم بھا في وقتھا، بصراحة أحیاناً نطلب نقطة نظام وإلى األخیر
.ال نستطیع أن ندلوا بدلونا أو نتكلم عن ھذه النقطة، كان یتعلق بسیر جدول االعمال

النقطة االولى: ھي المادة (37) (ال یجوز عرض موضوع غیر موجود على جدول االعمال إال بموافقة المجلس والتصویت علیھ)، كنا نحن في
مناقشة المادة االولى أو في عرض المادة االولى من جدول االعمال الذي ھو كان تصویت على قانون ثم تم طرح موضوع أداء الیمین

.الدستوریة لنائبة اخرى بدیلة في البرلمان ھذا كان خرق لجدول االعمال

النقطة الثانیة: ھو كان محل النقاش الذي ھو موضوع التصویت على تمدید الفصل التشریعي أم ال، ھناك إشكالیة بین المادة (58) من الدستور
والمادة (34) من النظام الداخلي فیما یتعلق بھذا الموضوع، ھذه إشكالیة كانت موجودة في الدورات السابقة وایضاً في تمدید الفصل في الفترة

السابقة أو الفصل التشریعي السابق، الدستور واضح مادة (58) ثانیاً (یتم تمدید الفصل التشریعي بناًء على طلب) موجود رئیس جمھوریة
ورئیس مجلس النواب ورئیس الوزراء، عندما یكون طلب یعني طلب مقدم إلى جھة، عندما یقدم رئیس جمھوریة أو رئیس وزراء فیقدمھ إلى

مجلس النواب، ھنا نرجع إلى المادة (34) من النظام الداخلي الذي یتحدث عن مھام رئیس مجلس النواب التي واحدة من مھامھ ھو طلب تمدید
الفصل التشریعي، لكن عندما یكون رئیس مجلس النواب ھو من یطلب تمدید الفصل التشریعي فیجب أن یكون السیاق أوضح علیھ، ھذا یتطلب

تعدیل النظام الداخلي في ھذه المادة، لذلك ھي فرصة أطلب من جنابك أن أسأل أین وصلت لجنة التعدیل النظام الداخلي في مھامھا؟ السید
الرئیس سوف ینتھي فصل تشریعي آخر خالل أیام والزال النظام الداخلي الذي ھو أساس عملنا وھذا اإلرباك الذي یحدث نتیجة عدم انتھاء من

موضوع النظام الداخلي، ال یجوز النقاش أثناء التصویت، كل تصویتاتنا بھا نقاش السید الرئیس، علیھ یجب أن توجھون بانتھاء من موضوع
تعدیل النظام الداخلي أقلھ مع بدایة الفصل التشریعي القادم نصوت على تعدیل النظام الداخلي ونرید أن نعرف متى اجتماعات اللجنة حتى نعرف

.نذھب ونقدم توضیحاتنا أو مالحظاتنا

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

.من من اإلخوة واالخوات النواب اعضاء في لجنة التعدیل الدستوري

-:النائب مثنى امین –

.اللجنة أكملت أعمالھا فیما یتعلق بالنظام الداخلي بشكل كامل

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

منذُ متى؟

-:النائب مثنى امین –

منذُ أكثر من شھرین أكملنا بشكل كامل كانت باقیة فقط القراءة األخیرة لكي نقدمھا بشكل كامل للمجلس لكن التظاھرات التي حصلت واإلرباك
ً .ھو الذي عطل ھذا الموضوع وإال ھي اآلن ممكن أن تكون خالل یومین أو ثالثة تكون جاھزة تماما

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

.یعني لحد اآلن لم یخرج من لجنتكم

-:النائب مثنى امین –

لم تخرج من اللجنة نعم، لكن الشیخ صباح كرئیس للجنة ممكن أن یقدم ذلك، نحن بقي لنا أن نقرأه قراءة نھائیة ربما یحتاج إلى عدد من
.الساعات

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



1/15/2020 محضر جلسة رقم (27) السبت (11/1/2020) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2020/01/11/محضر-جلسة-رقم-27-السبت-11-1-2020-م/ 9/14

السید النائبة سمعتي رد االخ عضو لجنة التعدیل الدستوري أن باقي لھم قراءة نھائیة لعموم التعدیالت التي أجروھا وسوف یقدموھا إلى ھیأة
.الرئاسة وسوف نمضي بتصدیقھا أن شاء هللا، الظروف الطارئة التي واجھتنا في االیام واالشھر األخیرة حالت دون إكمال ھذه ومواد أخرى

-:النائب ریبوار طھ مصطفى –

صحیح اللجنة أكملت مھامھا بما یخص تعدیل النظام الداخلي، لكن أثني على كالم السیدة آال الطالباني ھذه أیضاً مھامكم كرئاسة البرلمان،
.بالتأكید على ما قمنا بِھ ومن ثم إدراجھ على جدول االعمال والتصویت علیھ

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

.أن شاء هللا عندما یتم القراءة االخیرة لھا وتوجھون التقریر النھائي لكم إلى ھیأة الرئاسة سوف نقوم بتصدیقھا

-:(النائب خالد جواد كاظم الجشعمي (نقطة نظام –

.بخصوص قانون تعدیل قانون التقاعد التعدیل االول، جنابك بالجلسة قبل األخیرة

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

.نحن بدأنا فقرة اخرى

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

دكتور أنت كنت ترأس الجلسة قبل االخیرة وقلت یوجد طلب ھذا غیر متفق علیھ ویوجد طلب لتأجیل القراءة الثانیة، وبعد ذلك في نھایة الجلسة
قرأه رئیس اللجنة المالیة قراءة الثانیة وقلت جنابك الجلسة التي بعدھا سوف یتم النقاش بھ ولم یتم النقاش بھ، تمت القراءة فقط بدون نقاش یعني

تأجل النقاش بھ من جنابك إلى الجلسة التي بعدھا، الجلسة یوم 30 ال یوجد بھ نصاب وال أصبحت بھا جلسة، والجلسة االخیرة تم التصویت فقط
.على قرار واحد إنسحاب القوات االجنبیة، لم یتم النقاش بقانون التقاعد بالقراءة الثانیة وھذا مخالف للنظام الداخلي

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

.قبل ھذه الجلسة أصبح ھناك استكمال للمناقشات والقراءة

-:(النائب خالد جواد كاظم الجشعمي (نقطة نظام –

نھائیاً ال یوجد دكتور متأكد (100%) لم یحصل، الن لم تحصل جلسة یوم 30، لم یحصل نصاب وأصبحت جلسة مداولة وال یوجد جلسة یوم
30 والجلسة التي بعدھا جنابك الجلسة قبل االخیرة التي تم المناقشة بھا المفروض یوم 30  كنا نستكمل النقاش ولم یصبح ھناك نصاب فلم تنعقد

.الجلسة

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

.إذا حضرتك متأكد من ھذا الكالم، اآلن ینبغي المضيء بإستكمال المناقشة

-:(النائب خالد جواد كاظم الجشعمي (نقطة نظام –

.أستكمال المناقشة ومن بعد ذلك التصویت

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

البرلمانیة، أستكملتم المناقشة أم بعد؟ صحیح نقطة النظام في محلھا، المفروض الیوم نمضي باستكمال مناقشة مشروع القانون. لجنة االقتصاد
.واالستثمار واللجنة المالیة تفضلوا

-:النائب نھرو محمود قادر –

.یقرأ مقترح قانون التعدیل االول لقانون الھیأة العراقیة لالعتماد رقم (78) لسنة 2017

-:النائبة دیالن غفور صالح –

.تكمل قراءة مقترح قانون التعدیل االول لقانون الھیأة العراقیة لالعتماد رقم (78) لسنة 2017

-:النائب نھرو محمود قادر –

.یكمل قراءة مقترح قانون التعدیل االول لقانون الھیأة العراقیة لالعتماد رقم (78) لسنة 2017
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-:النائبة دیالن غفور صالح –

.تكمل قراءة مقترح قانون التعدیل االول لقانون الھیأة العراقیة لالعتماد رقم (78) لسنة 2017

-:النائب سالم طحمیر علي –

.یقرأ مقترح قانون التعدیل االول لقانون الھیأة العراقیة لالعتماد رقم (78) لسنة 2017

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

السید المقرر، ھل یوجد ھناك مداخالت؟

-:النائب عمار طعمة عبد العباس –

المالحظة االولى: النص االصلي وصف الھیأة بأنھا ممولة ذاتیاً وأعاد المقترح الذي یحذف ھذا الوصف (التمویل الذاتي)، بمعنى أنھا ال تستطیع
من خالل ممارسة انشطتھا تحصیل إیرادات مالیة كافیة لتأمین التزاماتھا أتجاه مالكاتھا وتحقیق أھدافھا، ھو القانون في 2017 والتعدیل یعني

في نھایة 2019 بدایة 2020 توجد معطیات من تجربة مثالً، تقییمات مثالً مستندة على بینات واقعیة بھذا التحویل أو اجتھاد مزاجي من
.الحكومة ھذا المقترح

المالحظة الثانیة: المادة السابعة (ه) ذكرت من مھام مجلس االدارة تحدید أجور فرق التقییم والخبراء ومقترح التعدیل یرید إلغاءھا، إذا تم إلغاءھا
.من الجھة البدیل التي تحدد ذلك ولماذا لم تحفظ ھذه المھمة لھیأة االعتماد باعتبارھا الجھة الفنیة المختصة بتحدید تلك التقییمات

المالحظة الثالثة: ینص البند ثالثاً من المادة (10) على تخصیص (50%) من أجور الخدمات التي تستوفیھا الھیأة لتغطیة نفقاتھا وتطویر عملھا
وھذا یعني أن نصف إیرادات خدماتھا وانشطتھا یغطي جمیع نفقاتھا، فلماذا تذكر نفس المادة في البند أوالً تخصیص مواد أخرى لھا من الموازنة

العامة؟ إذا كان نصف ما یردھا ھو یغطي نفقاتھا فلماذا یذكر لھا موارد اضافیة من الموازنة العامة؟

-:النائب مثنى امین –

بالنسبة لھذا التقریر أنا أعتقد ینقصھ الكثیر من المعلومات التي ھي مھمة بالنسبة لمناقشة قضیة تخصصیة مثل ھذا الموضوع، فالمبررات التي
بُني علیھا المقترح ھي مبررات غیر واضحة سواء أنھا متعلقة بالموازنة وأن ھذه الموازنة غیر كافیة وأن عالقة ھذه المؤسسة بالسیطرة

والتقییس النوعي ھي عالقة ربما تكون نافعة أكثر إذا كانت مستقلة، ففي مثل ھذه القضایا التي ھي تخصصیة في الحقیقة مثل ھذه التقاریر یجب
أن تكون غنیة بالجوانب السلبیة لھذا الموضوع والجوانب االیجابیة بحیث یعطي فرصة للنواب حتى یفھموا ھذا الموضوع بشكل أفضل ألننا في
ھذا المجلس نقرر قضایا تتعلق بإدارة الدولة فیجب أن تكون ھذه القرارات رصینة وعمیقة ومبنیة على معلومات كافیة، ھذه المعلومات لیس من

الممكن أن تتوفر لمن ھو لیس مختصاً في ھذا المجال، ولذلك نرجو من اللجان أن تراعي أن ھذه القضایا التي تتعلق بقضایا فنیة تخصصیة دقیقة
لیس بإمكان النواب أن یعطوا فیھا رأیاً إذا لم تتوفر عندھم المعلومات وتقریر كافي بالسلبیات واالیجابیات التي ممكن أن تترتب على مثل ھذا
ً النوع، الذي أنا أفھمھ من ھذا التقریر أن ھذه الھیأة ترید أن تستقل بموازنة خاصة لكي تتصرف بشكل أفضل وھذا التبریر ال أعتقد أنھ كافیا

.إلنجاز مثل ھذا المقترح

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

.ھل من مداخالت أخرى؟ تفضلوا السید رئیس اللجنة أو اعضاء اللجنة لإلجابة على مداخالت السادة النواب

-:النائب نھرو محمود قادر –

بالنسبة لمالحظة الدكتور مثنى، دكتور یوجد ھناك قانون أصل القانون رقم (35) رقم (78) لسنة 2017 إذا كان مقدماً للدائرة االعالمیة في
.مجلس النواب لو كان موزع على السادة النواب كان عندك فكرة أوضح من موضوع التعدیل

الموضوع الثاني مالحظة الدكتور عمار طعمة، الھیأة في القانون االصلي ھیأة ذات تمویل ذاتي أما في القانون أنھ تمویلھ سوف یصبح ضمن
موازنة الدولة االتحادیة، وھذه ألسباب كثیرة تم تقدیمھا من قبل لجنة االقتصاد، واحدة من ھذه االسباب تفادي مواضیع الفساد دكتور، إذا كان

ضمن التمویل ذاتي یعني شركات قطاع خاص تدخل بالسیطرة على موضوع بخصوص السیطرة النوعیة والجودة والمواصفات قد تكون ھناك
شركات قد تقوم بفرض مواصفات خاصة من جھة من شركة خاصة لتمشیتھا في المنافذ الحدودیة فتفادیاً لھذا الموضوع أصبح تمویل ذاتي علماً

قبل أسبوع أو أسبوعین حسب ما عرفنا أن ھناك أربعة شركات أجنبیة تم التوقیع مع جھة االعتماد بأنھ ھم یكونون صاحب القرار في تحدید
السیطرة والنوعیة بھذا الموضوع مقابل ملیار ونصف دینار عراقي، علماً أن الواردات یعني على كل (80) ألف أو (100) ألف تكون (600)

دوالر للشركة، یعني الشركات االربعة االجنبیة تقوم بدفع اوراق االعتماد ملیار ونصف بالسنة، علماً أنھم یأخذون (200) ملیون لو افترضنا
(50) ملیار استیرادات الدولة للمواد فالرسوم المفروضة من قبل الشركات على ھذه المواد لتعیین السیطرة والنوعیة بالسنة یصل إلى (200)

.ملیون دوالر، ھذا ھو لتفادي الموضوع قامت اللجنة بھذا االقتراح إللغاء ھذه المواضیع

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

.شكراً للجنة، تفضلوا
أ ً
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السیدات السادة النواب النصاب مختل كما ترون لھذه الفقرة (رابعاً) أستكمال التصویت ال نستطیع التصویت على مقترح قانون الضمان الصحي
:إلى ان یُكمل النصاب، نتحول إلى

 

.الفقرة خامساً: مناقشات عامة*

.إذا كانت ھناك مناقشات ومداخالت لكي نأخذھا

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

نحن الیوم 11/1/2020 والموازنة األتحادیة لعام 2020 حتى اآلن لم ترد إلى مجلس النواب لكي تتم المناقشة والتصویت علیھا وھذه مخالفة
قانونیة ومخالفة دستوریة باإلضافة أنھا سوف تضر بأقتصاد البلد وفي المشاریع البنیویة والناس ترید مشاریع للسنة الحالیة وحتى االن لم
نصادق على الموازنة وجنابك یعلم أنھا سوف تبقى من (1/12) تُصرف فقط الموازنة الجاریة، أنا أقترح على المجلس الموقر إذا مجلس

الوزراء لیس لھ صالحیة بأعتباره تصریف أعمال ولیس لھ صالحیة ان یصوت على الموازنة أقترح على المجلس الموقر ان یصوت بإعطاء
صالحیة یمنح مجلس الوزراء صالحیة التصویت على الموازنة األتحادیة لعام 2020 وأرسالھا إلى المجلس خالل ھذا األسبوع حصراً لكي نبدأ

بمناقشتھا وإقرارھا وھذا بھ مضرة جداً كبیرة على البلد وعلى المواطنین وعلى شعبنا وعلى مشاریعنا والناس تنتظر منا أمور كثیرة یجب ان
نعمل لھا وخاصة في القضایا الخدمیة ومشاریع الصحة، المستشفیات، المدارس وغیرھا والموازنة متأخرة وأعتقد ان التأخیر لیس في مصلحة
أحد، یجب على مجلس الوزراء ان یرسل الموازنة وإذا كان لیس صالحیات أطلب من رئاسة المجلس عرض الموضوع على المجلس الموقر

.للتصویت على منحھ صالحیة فقط بأرسال الموازنة لھذا العام

-:النائب عباس صروط محسن –

سیادة الرئیس كما تعلم المناشدات التي حصلت من قبل السادة النواب حول التثبیت أصحاب األجر الیومي والعقود فكانت ھناك أجور یومیة في
وزارة الكھرباء مضى علیھم أكثر من (14) سنة ھؤالء تحولوا إلى عقود یفترض انھ ضمن الدرجات التي منحتھا وزارة الكھرباء ھؤالء

یأخذون نصیبھم ألنھ أصبح لھؤالء أكثر من (14) سنة ھم أجر یومي الذي نطلبھُ سیادة الرئیس من وزارة الكھرباء في درجات الحذف
.واالستحداث یجب ان تكون األولویة إلى ھؤالء الذین مضى علیھم أكثر من (14) سنة في الخدمة

-:النائب علي جبار مؤنس –

حضرة الرئیس توجد قوانین تم إقرارھا قبل أیام وحتى اآلن ھناك تمادي من قبل الجھات التي ُطبق علیھا ھذا القانون ومن ھم مثال على ذلك
الیوم مجالس البلدیة تم حلھا وھي حتى اآلن تستمر بعملھا في بعض المناطق وكذلك مجالس المحافظات التي تم حلھا وھي حتى اآلن لم تعترف

.بالقانون الذي صدر من مجلس النواب فنرجو المتابعة لھذه األمور

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

أوالً النظام الداخلي الذي یعمل بموجبھ السید رئیس الحكومة وحكومتھ بموجب فقراتھ یجیز لحكومة تصریف األعمال أرسال القوانین التي تھم
البلد بشكل أساسي وتُسیِّر منظومة الدولة لذلك أنا أعتقد ان قانون الموازنة العامة لعام 2020 یعتبر من أھم القوانین التي توفر الغطاء المالي
لصرف الحكومة سواء على مستوى الوزارات أو مستوى المحافظات أما الیوم الحكومة تنفق (1/12) من المصروف الفعلي للسنة الماضیة

وجمیعنا نعلم ان یوم 26/1 في العام الماضي حینھا شرعنا قانون موازنة عام 2019 لذلك الیوم ال اإلخالء الطبي للمرضى، ال المنحة، فقط ما
یخص التشغیلیة فقط، لذلك الذي أتمناه على السید رئیس الحكومة إرسال قانون الموازنة أو مسودة مشروع قانون الموازنة عام 2020 لألھمیة

.القصوى وأستصدار قرار نیابي من مجلس النواب العراقي بضرورة األستعجال بذلك

-:النائب صائب خدر نایف –

أنا أُؤید ما ذھب إلیھ الزمالء والزمیالت إلى قانون الموازنة حقیقة قانون الموازنة من القوانین السیادیة والمھمة والمؤثرة فبالتالي أنا أُؤید ما
ذھبوا إلیھ في ضرورة ان یكون وخاصة إذا كان ھناك انتھاء من قبل السلطة التنفیذیة وفي حالة عدم وجود مانع كما ذكرت الزمیلة في النظام

الداخلي فبالتالي من باب اولى ان یتم عرض مشروع الموازنة وأن یدعم مجلس النواب ھذا الموضوع لبغیة المضي بھ لكون ذلك یتعلق بمرافق
مالیة وإداریة كثیرة تھم مصلحة البالد وبالتالي تسییر معامالت الناس والموازنة من القوانین المھمة التي یجب ان یكون ھناك أستعجال أو دراسة

.في ذلك وتقدیمھا الى البرلمان بأسرع وقت ممكن

-:النائبة دیالن غفور صالح –

بما ان تكافؤ الفرص حق مكفول لجمیع العراقیین حسب الدستور، مداخلتي بخصوص األستحقاق والتمثیل التوازن اإلداري في محافظة كركوك،
سیادة الرئیس ھناك إغفال للمكون الكردي بشكل ُمجحف في التعیینات وفي توزیع المناصب في محافظة كركوك وأُعطیك مثالً تشكیالت وزارة
الزراعة، مثالً أذكر لك مدیریات وبعدھا فسروا لي األسباب یعني مدیر الزراعة، مدیر شركة ما بین النھرین، مدیر التجھیزات، مدیر البیطرة،
مدیر معمل الذرة الصفراء في الحویجة وتازة یعني ھل یعقل في جمیع ھذه المناصب التي ذكرتھا ال یوجد لدینا أصحاب كفاءات وخبرات من

المكون الكوردي؟ ال یوجد أي توازن إداري في محافظة كركوك في توزیع المناصب حیث تم تشكیل لجنة في الھیأة العلیا للتنسیق بین
المحافظات في سنة 2017 نطلب إلغاء ھذه اللجنة لم تقم بمھامھا بالشكل المطلوب، لم تستطع ان تخلق أي توازن في المحافظة، وناھیك عن

ً
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وجود التعیینات الموجودة حالیاً التي نراھا في وزارة الكھرباء وفي وزارة التربیة نرى عدم اإلنصاف بین المكونات في المحافظة بالتوازن،
.سیادة الرئیس نطلب أستضافة الجھات المعنیة لیكون التوازن في ھذه المحافظة بشكل یكون ملحوظ ونرى التوازن موجود

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

بسبب الخصوصیة المعطاة لمحافظة كركوك والتي تم بھا تكلیف السادة نواب المحافظة من األشراف على دوائر الدولة وعلى مشاریعھا، فنوجھ
السادة النواب ونائبات محافظة كركوك بمتابعة األمر وسوف نكون نحن كمكتب نائب رئیس المجلس أیضاً نتابع معھم ھذا األمر إلحقاق العدل

.وإرجاع التوازن إلى المكونات الموجودة في محافظة كركوك

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

مع دخولنا العام الجدید كثَُر الكالم عن موضوع الموازنة العامة األتحادیة لھذا العام، الموازنة تكون على درجة كبیرة من االھمیة لمقدرات الدولة
العراقیة ومقدرات الشعب العراقي، المشاریع التنمویة األستثماریة، النفقات الجاریة، جمیعھا متعلقة بحاجات المواطنین األساسیة ومتعلقة بقانون

الموازنة وقانون الموازنة ھو لیس مشروع قانون حالھ كحال بقیة مشاریع القوانین وانما ھو مشروع قانون فیھ جنبة خاصة جداً ومتمیزة عن
غیره أال وھو انھ الخطة السنویة او االستراتیجیة الوطنیة للدولة العراقیة التي تنفذھا الحكومة، فكیف لنا نقر موازنة لحكومة تصریف أعمال؟

األولى من إقرار الموازنة أو الذھاب إلى مناقشة الموازنة ھو اإلسراع العاجل والفوري بتشكیل كابینة حكومیة برئاسة جدیدة لتلبیة مطالب
ً الجماھیر اإلصالحیة في التغییر واإلصالح تلبیة لنداء المرجعیة، ھذا الموضوع ینبغي ان یكون لھ األولویة فوق موضوع إقرار الموازنة علما

.ان األشیاء والحاجات الضروریة للمواطنین تغطیھا تشریعات قانونیة نافذة موجودة في عدد من التشریعات

-:النائب عباس یابر عوید –

السید الرئیس في محافظة واسط ما یُقارب (500) موظف عقد یعمل بشكل مجاني یُطلق علیھم (اإلداریین) في المدیریة العامة لتربیة واسط، في
العام السابق وفي ھذه األیام تم إنصاف كافة المحاضرین لكن الموظف اإلداري تم عزلھ وبقوا یعملون بشكل مجاني وعدم إضافتھم ضمن قرار
(315) المعدل لسنة 2019 باإلضافة ھناك (1200) موظف یُطلق علیھم (عقود الواردات المحلیة وعقود صندوق دعم واسط) في نھایة السنة

في الشھر (12) تم تصفیر باب الرواتب عنھم علماً ان لدیھم خدمة ما یُقارب (5) سنوات و(7) سنوات دون وضع أي حالً لھم بحجة انھ ال
یوجد لھم سند قانوني، كیف ال یوجد لدیھم سند قانوني وھم یعملون منذ خمس سنوات؟ تحتاج وقفة عند ھذه النقطة ومعالجة أمرھم كباقي العقود

.وشمولھم ضمن قرار (315) لسنة 2019 المعدل

-:النائب حسین الكناني –

ال یُخفى علیكم ان التعدیل االول لقانون التقاعد الموحد سن على عجالة وكان مجحفاً بحق الموظفین ومؤسسات الدولة على حٍد سواء ویُعد ھدم
للبنیة التحتیة وتسویق للخبرات العلمیة وھدم ما تبقى من الخبرة العلیمة والسیما وان الموظفین من ھم بدرجة خبیر فني حیث ال تمنح ھذه

الدرجة إال من قبل لجنة وزاریة وبشروط لیست سھلة وبعد ان یُكمل الموظف خدمة (28) سنة ضمن اختصاصھ وانم یكون لدیھ بحوث فنیة ال
تقل عن ثمان بحوث مطبقة میدانیاً وذات جدوى أقتصادیة یتم دراستھا ومناقشتھا من قبل اللجنة الوزاریة إضافة إلى شروط أُخرى، لذا نھیب

سیادتكم ان نقترح أستثناء درجة الخبیر الفني من تقلیل العمر التقاعدي (60) سنة واإلبقاء على عمر (63) في التعدیل الثاني للقانون ان شاء هللا
لكي سیتم استثمار خبراتھم خاصة ونحن في فترة إصالحات في كافة المجاالت ناھیك كون أعداد الخبراء الفنیین لیس باألعداد الكبیرة مما یؤثر

سلباً على تطبیق القانون، كما نناشد سیادتكم من تأجیل تطبیق القانون الى السنة القادمة لیتسنى للمؤسسات والموظفین ترتیب أمورھم وتقلیل نسبة
الحیف والضرر الذي سیلحق بھم. من الجدیر بالذكر سیادة الرئیس انھ في حالة تطبیق القانون یجب إجراء تعدیل على معادلة أحتساب الراتب

التقاعدي بما یتماشى مع عمر (60) سنة اإلبقاء على المعادلة السابقة  یعني ظلم كبیر على المتقاعد كما ال یخفى علیكم ان دوائر التقاعد ال
تستطیع قطعاً أكمال معامالت المتقاعدین بسرعة وھذا یعني رمي المواطنین المحالین على التقاعد في الشارع وتشجیع للفساد في ھذه الدوائر.

.نتأمل منكم خیراً وأنتم سباقون للخیر للشعب العراقي ودمتم سنداً وعوناً لكل مظلوم

-:النائب حسین ماجد فایز –

قانون التقاعد قانون مھم ومؤثر ولھ تأثیر مباشر على دوائر الدولة وُسنَّ ھذا القانون من أجل إفساح المجال للتعیینات الجدیدة وھذا مبرراً لیس
كافیاً ألننا كدولة متجھین بإتجاه األستثمار ألننا مقتنعین بأن البطالة لیس من الممكن ان نقضي علیھا إال باألستثمار ومن خالل قانون التقاعد

وعلینا ان نرى أستثناء بعض دوائر الدولة المھمة والتي نحتاجھا إلى الخبرة المیدانیة، یعني نحن لدینا مدراء عامین ولدینا مسؤولین وخاصة
مدراء عامین اكتسبوا ھذه الخبرة من خالل الممارسة، لیس من الممكن ان نعوضھم بشكل سھل والبعض منھم وخاصة األمنیین والصحة تم

تدریبھم وخسرت علیھم الدولة في دورات مكثفة من أجل ان یكتسبوا ھذه الخبرة، نحن اآلن سوف نقضي على ھذه الخبرة في ھذا القانون، نرجو
ان یستثنى ھؤالء الناس وفي الواقع ھم غیر مؤثرین على المیزانیة، أنا ال أعتقد انھ مثالً في أمانة الدفاع ھناك سبع مدیریات عامة تابعة الى

مدراء غیر مؤثرین، یعني عندما نقوم بجلب سبع موظفین بدالً عنھم ھذا یكون غیر مؤثر، لكننا سوف نھدم موضوع مھم جداً في ھذه الظروف
التي نحن نحتاج فیھا الى خبرتھم ونحتاج الى ان یقوم ھؤالء بتدریب موظفیھم والمجموعة التي تعمل معھم نحتاج إلى وقت أكثر، كذلك في

.وزارة الصحة وبعض الفروع األمنیة التي نحن اآلن نتوجس من دخول داعش جدید

-:النائبة یسرى رجب كمر –

-:طبعاً لدي نقطتین للمحادثة

(النائبة تتحدث باللغة الكردیة)

أ أ ً أ ً أ
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أوالً: بالنسبة لمسألة محافظة كركوك وھي حالة خاصة جداً وتحتاج الى التعامل بكل دقة في ھذا الموضوع قبل أیام تم إعالن أسماء الذین سوف
.یتم اختیارھم في المحافظة وبكل حزن أقول أن الكورد ُظلموا بالنسبة لالختیار وھذا ما ال نقبلھ بالنسبة لحصة األكراد

ثانیاً: سبب تكلمي باللغة الكوردیة طلبنا أكثر من مرة في الجلسات السابقة وجود مترجم كردي وھذا حقنا والمسألة لیست عنصریة ولكن من حقنا
التكلم بلغتنا الرسمیة وكما تعلمون جمیعاً یمكنني التكلم بالعربیة ولكن اإلشكالیة ھل النائب العربي یفھمنا وقت المداخلة للنواب األكراد مثل ما
حصل قبل قلیل النائبة دیالن مداخلتھا كانت جداً جیدة وتحتاج الى أن یفھمھا من موجودین من جماھیرھا في محافظة كركوك وھذه ھي لغتنا

.وھذا حقنا وطلبنا أكثر من مرة وجود مترجم فھل طلبنا ھذا مرفوض؟ ھذا حقنا حقیقة

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

-:طلب مشروع وھذا حقك وحق دستوري ونحن أیضاً طلبنا وجود مترجم السیدة النائبة تحدثت عن نقطتین

.أوالً: مراعاة التوازن في تعیینات محافظة كركوك بین المكونات

ثانیاً: ضرورة وجود مترجمین داخل القاعة لكي یترجم من الكوردیة الى العربیة وبالعكس الن التكلم باللغة الكوردیة حق دستوري مكفول
للمتحدثین باللغة الكوردیة لھذا نحن عملنا على ھذه المسألة وسوف یكون ھنالك مترجمین للترجمة الفوریة أو للترجمة الالحقة من العربیة الى

.اللغة الكوردیة

-:النائب عبد االمیر المیالي –

طبعاً في ھذه األیام في صفحات التواصل االجتماعي ھنالك فیدیو یتداول حول اعتراف السید ترامب على ان اوباما والسیدة ھیالرا كلینتن ھم من
جاءوا بداعش لھذا علیھ بما انھ نحن نمثل الشعب العراقي وعلى ھیأة الرئاسة ان تقوم بتقدیم شكوى على ھؤالء من جاءوا بداعش وتسببوا بفتك
واالعتداء على األراضي العراقیة واجتیاح المحافظات الغربیة وتجاوز على األعراض والممتلكات وبالتالي على جمیع المكونات أن تقوم بجمع

تواقیع وعلى ھیأة الرئاسة أن تقدم شكوى نیابة عن مجلس النواب وتوجھ رسالة واضحة الى وزیر الخارجیة أن یقوم بالمحكمة الدولیة تقدیم
شكوى ضد ھؤالء الرؤساء الذین جاءوا بداعش وعاثوا في أرض العراق فساداً وال تزال فلول داعش موجودة على األراضي العراقیة ومدعومة

من القوات األمریكیة وعلیھ الستكمال السیادة العراقیة كما أن مجلس النواب صوت على إخراج جمیع القوات األجنبیة على األراضي العراقیة
.الستكمال ھذه السیادة ویبقى العراق حر وأبي بابناءه ورجالھ علینا أن نقوم بشكوى ضد ھؤالء الرؤساء

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

.نوجھ لجنة األمن والدفاع ولجنة العالقات الخارجیة لمتابعة ھذا األمر واتخاذ ما یلزم مع الحكومة بصدده

-:النائبة میادة محمد اسماعیل –

.(النائبة تتحدث باللغة الكوردیة)

أوالً: أنا أیضاً أطالب حسب المادة (4) في الدستور أوالً التي تقول (اللغة العربیة واللغة الكوردیة لغتان رسمیتان في العراق) لذا نطلب من
.حضرتك حسب ھذه المادة توفیر مترجم فوري أو أي إجراء من قبل ھیأة الرئاسة والذي تراه مناسب لھا

ثانیاً: التعیینات حسب االستحقاقات القانونیة وكما طلبنا من خالل مداخالتنا وأكثر من مرة وحضرتك في المرة الماضیة قلت انھ تم تقدیم كتاب
وننتظر الرد وأنا أیضاً أكثر من مرة قدمت طلب الى مجلس الوزراء بشأن ھذا األمر والى ھیأة رئاسة البرلمان أیضاً وطلبت استضافة وزیر

.الزراعة بشان استحقاقات الفالحین ألنھ ھنالك ظلم كبیر بحصة إقلیم كوردستان وھنالك محافظات لم تستلم استحقاقاتھا لحد اآلن

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

التكلم باللغة الكوردیة حق دستوري لكم ونحن نعول أیضاً على ضرورة توفیر مترجمین وبالنسبة للنقطة الثانیة مستحقات الفالحین وجھنا الى
.رئاسة الوزراء لإلسراع بتسدید ھذه المستحقات وال یترك ھذا األمر لحین الحصول على نتیجة مع رئاسة الوزراء

-:النائب ریبوار طھ مصطفى –

.أوالً: نؤكد ونثني على مداخالت أخواتنا من النائبات بما یخص الحدیث باللغة الكوردیة أثناء جلسات مجلس النواب العراقي

ثانیاً: فیما یخص موضوع التعیینات في مدیریة التربیة في كركوك، لألسف كان ھنالك فساد واضح في ھذه العملیة وھذه التعیینات التي تم
اإلعالن عنھا من قبل مدیریة التربیة في كركوك فقط للتوضیح كان لنا اجتماع یوم الخمیس مع رئیس ھیأة النزاھة وكالة وبحضور وبرئاسة

األخ السید حسن الكعبي النائب األول لرئیس مجلس النواب العراقي وتم اإلیعاز بوقف ھذه التعیینات وفتح ملف التحقیق في نزاھة كركوك ومرة
أخرى نشكر جھودكم وحرصكم ونطلب من سیادتكم كھیأة رئاسة للبرلمان العراقي متابعة ھذا الموضوع وأیضاً التنسیق مع اإلخوة نواب

.محافظة كركوك

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار –

ً أ
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أوالً: تم التصویت على تعدیل قانون التدرج الطبي لذوي المھن الطبیة والصحیة منذ 27/11/2019 ومرت (47) یوم ولحد اآلن لم تتم
المصادقة علیھ والشریحة المشمولة بالتعدیل لھذا القانون تتساءل لماذا لم تتم المصادقة على ھذا القانون علماً انھ مضت ھذه الفترة التي ھي

.((47) یوم والمفروض بعد مرور (15) یوم من عدم المصادقة ینزل في الجریدة الرسمیة (الوقائع

ثانیاً: بالنسبة لقانون التقاعد الذي تم التصویت علیھ الذي جاءنا كما أكد زمالئي وخاصة على األطباء فاألطباء عالمیاً ھنالك نسبة ستة عشرة
أطباء لكل عشرة اآلف مواطن وفي العراق ثمانیة اآلف طبیب لكل عشرة اآلف مواطن، بعد أن تم التصویت على قانون التقاعد اآلن قلت النسبة

في بغداد والمحافظات وسوف تكون أربعة اآلف طبیب والمتضرر الوحید من ھذا القانون ھو الفقیر، فمثالً لدینا الفنیین الذین أكدوا زمالئي
المختصین باإلشعاع اآلن الجرعات اإلشعاعیة في مستشفى األمل لدینا ثمانیة خبراء سوف یخرجون للتقاعد وسوف نضطر جلب من مصر

خبراء أو من دول أخرى وخبراءنا یحالون على التقاعد علماً أن التعیینات ھي تعیین مركزي فلھذا عندما یخرج خبیر وأجلب شخص آخر ھو
أصالً متعین ضمن نظام التعیین المركزي، لذا نرجو النظر من قبل رئاسة مجلس النواب ولیعلم الجمیع أن األطباء خسارة إذا ظھروا وخاصة
أطباء االختصاص، لذا نرجو النظر بھذا األمر واستثناء األطباء من أجل الفقراء الذین سوف یذھبون اآلن ویضطرون الى الخاص، لذا یجب

.االنتباه الى ھذه الفقرة

-:النائبة ھدى جار هللا داؤد –

بالنسبة لقانون التقاعد، بصراحة الزمیالت والزمالء حملة الشھادات العلیا في وزارة التربیة في موضوع إحالتھم على التقاعد ونحن في ھذه
س ویتعب ویفني شبابھ بالدراسة والتدریس أتكلم عن حملة الشھادات الظروف الحرجة بصورة عامة ووزارة التربیة بصورة خاصة یكافأ من یدّرِ

العلیا وإنما جمیع المعلمین والمدرسین في العراق، كیف یتم إفراغ المدارس وبالجملة من المدرسین والمعلمین من موالید 1959 و 1958 و
1957 وكذلك من حملة شھادات األلقاب الذین مددوا لھم حسب قانون الخدمة في الجامعة ولكن في وزارة التربیة لم یطبق ھذا وفي كافة

االختصاصات وإیقاف الراتب الشھري وإخراجھم الى التقاعد بتاریخ 31/1/2020 وھذا تخریب للعملیة التربویة ونحن في ظرف یمر بھ البلد
والشعب على حد سواء وھذا عدد كبیر ولم یتم سد محلھم ونحن في فترة حرجة امتحانات نھایة الكورس األول ونصف السنة، كل مدرسة خرج

منھا عشرة أو أكثر من الكادر والمدراء والمعاونین ومشرفین وقطع الراتب باإلضافة الى ذلك كیف سوف تمر العملیة التربویة بھذا النقص فیھا؟
.ونحن لحد ھذه اللحظة لم نعوض بدلھم من التعیینات التي سوف تصدر بعد فترة قلیلة لمحافظة نینوى وغیرھا من المحافظات األخرى

-:النائب علي جاسم محمد الحمیداوي –

قانون حریة التعبیر أو حق التظاھر من القوانین المھمة والتي ال تقل أھمیة عن القوانین التي تم قراءتھا خالل الفترة الماضیة وھذا القانون سوف
یرسخ العملیة الدیموقراطیة في البلد كل األنظمة الدیموقراطیة فیھا ھذا القانون وبالعكس كل األنظمة الشمولیة ال یوجد فیھا ھذا القانون ونحن

الیوم بأمس الحاجة الى إقرار ھذا القانون والذي تم قراءتھ قراءة أولى ویحتاج الى أن تكون ھناك قراءة ثانیة حتى یتم التصویت علیھ، أنا أدعو
.أن تتوجھ اللجان المعنیة بھذا الصدد أن یكون ما بعد الفصل التشریعي ھذا القانون من أولویاتنا خالل الفصل القادم

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

.وھذا ما سوف یكون ونوجھ اللجان المعنیة بإعداد التقریر إلعداد مشروع القانون الى القراءة الثانیة

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

ابِِریَن) صدق هللا العظیم َ َمَع الصَّ .بسم هللا الرحمن الرحیم (َوَال تَنَاَزُعوا فَتَْفَشلُوا َوتَْذَھَب ِریُحُكْم َواْصبُِروا إِنَّ �َّ

الیوم یمر العراق بظروف عصیبة وتطورات خطیرة قد تھدد مستقبل الدولة ومصالحھا الحیویة ونحن بحاجة الى التكاتف وخاصة داخل مجلس
النواب، الیوم نتمنى أن نترفع كمجلس النواب عن التشنج واالنفعال الذي حتى رأیناه في ھذه الجلسة وخاصة في تعاملنا مع بعض وان قبة
البرلمان ھي القبة التي تجمع جمیع العراقیین وتجمعنا جمیعاً على المصلحة العامة للبالد ومن مبدأ حریة الرأي والدیموقراطیة لذلك السبب

تصوري أن األیام المقبلة قد تكون ھنالك قوانین وقرارات إستراتیجیة لذا نتمنى أن نكون بمنأى عن االنفعاالت والتشنج وإنما نكون على توافق
.علیھا ومن مبدأ التوازن والتوافق

 

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

أحسنِت بالفعل ال خالص لنا من األزمات الحالیة وما نحن فیھ إال برص الصفوف وتوحد الرؤى والقلوب والعمل وان شاء هللا سوف نمضي بھذا
.االتجاه للخروج من ھذه األزمات الى بر األمان

.شكراً لكم. تُرفع الجلسة الى یوم االثنین 13/1

.ُرفِعَت الجلسة الساعة (5:35) مساًء


