
11/23/2019 محضر جلسـة رقم (14) األربعاء (13/11/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/11/13/محضر-جلسـة-رقم-14-األربعاء-13-11-2019-م/ 1/13

محضر جلسـة رقم (14) األربعاء (13/11/2019) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة
السنـة التشریعیة الثانیة

الفصـل التشریعي األول

محضر جلسـة رقم (14) األربعاء (13/11/2019) م

.إبتدأت الجلسة بنصاب (229) نائباً
.بدأت الجلسة الساعة (04:15) ظھراً

-:السید رئیس مجلس النواب –
بسم هللا الرحمن الرحیم

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

-:الموظف مرتضى –
.یتلوا آیات من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –
السیدات والسادة النواب، أود إعالم حضراتكم بأنھ تم تحدید موعد إستجواب وزیر الصناعة والمعادن بناء على طلب اإلستجواب المقدم من قبل

النائب محمود عبد الرضا مال طالل وموافقة أكثر من (25) نائب، ولتوافر الشروط الدستوریة والقانونیة في الطلب وفقاً للمادة (61) سابعاً (ج)
من الدستور والمادة (27) رابعاً، والمادة (31) من قانون مجلس النواب وتشكیالتھ رقم (13) لسنة 2018 والمادة (58) من النظام الداخلي

لمجلس النواب، قررت رئاسة مجلس النواب أن یكون تأریخ اإلستجواب یوم السبت الموافق 23/11/2019 وتم إرفاق األسئلة والوقائع والنقاط
.التي یتناولھا طلب اإلستجواب وتم إیصالھ إلى الوزارة المعنیة وتم تسلیمھ بتأریخ 13/11/2019

أیضاً، تم تحدید موعد إستجواب وزیر الزراعة بناًء على طلب اإلستجواب المقدم من قبل النائب محمود عبد الرضا مال طالل وموافقة أكثر من
(25) نائب، ولتوافر الشروط الدستوریة والقانونیة في الطلب وفقاً للمادة (61) سابعاً (ج) من الدستور والمادة (27) رابعاً، والمادة (31) من

قانون مجلس النواب وتشكیالتھ رقم (13) لسنة 2018 والمادة (58) من النظام الداخلي لمجلس النواب، قررت رئاسة مجلس النواب أن یكون
تأریخ اإلستجواب یوم الخمیس الموافق 28/11/2019 وتم إرفاق األسئلة والوقائع والنقاط التي یتناولھا طلب اإلستجواب بعد مرور ھذا الطلب
على اللجنة المشكلة بموجب قانون مجلس النواب والتي ھي مشكلة من مستشار شؤون التشریع والمستشار القانوني ومدیر عام الدائرة القانونیة

.في مجلس النواب بعد إكمال اإلجراءات الشكلیة والموضوعیة وتم تسلیمھ إلى وزارة الزراعة بتأریخ 13/11/2019
-:النائب فالح ساري عبد آشي عكاب –

سبق وأن قدمت إستجواب رئیس المالیة وقد إكتملت الجوانب الشكلیة لھذا اإلستجواب من قبل اللجنة وعلمت اللجنة أن كل الجوانب مكتملة واآلن
.طلب اإلستجواب أمام ھیأة الرئاسة لذا أرجو تحدید موعد لذلك

-:السید رئیس مجلس النواب –
.نعم، سوف یتم ذلك

.أي إستجواب یستكمل الشروط الشكلیة والقانونیة رئاسة المجلس سوف یتم تحدید موعد لإلستجواب وفق الجدول الزمني
-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

في تأریخ 5/11/2019 قدمت طلب إلستجواب رئیس مجلس الوزراء السید عادل عبد المھدي وقد راجعت اللجنة المشكلة بموجب قانون مجلس
النواب وقد أعلمتني بعد التعدیالت التي أدخلتھا على اإلستجواب بموافقتنا طبعاً، إستیفاء الطلب للجوانب الشكلیة والقانونیة وقد أرسلت كتاب یوم

.أمس غلى رئاسة المجلس تعلمھ أن اإلستجواب مستوفي للشروط القانونیة والدستوریة والشكلیة
لذا، نرجو اإلسراع في ھذا الموضوع خصوصاً أن األمر یتعلق بدماء العراقیین التي تسال الیوم على أراضي العراق في ساحات التظاھر وھذا

.لھ أولویة وأعتقد أن الرئاسة مھتمة بدماء العراقیین وال یمكن أن تتھاون بھذا األمر
-:السید رئیس مجلس النواب –

.سوف یتم تدقیق الطلب
-:النائب عدنان عبد خضیر عباس الزرفي –

سیادة الرئیس، تم تسلیم طلب إلى جنابكم الكریم بخصوص إستجواب السید رئیس الوزراء وعند مراجعتي للجان القانونیة تم إبالغي بعدم وصول
.الطلب من الرئاسة إلى ھذه اللجان، أرجو تحدید موعد لإلستجواب مع الشكر

-:السید رئیس مجلس النواب –
.نعم

-:(النائب حسن فدعم عسل (نقطة نظام –
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السید الرئیس، ھیأة الرئاسة ھي المعنیة بتنظیم جلسات مجلس النواب والحقیقة نحن نرى ونأتي في أوقات مبكرة ونبقى لساعات، أي الیوم كم
الساعة اآلن؟ الساعة اآلن الــ 4:20 ومن الساعة الواحدة إلى الساعة الــ 4:20 ال نعرف جدول األعمال وال نعرف بوجود جلسة أو عدم وجود
جلسة ویوجد نواب حضروا وخرجوا، طریقة إدارة الجلسة بھذه الطریقة ال أعتقد صحیحة ونحن أعلى سلطة تشریعیة ویفترض أن تكون أفضل

.السلطات وأفضل الدوائر باإلنضباط والدوام وإنعقاد جلسات مجلس النواب
.أتمنى من ھیأة الرئاسة

-:السید رئیس مجلس النواب –
.أطلب اإلجابة من السید رئیس كتلة الحكمة

-:النائب فالح ساري عبد آشي عكاب –
.سیادة الرئیس، إسمحوا لنا إخواني، سوف أتحدث بصراحة

سیادة الرئیس، الجلسات الساعة الواحدة ودائماً ھناك تأخیر في موعد الجلسات وھذه لیست المرة األولى ولمرات عدیدة والیوم كان لقاء لنا بممثلة
األمین العام الساعة الثالثة ولیست الساعة الواحدة وبالتالي ھناك ساعتین من الواحدة إلى الثالثة لم یكن ھناك أحد من ھیأة الرئاسة وكان من

.المفترض أحد أعضاء ھیأة الرئاسة یأتي ھنا ویعلم النواب إما تأجیل أو تستمر الجلسة
لذا أرجو سیادة الرئیس ونحن أخوة وھذا مجلس النواب ھو السلطة األم التي ولد منھا كل السلطات وكل مؤسسات الدولة ویجب أن یكون ھو

.المسؤول األول في ھذه المرحلة ونراعي كل األحداث التي تجري
لذلك أطلب من ھیأة الرئاسة الموقرة ومن الرئیس مباشرةً أن جلساتنا تكون بمواقیت محددة وبجدول أعمال معلوم حتى یستطیع اإلخوة اعضاء

.مجلس النواب
-:السید رئیس مجلس النواب –

ماذا كانت الفقرة األولى لجدول األعمال؟
-:النائب فالح ساري عبد آشي عكاب –
.سیدي الرئیس، لم ینزل جدول األعمال

-:السید رئیس مجلس النواب –
.نعم، سیتم ذلك ولك ما أردت وسوف یتم إعالن الحضور لحظة الساعة الواحدة على الجمیع وبعد اإلذن لدي مداولة

تعلن رئاسة مجلس النواب، إیقاف اإلجازات ألي سبب كان خالل الفصل التشریعي ھذا وتتوقف اإلجازات بشكل نھائي، ال یأتي إلي برید لشطب
.الغیابات وما على الرئاسة على النواب

ً .نعلن أن الجلسات سوف تكون في موعدھا الساعة الواحدة وسوف یتم أیضا
أیضاً لن یتم اإلعتماد على التواقیع یوجد من البعض مع إحترامي للكثیرین البعض یوقع ویخرج مباشرةً وفي أي لحظة من لحظات الجلسة یتم

.تثبیت الحضور والغیاب، في أي لحظة إبشري ست ھدى فقط اراك ملتفتة أسجلك غیاب
.للظروف اإلستثنائیة التي یمر بھا البلد، نوقف اإلجازات حتى الكل یلتزم بأداء مھامھا ھنا في مجلس النواب

.شكراً
.نمضي بجدول األعمال

.نقطة نظام
.عدلي النظام الداخلي، یسجل غیاب یترتب علیھ خصم مالي، تفضلي

الفقرة أوالً: إستكمال مناقشة مشروع قانون مجلس اإلعمار. (لجنة الخدمات واإلعمار، اللجنة المالیة، لجنة مراقبة وتنفیذ البرنامج الحكومي *
.(والتخطیط اإلستراتیجي

.تفضلوا
نعم، اللجنة ھل لدیكم مالحظة؟ لجنة التخطیط اإلستراتیجي ھل لدیكم مالحظة؟ أم أكمل مالحظات النواب؟

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –
.یقرأ تقریر اللجنة حول مشروع قانون مجلس اإلعمار

-:النائبة أنعام مزید نزیل الخزاعي –
.تكمل قراءة تقریر اللجنة حول مشروع قانون مجلس اإلعمار

-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –
.یكمل قراءة تقریر اللجنة حول مشروع قانون مجلس اإلعمار

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –
.تكمل قراءة تقریر اللجنة حول مشروع قانون مجلس اإلعمار

-:النائب محمد كریم عبد الحسین البلداوي –
.یكمل قراءة تقریر اللجنة حول مشروع قانون مجلس اإلعمار

-:السید رئیس مجلس النواب –
.توقف

النائب یوسف الكالبي، أین ھو؟ النائب حسن فدعم، أین؟
.إستمر

-:النائب محمد كریم عبد الحسین البلداوي –
.یكمل قراءة تقریر اللجنة حول مشروع قانون مجلس اإلعمار

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –
.تكمل قراءة تقریر اللجنة حول مشروع قانون مجلس اإلعمار

-:النائبة بلیسة عبد الجبار فرمان –
.تكمل قراءة تقریر اللجنة حول مشروع قانون مجلس اإلعمار

-:النائب ستار جبار عباس الجابري –
.یكمل قراءة تقریر اللجنة حول مشروع قانون مجلس اإلعمار
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-:النائب حازم مجید ناجي –
.یكمل قراءة تقریر اللجنة حول مشروع قانون مجلس اإلعمار

-:السید رئیس مجلس النواب –
.السید رئیس اللجنة المالیة الدكتور ھیثم، أرسلت لك مالحظة

.نعم، إستمر
-:النائب حازم مجید ناجي –

.یكمل قراءة تقریر اللجنة حول مشروع قانون مجلس اإلعمار
-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

.یكمل قراءة تقریر اللجنة حول مشروع قانون مجلس اإلعمار

-:النائبة أنعام مزید نزیل الخزاعي –
.تكمل قراءة تقریر اللجنة حول مشروع قانون مجلس اإلعمار

-:السید رئیس مجلس النواب –
.مداخلتین في ھذا األمر

-:النائب حسین علي كریم العقابي –
.مالحظاتي لھا بعدین، بعد فني داخل على مشروع القانون وبعد بمالحظتین على قضایا التعاقدات بشكل عام

النقطة األولى: أتحدث بالقضایا العامة، في القضایا العامة التي تتم وتكون من مسؤولیة المجلس بشكل عام، موضوع تشریع قانون للعقود
الحكومیة وھذا موضوع جداً مھم وحیوي وعلینا أن نمضي بھ ونحث الحكومة على إرسال مشروع قانون للعقود الحكومیة ألنھ إلى اآلن نحن في

الدولة العراقیة نعمل في ما یخص التعاقدات على تعلیمات التنفیذ الحكومیة والتي صدرت من وزارة التخطیط وھذا أمر غیر سلیم ینبغي أن
.نشرع قانون رصین یحكم عملیة التعاقدات الحكومیة

النقطة الثانیة: وأیضاً أعتقد أنھا مھمة جداً، تشكیل دائرة مختصة بتدقیق العقود الحكومیة في دیوان الرقابة المالیة وھذه الدائرة تكون على درجة
كبیرة من الخبرة والكفاءة مختصة بالمشاریع الكبرى التي ینظر بھا ھذا القانونن ھذا القانون سوف ینظر بمشاریع كبرى ویتابعھا وینفذھا

ووظیفة ھذا الدیوانأو ھذه الدائرة في داخل الدیوان تدقق ھذه المشاریع ویمكن أن نضع لھا سقف زمني إلنجاز التدقیقات وھذا في ما یخص
.القضیتین التي فیھما جنبة عامة

الجنبة الخاصة، في ما یخص مشاریع مجلس اإلعمار أعتقد من الضروري جداً أن نحدد في نص القانون سقف مالي لھذه المشاریع حتى ال یكون
ھنالك تداخل بین مشاریع الوزرات األخرى والمحافظات ونضع السقف المالي ومبالغ المشاریع بھكذا رقم یكون من إختصاص مجلس اإلعمار

.وما دونھا تكون مسؤولیة الوزارات والمحافظات األخرى
أیضاً ممكن أن یصار إلى تحدید طبیعة المشاریع كأن تكون مشاریع اإلسكان الكبرى كأن تكون المشاریع النفطیة مثالً كمشاریع السكك الحدید

.وأن نحدد طبیعة وماھیة المشاریع
في ما یخص الھیكل التنظیمي لمجلس اإلعمار، ممكن أن یسحبنا ھذا بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من حیث نشعر أو ال نشعر أن نوجد

مؤسسة جدیدة ووزارة جدیدة إسم من غیر أن نسمیھا وزارة إسمھا المجلس األعلى لإلعمار ألن ھنا ذكر أن وظیفة المجلس إدارة وتصمیم وتنفیذ
وتسھیل وھذه األمور تحتاج إلى عدد كبیر من المالك الوظیفین حسناً، ما ھو عمل الوزارات المختصة األخرى؟ لماذا؟ ھذا سوف یكون تداخل

وعلینا أن نحدد طبیعة عمل المجلس بشكل دقیق وواضح ونوازن بین إستراتیجیتین، إستراتیجیة الحفاظ على المؤسسات الدستوریة، وإستراتیجیة
.إنجاز المشاریع بدقة عالیة والسرعة

في ما یخص العمالة األجنبیة، ینبغي أن نأخذ بنظر اإلعتبار أن أكبر مشكلة لدینا ھي مشكلة العمالة األجنبیة، وأنا ضد وضع نسبة للعمالة
األجنبیة إطالقاً، ینبغي أن نحدد بنصوص صریحة وقانونیة نسبة العمالة األجنبیة نختصرھا فقط على التخصصات النوعیة والنادرة ال توجد

.نسبة ال سبعین وال ثمانین، فقط تخصصات نوعیة ونادرة ولدینا مشكلة في توفیر فرص العمل
في ما یخص فقرة أو مالحظة لمن تعود ملكیة ھذه العقارات أو المنشآت أو غیرھا؟ طبعاً ھذه ستعود ملكیتھا لیست للمجلس، للمؤسسات

الدستوریة القائمة سواء كانت محافظة أو وزارة المالیة أو غیرھا طبعاً مسؤولیة الخطة اإلستراتیجیة لإلعمار تبقى قائمة ال نمیع مسؤولیة مجلس
.الوزراء، مسؤولیة خطة اإلعمار والتنمیة وھذا القانون مسؤولیة مجلس الوزراء ولیس مجلس اإلعمار ألنھ ھو المسؤول أمام مجلس النواب

-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –
.شكراً سیدي الرئیس، والشكر موصول إلى اللجنة المحترمةعلى ھذا الموضوع المھم

طبعاً إستمرار المناقشات في الجلسة الماضیة، نضیف ونقول، ینبغي أن یكون ھذا المجلس بمسمى آخر غیر مجلس اإلعمار ینبغي أن یكون
.مجلس المشاریع اإلستراتیجیة الكبرى، وأن یشمل المستوى الوطني ولیس مستوى المحافظات

جانب آخر في غایة األھمیة، ینبغي أن یكون ھذا المجلس مجلس إداري، ولیس مجلساً تنفیذیاً كون األعمال التنفیذیة تناط إما بشركات أجنبیة یتم
التعاقد معھا من قبل الحكومة المركزیة اإلتحادیة أو عن طریق الوزارات وبالتالي تشكیل مجلس یقوم بتنفیذ ھذه المشاریع یعني بتعبیر دقیق

.حكومة أخرى ومشاریع أخرى وفتح أبواب فساد أخرى
جانب آخر، لماذا نذكر عبارة األیدي العاملة األجنبیة و (50%) بما ال یقل للعراقیین، یبقى الباب مفتوح بحالة حاجة ھذه الشركات ألعمال
أجنبیة تحدد وأما األساس والمطلق فیكون لألیدي العاملة العراقیة وأستغرب من ذكر مصطلح اإلستثمار واإلستثمار في ھذا الموضوع، ھي

مشاریع خدمیة وبالتالي إذا تم إستثمار ھذه المشاریع الخدمیة سوف یتم إضافة مبالغ أخرى لغرض تحقیق األرباح وعموماً الھدف من المشاریع
التنمویة ھو لیس تحقیق األرباح، تقدیم خدمة وبالتالي إذا تم تحدید األرباح ینبغي أن تكون أرباح محدودة لغرض دیمومة وإستمرار ھذه المشاریع

.ولیس الھدف األساسي ھو تحقیق ربح وإنما الھدف األساسي ھو تحقیق خدمة
مع األسف أیضاً زج مجلس النواب في موضوع المصادقة على المدیر التنفیذي بصراحة نحن في غنى عنھا، ینبغي أن تبقى إدارة المجلس بین

.الحكومة العراقیة
-:النائب علي سعدون غالم الالمي –

سیادة الرئیس، أنا أعتقد دمج ھیأة اإلستثمار بمجلس اإلعمار فیھ إختالف حتى بالطرق القانونیة ألن ھیأة اإلستثمار لھا قانونھا ولھا قانون خاص
.بھا ولھا ھیأة مشكلة تعمل

لو ننظر في كل دول العالم أنھا تؤسس حتى وزارة اإلستثمار، وزارة مستقلة حتى تھیأ األرضیة المناسبة للشركات اإلستثماریة لدخول البلد ومن
ً أ أ
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.غیر الممكن أن ندمجھا مع مجلس اإلعمار الذي ھو یختلف أصالً موضوعھ عن موضوع االستثمار
-:النائب عطوان سید حسن العطواني –

في الواقع مجلس األعمار مھمتھ كبیرة جداً في ھذا الظرف الحساس ومھمتھ مھمة تنفیذاً، لعلھ ھو تخطیط وتصمیم وتنفیذ، بالتالي دمج مھمة
مجلس األعمار مع مھمة الھیأة الوطنیة لالستثمار مخالفة قانونیة على إعتبار ھذا المجلس ھو مجلس تنفیذي وتمویل المشاریع من قبل الدولة،
ومشاریع ھیأة االستثمار تُمول من قبل القطاع الخاص، ال یمكن أن تُكلف مؤسسة جدیدة وتأخذ مھام مؤسسة قدیمة ولھا قانون ومصادق علیھا

.بالكامل، ال نجد ھنالك مھمة وال حاجة أن تؤخذ وتسلب صالحیة الھیأة الوطنیة لالستثمار وتعطى إلى مجلس األعمار
-:السید رئیس مجلس النواب –

بما یتعلق بالقانون تم رفعھ من قبل رئاسة المجلس، یتم التنسیق مع رئاسة المجلس ارتأینا تأجیلھ إلى جلسة أخرى بسبب الظرف، لجنة األمن
والدفاع واللجنة القانونیة ولجنة األوقاف إجابة لجنة حقوق اإلنسان بخصوص قانون حریة التعبیر عن الرأي، یتم عقد اجتماع مشترك یوم غد،

.السید رئیس لجنة حقوق اإلنسان أعقدوا اجتماع مشترك مع اللجان التي ذكرتھا یوم غد حتى تكون اإلجابة بشكل مباشر خالل تجمعكم
-:النائب حسن شاكر عودة –

.أنا أرى إن مجلس األعمار من المجالس المھمة ولكن ھذا المجلس یحتاج إلى تبویب في العمل
.أوالً: أن یرسم السیاسات العامة للبالد

ثانیا: أن یكون عادل في توزیع الثروة وكذلك المشاریع العمالقة اإلستراتیجیة وأن یكون لدیھ دراسات في المحافظات، مثالً محافظة كربالء
ومحافظة النجف معروفة بالسیاحة الدینیة ومحافظة بابل معروفة الزراعة والصناعة، ال یمكن أن نعطي المشاریع الصناعیة ونعطیھا للمحافظات

.السیاحیة إذن البد أن یكون التقسیم عادل
.ثالثاً: أن ال یكون ھذا المجلس عبئ على الدولة باستقطاب وتشغیل أیادي عاملة للمجلس، نستطیع أن ننسب أو ننقل من الوزارات المعنیة إلیھ

.رابعاً: حقیقة یجب أن یكون لدیھ إحصاء كامل للنقص الحاصل لمحافظاتنا، نحن نحتاج إلى مشاریع عمالقة ھدف ھذه المشاریع
تقویة المنتوج الوطني وتشغیل األیادي العاملة، ال نحتاج إلى أیادي عاملة بسیطة أجنبیة، نحتاج إلى أیادي أجنبیة متخصصة في المشروع .1

.ولكن بمحدود من أجل االستفادة من تجاربھم للخبراء المتخصصین في المشروع أو وزارتنا
-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

نظراً ألھمیة ھذا القانون، قانون مجلس األعمار والتنمیة أن یكون بھذا الشكل أفضل، عام 1950 كانت بدایة التأسیس إلى أن تم تشكیل وزارة
األعمار وبالتالي الیوم مع نقل صالحیات وزارة األعمار إلى المحافظات استناداً لقانون (21) لسنة 2008 وتشكیالتھ، ھنا السؤال ما ھي مھام

.ووظیفة وزارة األعمار واإلسكان في حالة أن یكون ھناك مجلس ھذا جداً مھم
ثانیاً: من خالل متابعتنا یرتبط في العمالة بالمشاریع اإلستراتیجیة، الیوم لدینا مصفى كربالء أو شركات جوالت التراخیص فیھا عمالة أجنبیة،
سیادة الرئیس ممكن أن تسمع ھذا الرقم ألن ھذا الرقم من قبل وزارة النفط (13) ألف عامل أجنبي في ھذا المصفى وھو مشروع إستراتیجي

یقابلھ (5700) عامل عراقي، بالتالي تحدد نسبة (80%) عمالة عراقیة و(20%) فقط للخبراء والفنیین وأیضاً إلزام ھذه الشركات في المشاریع
اإلستراتیجیة أن تأخذ على عاتقھا التدریب والتطویر، أما للمضي بھذا القانون أعتقد أن یكون لھ صبغة تنفیذیة كما كان سابقاً وإال ال یختلف عن

ً .وزارة اإلسكان أو المحافظات، بالتالي المضي بھذا القانون سوف یساھم بشكل كبیر للمشاریع التنمویة واإلستراتیجیة كما كان سابقا
-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

أوالً: ھذا المشروع من المشاریع والقوانین المھمة، أعتقد ھناك بعض األمور التي لم یتطرق لھا بأعتبار القطاع الخاص لھ دور مھم في التنمیة
.االقتصادیة وكذلك إعادة األعمار، بالتالي یجب أن یكون ھنالك دور للقطاع الخاص من خالل الخبراء على األقل

.ثانیاً: أعتقد إن مجلس األعمار لم یعطي دور لھیأة االستثمار ولم یجعلھا عضو في ھذا المجلس
ثالثاً: ھناك تعارض القانون أعطى رئیس المجلس صالحیة التعیین وأعتقد إن ھذا یتعارض مع مجلس الخدمة اإلتحادي، فنحتاج إلى إعادة

.مراجعة لبعض البنود لمشروع القانون
-:السید رئیس مجلس النواب –

اللجان المعنیة أخذ المالحظات بنظر األعتبار، السیدات والسادة النواب سوف یوزع على حضرتكم المقترحات التي أبدتھا األمم المتحدة خالل
لقائھا بالرئاسات الثالث وأیضاً مع مجلس القضاء األعلى ولقائھا مع شرائح من المتظاھرین ومنظمات المجتمع المدني فضالً عن القوى السیاسیة

وأخرھا لقائھم مع المرجعیة، خارطة طریق بجمع ھذه القوى ھنالك رؤیة إصالحیة لدى السلطة التشریعیة وھناك رؤى إصالحیة لدى السلطة
التنفیذیة بشقیھا رئاسة الجمھوریة ورئاسة الوزراء وأیضاً ما یتعلق بمطالب المتظاھرین بشكل واضح، ما یتعلق بدور مجلس النواب أخر فقرة

.ضمن المقترحات، جملة من القوانین تقوم الحكومة بارسال القوانین التالیة إلى مجلس النواب والذي بدوره علیھ أن یستكملھا بأقرب وقت ممكن
.قانون من أین لك ھذا وھو قانون الكسب الغیر مشروع .1

.قانون المحكمة اإلتحادیة .2
.قانون الضمان اإلجتماعي .3

.قانون حل أزمة السكن .4
.قانون النفط والغاز .5

.قانون تعدیل تشجیع األستثمار والشراكة بین القطاعین العام والخاص .6
.قانون مجلس الوزراء والوزارات .7

.قانون مجلس اإلعمار .8
.القوانین التي وصلت إلى مجلس النواب من ھذه القوانین ھي

.أ . قانون من أین لك ھذا
.ب . قانون المحكمة اإلتحادیة

.ت . قانون تشجیع األستثمار والشراكة بین القطاعین العام والخاص
.ث . قانون مجلس اإلعمار

جمیع ھذه القوانین بأستثناء قانون الشراكة اآلن سوف یقرأ قراءة ثانیة، جمیع ھذه القوانین تم قراءتھا قراءة ثانیة في مجلس النواب، أطلب من
اللجان المعنیة المضي باإلجراءات والتعدیالت إن وجدت في مشاریع ھذه القوانین التي أتت من الحكومة لتعرض في الجلسات القادمة على

.التصویت
أوالً: یوم غد یغرض على جدول األعمال التصویت على مقترح قانون إلغاء االمتیازات للمسؤولین في الدولة العراقیة، ھذا ما قدموه السیدات
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.والسادة النواب
ثانیاً: یوم غد التصویت على مشروع التعدیل األول لقانون ھیأة النزاھة رقم (30) لسنة 2011، اطلب من اللجنة إكمال التعدیالت لعرضھا یوم

.غد على التصویت،التصویت على قانون من أین لك ھذا، الذي ھو قانون الكسب الغیر مشروع
ثالثاً: أستمكال التصویت على مقترح قانون الضمان الصحي لجنة الصحة، ھذه القوانین المھمة وأیضاً سوف یتم التأكید على الحكومة بأرسال

قانون الضمان األجتماعي وقانون حل أزمة السكن وقانون النفط والغاز، مع بدایة السنة التشریعیة الثانیة أرسل مجلس النواب كتاب إلى الحكومة
بأرسال جملة قوانین من ضمنھا ھذه القوانین الثالث وبأنتظار ورودھا إلى مجلس النواب،أؤكد من خالل منبر مجلس النواب، إن مجلس النواب

بكل قواه السیاسیة مستعد إلجراء التشریعات والقوانین الالزمة التي تقترحھا الحكومة والتي تنعكس إیجاباً على واقع حال المواطنین وتعالج
الكثیر من المشاكل والتراكمات خالل السنوات السابقة،القوانین التي وردت إلى مجلس النواب جمیعھا تم قرأتھا قراءة ثانیة، والقوانین التي

ذكرتھا ننتظر ورودھا ووصولھا إلى مجلس النواب من قبل السلطة التشریعیة، وتم التطرق إلى قانون یضمن معالجة للقوانین االنتخابیة بشكل
واضح والمنظومة األنتخابیة بشكل واضح، یوم أمس صوت مجلس الوزراء على قانون األنتخابات وقانون المفوضیة العلیا المستقلة لألنتخابات

ننتظر ورود ھذا القانون، وھناك مقترح تم تقدیمھ إلى رئاسة مجلس النواب لیس فقط بتبدیل مفوضي مجلس المفوضیة بل بتبدیل وحل ھذا الكیان
بشكل كامل، ال یكفي فقط تغییر المفوضین، یجب العمل على إیجاد كادر كامل بكل موظفیھ، فأرجو حال ورود ھذا القانون اللجان المختصة ان

.تعمل بھذا اإلتجاه، یتم تشكیل مفوضیة مستقلة بكل مفاصلھا وبكل كوادرھا
.الفقرة ثانیاً: تقریر ومناقشة مشروع قانون الشراكة بین القطاعین العام والخاص

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –
.حجم العمل في مجلس النواب ال یتناسب مع حجم األزمة التي یعیشھا البلد

-:السید رئیس مجلس النواب –
ماذا تقترح؟

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –
ھذه القوانین التي أشرَت لھا حضرتك التي ھي ما یقارب عشرة قوانین ستة قوانین منھا أرسلت وأربعة لحد األن لم ترسل، الیوم فقط أنا عرفت

إن ھناك ورقة إصالح لدى مجلس النواب، خالل ھذه الفترة لم یكن لدي علم بوجود ورقة إصالح، والمرجعیة الدینیة العلیا والجماھیر تطالب
.بورقة إصالح حقیقیة مع توقیتات زمنیة

-:السید رئیس مجلس النواب –
ماذا تقترح؟

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –
أنا اقترح أن یحدد وقت زمني إلنجاز ھذه القوانین، ال نكتفي بقراءتھا، یجب أن یحدد وقت زمني للقوانین الستة وأن تطالب الحكومة المركزیة

.بأرسال القوانین الباقیة خالل مدة محددة
-:السید رئیس مجلس النواب –

الدائرة البرلمانیة التأكید على الحكومة بأرسال القوانین المتبقیة والتي سبق وأرسالنا ومن ضمنھا قانون الموازنة، أرسال قانون الموازنة، أما بما
یتعلق بالقوانین التي تم قرأتھا قراءة ثانیة جمیع اللجان المعنیة مطالبة بتشریع القوانین الموجودة التي تم ذكرھا خالل ھذا الشھر الموعد النھائي
خالل ھذا الشھر، ولجنة النزاھة یوم غد سوف تصوت على القوانین التي تعنى بھا لجنة النزاھة واألسبوع الذي یلیھ سوف یتم التصویت على

:القوانین األخرى ھذا الشھر ھو نھایة السقف الزمني لتشریع القوانین وھي
.قانون من أین لك ھذا .1

.تعدیل قانون ھیأة النزاھة .2
.قانون المحكمة اإلتحادیة .3

.قانون تشجیع األستثمار والشراكة بین القطاعین العام والخاص .4
.قانون الضمان الصحي .5
.قانون مجلس اإلعمار .6

.تعدیل قانون التقاعد الذي یوفر فرص العمل .7
.خالل ھذا الشھر أما القوانین المذكورة األخرى انتظر ورودھا من الحكومة وسیتم التأكید على ذلك

-:النائب نھرو محمود قادر –
بالنسبة لقانون الشراكة بین القطاعین العام والخاص لجنتنا لجنة األقتصاد واألستثمار قد أرسلت كتاب إلى مكتب السید الرئیس إن القانون من

صلب عمل لجنتنا األقتصاد ویجب أن تكون ھي اللجنة األولى في ھذا القانون وكانت اإلجابة من قبلكم بأن تكون اللجنة االولى، وقد شكلنا لجنة
.بأستضافة ومراجعة ولدینا عضواً من اللجنة القانونیة وُشِكلت لجنة بھذ الموضوع ونحن ماضین بھذا الموضوع ولدینا إستضافات

-:السید رئیس مجلس النواب –
.األستضافات بعد القراءة الثانیة، یتم قراءة القانون قراءة اولى وثانیة وبعدھا تستضیفون، ال تستضیفوا قبل القراءة الثانیة

-:النائب نھرو محمود قادر –
موضوع الكسب غیر المشروع الیوم من خالل التعدیالت التي جرت من قبل لجنة النزاھة أدخلت القطاع الخاص بھذا الموضوع، فأرجو إشراك

.لجنة النزاھة بھذا الموضوع
-:السید رئیس مجلس النواب –

تفضلوا أقرأوا تقریر اللجنة المالیة، ھل ھذا تقریر مشترك بین لجنة األقتصاد واألستثمار واللجنة المالیة؟
-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

.یقرأ تقریر مشروع قانون الشراكة بین القطاعین العام والخاص
-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون الشراكة بین القطاعین العام والخاص
-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون الشراكة بین القطاعین العام والخاص
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-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –
.شكر للجنة المالیة ولجنة األقتصاد واألستثمار
-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

أوالً: عرف الشراكة بالنشاط المتعلق بمشروعات البنى التحتیة واإلنتاجیة والخدمیة وھذا توجھ خطیر، یمنح القانون للتجار وشركائھم المتنفذین
السیاسیین بأمتالك البنى التحتیة لوزارات الدولة، سواء كانت إنتاجیة كقطاع النفط والغاز أو الخدمیة كقطاع الكھرباء والصحة وغیرھا،

والدستور العراقي صریح في ملكیة النفط والغاز في إنتاجھ وأستخراجھ وتسویقھ بالشعب العراقي وتدار من قبل السلطات الدستوریة التي خولھا
الشعب إدارتھا وفق معاییر محددة وواضحة، كذلك الحال في منشآت وزارة الكھرباء وبناھا التحتیة من محطات إنتاج وشبكات نقل وتوزیع

أنفقت الدولة العراقیة علیھا عشرات الملیارات من الدوالرات في عقود من السنین كیف یشرك في ملكیتھا تجار ومتنفذون سیاسیون تمنح لھم
.بمجرد إبرام عقد شراكة مع القطاع العام وبمقابل بخس من المال

ثانیاً: یتضمن عقد الشراكة أسناد مھام تصمیم وتنفیذ المشروعات وتمویلھا وصیغة تشغیلھا إلى القطاع الخاص فتنعدم الكفاءات الفنیة الكوادر
والخبیرة في الوزارات للقیام بمثل تلك المھام، ولماذا ال یُعَھد للشركات العامة للدولة لتنفیذ تلك المھام ویمكنھا التعاقد مع الخبراء والفنیین من

.خارج كوادرھا وفق صیغ عقد خدمة ولیس عقد شراكة
ثالثاً: من مخاطر ھذا القانون إنھ یسمح بشراكة الشركات األجنبیة مع دوائر الدولة القطاع العام وشركاتھا اإلنتاجیة في مشاریع البنى التحتیة

واإلنتاجیة بما یشمل حتى القطاع النفطي والبنى التحتیة الموجودة أصالً وفق صیغة مذكورة بالقانون توسیع أو تعدیل ذلك المشروع، بمعنى إن
.البنى التحتیة التي أنفقت علیھا ملیارات أیضاً سیشترك في ملكیتھا األجنبي

رابعاً: یمنح القانون اإلقلیم والمحافظة غیر المنتظمة في إقلیم حق عقد الشراكة مع القطاع الخاص األجنبي وبما یشمل البنى التحتیة والشركات
األجنبیة، یشمل حتى النفط وقطاع الغاز، وھذا سوف یؤدي إلى تبعثر موارد البالد ویرھنھا إلى الشركات األجنبیة المشاركة في قرارات إدارتھا

.لرسم سیاسیتھا اإلنتاجیة واألستخراجیة والتسویقیة
خامساً: یمنح القانون الحق الحصري للقطاع الخاص في شأن مشروع مشمول بأحكام ھذا القانون دون المنافسة مع الغیر، وھذا خالف مبادئ

.المنافسة والشفافیة التي سلطتھا المادة (2) من القانون
سادساً: إن طرح مثل ھذا القانون ھو تمھید وتوطئة لمنھج خطیر بإدارة األقتصاد الوطني یراد لھ أعتماد عقود شراكة مع الشركات األجنبیة في

.تطویر قطاع النفط والغاز وھو ما یراد منھ رھن مستقبل للبالد وأقتصاده وقراره السیادي بنزوات ورغبات تلك الشركات الكبرى
سابعاً: منح القانون مجلس الشراكة بین القطاع العام والخاص صالحیة إبرام عقود الشراكة والتي قد تشمل القطاعات اإلنتاجیة والخدمیة

.األساسیة دون أن یشترط موافقة مجلس الوزراء على الرغم من إن بعض أعضاء مجلس الشراكة ھم بدرجة مدیر عام
-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.إذا النقاط أكثر من (10-12) نقطة قدمھا مكتوبة
-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

.ھذا قانون مفصلي مھم فیھ قضایا مھمة
-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.ھذه المالحظات ممكن ان تقدمھا مكتوبة
-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

ثامناً: ینص القانون على إن عقد الشراكة یتضمن تحدید ملكیة أموال وأصول المشروعات ویسمح القانون لعقد الشراكة أن یشمل مشاریع البنى
التحتیة الموجودة أصالً من خالل صیغة التوسیع او التحدیث أو التعدیل، فد ینتج وفقاً لھذه الصالحیات إعادة تملیك جزء من بنى تحتیة الموجودة

.أصالً تم إنشائھ وتشیده بأموال الدولة فیشرك في تملكھ جزًء مھماً منھ رجل أعمال وفق صیغة عقد الشراكة
تاسعاً: یجعل عقد الشراكة بدیالً وحاكماً عن القوانین النافذة بحیث یتمكن من تعطیل تلك القوانین بتضمین عقد الشراكة فقرات معارضة لھا

.وحاكمة علیھا وھذا توجھ خطیر یسلب التشریعیة صالحیاتھا ویفرغ تلك القوانین من معانیھا ویستبدلھا بعقد یبرمھ مجلس الشراكة
أحد عشر: یحصر تحدید أدوات الرقابة واإلشراف والمتابعة للمشروع بما یتم تضمینھ بعقد الشراكة بینما توجد جھات ودوائر معنیة بھذه

.الواجبات والرقابة واإلشراف وفق قوانین نافذة
إثنى عشر: مدة عقد الشراكة قد تصل إلى خمسین سنة، مع مالحظة المادة (11) من القانون تجیز لطرفي عقد الشراكة أن یخضع لوالیة قانونیة

ً غیر القانون العراقي، وھنا موضع الخطورة فیمكن للشریك الخاص أن یقدم دعوى في المحاكم الدولیة ویمتلك التأثیر على قراراتھا خصوصا
الشركات األجنبیة الكبرى بما تمتلك من مالیة وعالقات واسعة ویتحمل العراق عندھا احد الخطرین احدھما اشد من األخر إما أن یخضع لرغبة

الشریك الخاص بتغیر مضامین العقد لصالحھ على حساب المصلحة العراقیة لیتجنب قرار المحاكم الدولیة تلك، أو أن تُصِدر تلك المحاكم
.قرارات تحمل األقتصاد العراقي ُكلَف عالیة وألتزامات مرھقة

-:النائبة ایناس ناجي كاظم المكصوصي –
ھناك سطر فقط موجود في تقریر اللجنة حول مشروع قانون مجلس األعمار أنطلق منھ وبعد ذلك قانون الشراكة، المادة (رابعاً) في مجلس
األعمار یجب إقرار قانون الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص بالتزامن مع ھذا القانون فھنا وجوباً إذا كان مجلس األعمار إذا ما تم

إقراره سید الرئیس والسادة النواب فقط للتوضیح ھذا القانون أو تقریر لجنة حول مشروع قانون مجلس األعمار ذكرت المادة ( رابعاً) یتم إقرار
قانون الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص بالتزامن مع ھذا القانون معنى ھذا وجوباً إذا لم ینص قانون الشراكة بین القطاع العام والقطاع
الخاص قانون مجلس األعمار ال یتم تشریعھ ھذه المادة موجودة في التقریر ھذا من باب، ومن باب قانون الشراكة سید النائب الدكتور عمار مدة

.الشراكة ال تزید
-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.السادة النواب رجاءاً دعونا نسمع المداخالت
-:النائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي –

أعتقد السادة النواب والشارع العراقي والموطن العراقي ینتبھ لما یحدث داخل قبة البرلمان فإذا لم نكن جدیین في مداخالتنا ومالحظاتنا حول
.القوانین ال یوجد داعي أصالً أن ننطلق

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

-:النائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي –
ً أ
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یمكن انطلق بھا السید النائب الدكتور عمار ال تزید مدة الشراكة ثالثون سنة وأیضاً مجلس الشراكة زیادة مدة العقد ان ال یزید عن خمسون سنة،
المادة (14) تقدیم التسھیالت المالیة والمصرفیة لمشروع الشراكة ھذه كانت مفتوحة ودون محددات، المادة(18) للشریك موافقة جھة أن یتعاقد
جزئیاً أیضاً تحتاج ھذه الى صیاغة واألنتباه إلیھا ألنھا سوف تعطي تعھدات جزئیة الى المقاول أو الشركة والمادة (20) ال یجوز حل الشراكة
أو تغییر شكلھا القانوني أو تخفیض رأس مالھا إال بعد موافقة جھتي التعاقد فھنا أیضاً تعطي الجھة األُخرى المتعاقدة األولویة ألننا ال نستطیع

.نحسم ھذا الموضوع
-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

كال ال یوجد بھا أي إلزام وقد وضحھا السید رئیس المجلس، وضحھا سیادة رئیس المجلس ال یوجد بھا أي إلزام تلك المالحظات ومقترحات
قدموھا لنا ونحن نمضي بالموجود لدینا، أكثر المقترحات التي ھنا نحن ماضون بھا ولدینا مشاریع قوانین بھا وقراءة أولى وقراءة ثانیة ولیس

ً .إلزاما
-: النائب عبد السالم عبد المحسن عرمش المالكي –

نحن نشكر األخوة في اللجنة المالیة لغرض التوافق في التنسیق ما بین اللجان المعنیة اعتقد ھذا القانون (قانون الشراكة بین القطاعین العام
والخاص) واللجنة االقتصادیة ھي أكثر من اللجنة المالیة وفي النھایة نتمنى في الجلسات القادمة أن یكون ھنالك عمل مشترك ما بین اللجنة

المالیة واللجنة القتصادیة لغرض تنضیج ھذا القانون وإقراره حتى ال یغبن حق اللجان األُخرى في العمل باعتبار أن اللجنة االقتصادیة أیضا
.متبنیھ لھذا القانون ھو في أروقة اللجنة اآلن قید الدراسة وقید التشریع

-:النائبة انعام مزید نزیل الخزعلي –
شكراً سیدي الرئیس وشكر موصل الى السید رئیس وأعضاء اللجنة المالیة لما ما بذلوه من جھد في مشروع ھذا القانون یعاني األقتصاد العراقي
منذُ عقود من توقف مئات المشاریع العامة وأنخفاض كفاءة وجدول مستمر في العمل منھا مما جعل تلك المشاریع عبء على موازنة الدولة في
كل عام وما بین الدعوة الى خصخصة ھذه المشروعات أو اإلبقاء علیھا تحت مظلة القطاع العام ومن الخسائر الباھضة جاءت فكرة الشراكة ما
بین القطاع الخاص والقطاع العام من اجل تحقیق ھدفین األول نركز على تشغیل وتفعیل ھذه المشروعات وجعلھا أكثر تنافسیة وربحیة والثاني
التركیز على تنشیط دور القطاع الخاص عبر زجھا في مشاریع منجزة بالكامل على أن تكون اإلدارة والتشغیل بید قطاع خاص نظراً ألعتماد
األخیر على مبدأ الكلفة العائد في اإلنتاج وعلى الرغم من أھمیة ھذا القانون إال أن ھناك بعض المالحظات الخطیرة منھا أن مشروع القانون
المقترح ال یعالج أُسس تفعیل الشراكة بشكل عملي مدروس كما انھ لم یھدف الى تنویع االقتصاد العراقي وإخراجھ من فخ األحادیة الریعیة

لتوفیر فرص عمل واستقرار ونمو اقتصادي مستدام وأیضاً لم تشر األسباب الموجبة لسن ھذا القانون الى سبب رئیسي لعقود الشراكة وانتشال
الشركات العامة الخاسرة والمتوقفة عن العمل كان ینتظر من القانون المقترح أن یركز على تفعیل الشراكة بین مؤسسات القطاع العام والخاص

والمتعذرة لتخفیف العبء على الموازنة من جھة وتشجیع القطاع الخاص من جھة أخرى إال أن الخطوط العامة للقانون المذكور تفسح عن
تركیز الشراكة على مشاریع جدیدة بین القطاعین ھل یعقل أن تضیف الحكومة مشاریع جدیدة في الوقت الذي تعاني فیھ المئات من مشاریع

حكومیة من العسر المالي الى الحد الذي وصل بتلك المشاریع االقتراض مبالغ على شكل سلف من المصارف الحكومیة لتسدید مستحقات
العاملین فیھا من جانب آخر یجب أن یتضمن القانون تحدید الشركات العامة التي تخضع للشراكة ھل الشركات والمؤسسات والمصانع المستمرة

بالعمل أم المتوقفة ومن یحدد ذلك كما ان القانون لم یشر الى أي من الشركات العامة التي تخضع للشراكة ھل الشركات الخاسرة أن الرابحة ومن
یحدد ذلك كما ینبغي أن یتضمن القانون الجدید تحدید القطاعات ینبغي تشجیع الشراكة بین القطاعین العام والخاص فیھا بالشكل الذي یؤدي

.بالضرورة الى توفیر فرص عمل وتشجیع المنتج الوطني وتوزیع االقتصاد المحلي وتحقیق األمن االقتصادي
-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

تفضلوا لجنة الخدمات ھل لدیكم تعلیقات؟ اللجنة المالیة ھل لدیكم مالحظات؟
-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

ال شك أن المالحظات التي قدموھا األخوة مھمة والقانون جاء بشكل متأخر الى المجلس وأخذت علیھا فقط ورشة واحدة وستعقد أكید المزید من
الورش حول ھذا القانون ومن األخوة السادة النواب تقدیم مالحظاتھم أو االشتراك بالورش إلنضاج ھذا القانون ھو قانون مشترك بشكل أساسي

حقیقة من اللجنة المالیة واللجنة االقتصاد وربما لجنة االقتصاد أكثر تخصصاً بھذا الموضوع لكن المھم إدارة الموضوع أحیلت الى اللجنة المالیة
.وال یوجد مانع من إقامة المزید من الورش في لجنة االقتصاد واألستثمار ونحن نتشارك بھا مع بقیة األخوة النواب

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –
الفقرة(أوالً): القراءة االولى لمقترح قانون التعدیل الثالث قانون البنك المركزي العراقي الصادر باألمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة *

.(االئتالف المؤقتة (المنحلة).(اللجنة القانونیة
-:النائب نھرو محمود قادر –

موضوع تعدیل قانون البنك المركزي جاء بطریقة غیر طبیعیة من مجلس القضاء الى مجلس النواب دون اطالع البنك المركزي أو اللجنة المالیة
وال وزارة المالیة وحقیقة فیھا نصوص تتكلم عن حاالت إجرائیة فنطلب تأجیل القانون ومناقشتھ بین اللجنة القانونیة ألنھ ممكن أن یرد القانون

من حیث المبدأ قبل الشروع بالقراءة األولى فنطلب كلجنة مالیة نحن قدمنا كتاب الى الرئاسة مسبقاً بتأجیل طرح ھذا القانون أو الشروع بقراءتھ
.لحین مناقشتھ بشكل أكثر دقة ووضوح

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –
أوالً دعونا نسمع رأي اللجنة المختصة اللجنة القانونیة

-:النائب نھرو محمود قادر –
عفواً سیادة الرئیس اللجنة المختصة ھي اللجنة المالیة ألنھ ھو المتكلم عن جزئیة المحكمة قانونیاً لكن المحكمة أخذت صالحیات مالیة وإجرائیة

وإداریة وھذا فیھ إشكالیة كبیرة على البنك المركزي واألقتصاد العراقي
-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب-

اإلشكالیة ھو انھ لم یضعوا اللجنة المالیة من ضمن القانون
-:النائل نھرو محمود قادر –

.واللجنة المالیة غیر مطروحة من ضمن القانون
-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب-

اللجنة القانونیة ما ھو رأیكم؟
-:النائب حسن جالل محمد –
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سیدي الرئیس بالنسبة الى التعدیل الثالث لقانون البنك المركزي فقط متعلقة بتشكیل محكمة خاصة محكمة متعلقة باألعمال المصرفیة آلیة تشكیل
محكمة وأعضاء المحكمة وكیفیة تقدیم الدعاوي وكیفیة تطبیق قوانین المرافعات وقانون اإلثبات مع ھذا لیس لدینا مشكلة نؤجل الى الجلسة

.القادمة ونتفق مع اللجنة المالیة
-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.إذا توجد لدیكم مالحظات في القاعة الثانیة
-:النائب حسن جالل محمد –

.ھذا لیس بھ مشكلة ولكن الجماعة قدموا طلب الى ھیأة الرئاسة ونحن لیس لدینا مانع
-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

أي تغییر أي مناقشة أي شيء یمكن یحدث في القراءة الثانیة بین التصویت في القاعة األولى
-:النائب حسن جالل محمد –

سیادة الرئیس، تتصور اللجنة المالیة إذا لم تصل الى قناعة أصل القانون المبدأ بھ مخالفة دستوریة وتدخل في السلطات التنفیذیة والمحكمة ھي
لیست لفض المنازعات ولكن للتدخل في صالحیات وحاالت إجرائیة للبنك المركزي العراقي وھذا نحن نخشاه انھ حتى استقاللیة البنك یكون

.علیھا مؤشر فنرجو التأجیل لحین إجراء بعض المناقشات بیننا وبین اللجنة القانونیة
-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.ممكن أن یؤثر علینا التأجیل بعض الشيء رأي رئاسة الجلسة أن نمضي بالقراءة األولى وبعد ذلك أعملوا بالتغییرات اللجنة القانونیة تفضلوا
-:النائب نھرو محمود قادر –

من خالل طرح السید الرئیس بأنھ سوف یعرض مشروع القانون الكسب غیر المشروع غداً للتصویت ومن خالل مراجعة لجنة األقتصاد ولجنة
النزاھة الحظنا تطرق لجنة النزاھة الى بعض األمور تخص القطاع الخاص من خالل مالحظتنا أو القراءة األولى ومن خالل التعدیالت التي

قامت بھا لجنة النزاھة على ھذا القانون تطرق الى القطاع الخاص ولھذا نطلب من سیادتكم تأجیل موضوع التصویت على قانون الكسب بطریقة
.غیر مشروعة وعرضھا على لجنة االقتصاد إلبداء مالحظاتي على ما یخص القطاع الخاص

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –
.قدموا طلب بذلك بأسم اللجنة

-:النائب حسن جالل محمد طاھر –
قانون مجلس األعمار ھي اللجنة األكثر معنیة ھي لجنة االقتصاد واالستثمار یجب أن یكون عمل مشترك لكي ال تتداخل الصالحیات حتى ال
تكون اعتراضات قانونیة والخلط بین القوانین من خالل دیباجة القانون الحالي التي جاءت في المادة (1) تحصیل حاصل بینت على ما یأتي

ولذلك بأن علینا من الضروري في مجال التخطیط واالستثمار أن ال تخلط أن ال یكون خلط بین ھیأة االستثمار واألعمار االستثمار لھ قوانینھ
والقانون واضح عفواً مجلس األعمار في المادة (1) للمجلس صالحیة الھیأة الوطنیة واالستثمار واختصاصاتھا ومھماتھا وذلك أن ھذا العمل ال
یقتصر على لجنة االقتصاد واالستثمار الكل والقانون واضح قانون االستثمار ماذا یعني؟ یعني األعمار فقانون لجنة االقتصاد واضح وصریح ال

.یحتاج الى نقاش
-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.تشترك أیضاً لجنة االقتصاد واالستثمار في مناقشات الستكمال المشروع وتھیئتھ الى التصویت، تفضلوا اللجنة القانونیة
-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل الثالث قانون البنك المركزي العراقي الصادر باألمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة االئتالف المؤقتة
.((المنحلة

-:النائب حسین جاسم ناصر الزھیري –
یكمل قراءة القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل الثالث قانون البنك المركزي العراقي الصادر باألمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة

.(االئتالف المؤقتة (المنحلة
-: النائبة بھ ھار محمود فتاح –

تكمل قراءة القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل الثالث قانون البنك المركزي العراقي الصادر باألمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة
.(االئتالف المؤقتة (المنحلة
-:النائبة بسمة محمد بسیم –

تكمل قراءة القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل الثالث قانون البنك المركزي العراقي الصادر باألمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة
.(االئتالف المؤقتة (المنحلة

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –
یقرأ األسباب الموجبة لمقترح قانون التعدیل الثالث قانون البنك المركزي العراقي الصادر باألمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة االئتالف

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

الفقرة األخیرة مناقشات عامة ھناك ثالث مداخالت في المناقشات العامة النائبة دیالن غفوري، دانا محمد، فالح الخزعلي، ھل یوجد المزید من
.المداخالت؟ النائبة دیالن الغفوري، السادة النواب أماكنكم رجاًء

-:النائبة دیالن غفور صالح –
أستناداً لقرار مجلس النواب على حل مجالس المحافظات وإعطاء حق الرقابة واألشراف على عمل المحافظین الى أعضاء مجلس النواب من

المحافظة نفسھا أقصد محافظة كركوك، سیدي رئیس الجلسة بالرغم من وجود حزمة من األصالحات التي أقرت من قبل مجلس النواب ومجلس
ً الوزراء ومن أھمھا محاربة الفساد نالحظ بشكل ملحوظ اآلن بأنھ مكاتب التحقیق تقوم بعملھا وتعید النظر بملفات الفساد لكن مع األسف أیضا
نرى بان ھناك ضغوطات على القضاء في العراق، سیدي رئیس الجلسة ھناك قرار تقریر من الرقابة المالیة بخصوص الخالفات على محافظ

كركوك وھذه الخالفات واضحة جداً قیام المحافظة بأستغالل مبالغ مخصصة لبرنامج إعادة استقرار وأعمار األقضیة والمدن والمناطق المحررة
من اإلرھاب (……..) خالفاً لفقرات قانونیة لقانون الموازنة االتحادیة لسنة 2018 حیث یتم استخدام الصرف وفق أعتماد المصادق علیھ من

.الموازنة السنویة، یعني سید الرئیس الذي نراه اآلن الموظفین في المحافظة ھم معتقلین بسبب ھذه الحالة
سیدي رئیس الجلسة نالحظ بأن الموظفین یتم اعتقالھم على نفس الكیس لكن ھنا تعزز لنا فكرة أو قناعة، یحضر المحافظ جلسات مجلس الوزراء
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.ویتجول في المحافظة وال توجد أي قرارات
الذي أود قولھ أن ھذا األمر یستوجب وقفة جادة وحازمة لمراجعة اإلجراءات الواجب اتخاذھا في ملف محاربة الفساد وأیضاً أطلب من ھیأة

.الرئاسة اتخاذ اإلجراءات الالزمة حفاظاً للمال العام
-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ً .بإمكانِك تقدیم مذكرة بھذا الشأن الى رئاسة المجلس حتى نمضي بھا قانونیا
-:النائب دانا محمد جزاء –

طبعاً أنا مداخلتي حول نقطتان رئیسیتین وھي على موضوعین یمكن تكلمنا علیھا أكثر من مرة مراراً وتكراراً ونواب اآلخرین ھم تكلموا عنھ،
لكن نتمنى بھذه المرة یعني حضرتك من ھیأة رئاسة المجلس والنواب اآلخرین یعني كلنا نواب لجمیع أطیاف الشعب العراقي من إقلیم كردستان
إلى البصرة، ھناك طبقتین من الشعب العراقي أو من شعب كردستان كیف ما نسمي محرومین من حقوقھم، وھناك واجبات وھناك حقوق وإقلیم

كردستان لدیھم حقوق وعلیھم واجبات قدموا واجباتھم ولم یحصلوا على حقوقھم، نطالب مراراً وتكراراً بحل ھذه المشكلة ودفع مستحقات
فالحین إقلیم كردستان ألنھم قدموا بوسعھم من محاصیلھم للحكومة العراقیة ولم یتسلموا مستحقاتھم ھذه نقطة واحد، النقطة الثانیة بالنسبة لقوات

البیشمركة التي ناضلت مع األخوان في الحشد والجیش العراقي لدحر داعش ومقاتلة اإلرھاب إلى حد اآلن لم یستلموا أي شيء من رواتبھم
ومخصصاتھم، نتمنى من سیادتكم وھیأة رئاسة المجلس والنواب أیضاً أن ینظروا بھذه المواضیع كجزء من عملھم البرلماني وان یتطرقوا إلى

.كیفیة حل ھذه المشكلة
-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

الفالحین في عموم العراق یعني قدموا خدمة ویقدمون وأدوا الذي علیھم ولكن الى حد اآلن الدولة لم تستطیع أن تؤدي الحقوق إلى بعض منھ الى
بعض المحافظات، بخاصة مستحقات للسنوات السابقة لفالحي نینوى والبصرة والنجف وقسم من المحافظات وبما فیھا إقلیم كردستان، لھذا نوجھ

الدائرة البرلمانیة بتوجیھ كتاب تأكید إلى رئاسة الوزراء والطلب الیھم لتسدید مستحقات الفالحین بالسرعة الممكنة للسنوات السابقة لعموم
المحافظات العراقیة، بالنسبة لمستحقات البیشمركة أیضاً نوجھ باإلسراع في اإلجراءات اإلداریة بین وزارة الدفاع العراقیة ووزارة البیشمركة

.في إقلیم كردستان قبل نھایة السنة المالیة لكي یستطیعوا حل ھذه المشكلة وأیضاً الحصول على مستحقاتھم
-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

سبق وان صوت مجلس النواب ومجلس الوزراء على إعادة المفسوخ عقودھم الداخلیة والدفاع والحشد الشعبي وجھاز مكافحة اإلرھاب،
والمقترح ھو مجلس النواب یفاتح مجلس الوزراء بتحصیص المبالغ من مبالغ الطوارئ إلى ھؤالء الذي أعیدوا إلى الخدمة ومعالجة ذلك موازنة

2020، ولكن اآلن ال توجد لھم تخصیصات مالیة وھذا نرید من عندنا موقف من الرئاسة، موضوع الفالحین تم اإلشارة إلیھ ولكن سبق وان
كان ھناك توجیھ أن من خالل مبالغ الموجود اآلن قبل أن تحل ھذه أن یحل، عندما یحتاج توجیھ من الرئاسة إذا تسمح لي السید الرئیس بتوجیھ

.من الرئاسة وأن محادثاتنا وبدون توجیھ بالتالي بعد ما نتحدث توجیھ من حضرتكم
الموضوع الثالث موضوع المنتسبین األلف في وزارة الداخلیة مالكھ على الداخلیة ھو یتقاضى راتبین من وزارة النفط حمایة المنشئات یومیة
متظاھرین وتم غلق حقل أصبح علیھم (7) سنوات عقود، أیضاً توجیھ كتاب طبعاً نحن سئمنا من المخاطبات بالنفط یقول ال یوجد عندي مالك
الدفاع والداخلیة یقول ال یوجد عندي مالك یعرض على جدول األعمال مجلس الوزراء وأنصافھم، أما حولھم إلى الداخلیة أو إلى الدفاع اآلن

.عقودھم یتقاضون راتب (600) ألف
-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ماذا تقترح حضرتك لدیك بدیل؟
-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

مقترح یعرض الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء وتثبیتھم، أما داخلیة أو دفاع حسب قرار مجلس الوزراء وھذا الموضوع نوجھ لھم
كتاب على اعتبارھم أالف المنتسبین، وھذا أیضاً ینسجم مع العدالة الكل اآلن یناشدھا، نحن الیوم عندنا إقلیم أخواننا في إقلیم كردستان (450)

إلى (400) ألف برمیل یصدرون ال یعطون شيء للحكومة االتحادیة، ھذا كتاب تقریر ھیأة المنافذ أكثر من (5) ملیار دوالر نحن الیوم التوزیع
عادل للثروات ما یتحقق وال یتحقق رضا للمواطنین لم یكون ھناك توزیع عادل للثروات سواء كان في الشمال وفي الوسط أو في الجنوب ھذه
مواضیع أساسیة رئیسیة، نحتاج أیضاً توجیھ صریح وواضح من مجلس النواب لكي ال یكون ھذا الموضوع خاضع للمزاج السیاسي أن یحسم

.ھذا الموضوع بسقف زمني محدد لكي نكون واضحین أمام الشعب العراقي
-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

وھذا ھو المطلوب ال نعتمد على األرقام التي تظھر ھنا وھناك حول مسألة النفط والموازنة بین األقلیم وبین بغداد ھناك مباحثات جدیة بین
الطرفین ووصلوا إلى مستوى جید وتم العبور من الخطوات جید في ھذا المجال وھذه المشكلة لیست مشكلة الموازنة ولیست مشكلة (450) ألف
برمیل نفط فقط ھي مشكلة ملف اقتصادي برمتھ، ملف اقتصادي یجب أن یعالج ھذا الملف وبسرعة حتى نتخلص نحن ویخلص اإلقلیم وتخلص

الحكومة أیضاً من ھذه، كل سنة نعیدھا نخلص ونعالجھا معالجة جذریة وھذا ما سوف یكون، أیضاً زیارة رئیس اإلقلیم الیوم إلى بغداد ولقاءه
بالرئاسات الثالث أیضاً كان موضوع حلحلة جمیع المشاكل الموجود وبأسرع وقت واإلقلیم مستعد وكذلك بغداد أیضاً مستعد للدخول ولإلسراع

بأنھاء ھذه اإلشكالیات، نحن علینا أن نوجھ مجلس الوزراء في بغداد ونوجھ حكومة إقلیم كردستان بالبدء مباحثاتھم والمضيء بسرعة وإنھاء ھذه
.اإلشكالیات التي بینھم، للصالح العام وبصورة عادلة وبالشكل الذي یخدم أو یرضي

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –
السید الرئیس فقط الموضوع بما یتعلق بالمفسوخ عقودھم الدفاع والداخلیة وجھاز مكافحة اإلرھاب الحشد الشعبي توجیھ الحكومة أیضاً نحتاج

كتاب، وأیضاً حسم المنتسبین الذي ھو موجودین في حیرة من أمرھم یحرس ویأخذ راتب من النفط ومالكھ وإدارة وحركتھ من الداخلیة باقي ھو
عقد أصبح علیھم (7) سنوات كل العقود ثبتت ال ھذه الشریحة ھم طبعاً یرتدون في بغداد والبصرة أو الناصریة وكركوك والموصل، حمایة

.المنشئات الیوم المنتجات النفطیة نحن نحتاج إلى أیضاً توجیھ كتاب بحسب موضوعھم یدرج على جدول األعمال مجلس الوزراء
-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.بھذا الشأن أن نوجھ اللجنة المالیة إلى حسم الموضوع
-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

.حسم مع الحكومة نوجھ إلى الحكومة المالیة ال تستطیع حسمھ، توجیھ إلى الحكومة
-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

أتفق مع ما تكلم بھ أستاذ فالح ما یخص شرطة النفط یعني صحیح مأساتھم یعني ال على النفط وال على الداخلیة أصبح علیھا إشكالیة، الطرفین
أ
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كأن یریدون التبرء منھم یجب حسم ھذا الموضوع، السید الرئیس ما یخص مستحقات الفالحین نینوى وبقیة المحافظات وتحدیًد وزارة الزراعة،
أنا الموضوع حصراً ھو في رئاسة مجلس النواب الذي ھو جنابك والسید محمد والسید حسن إرسال على وزیر الزراعة ووزیر المالیة اإلشكالیة

الموجود لدینا ما ھي من تخرج على وزارة الزراعة تقول نحن خاطبنا وزارة المالیة والى حد اآلن ما تم تزویدنا باألموال المستحقات، تذھب
إلى وزارة المالیة تقول نحن حولنا إلى وزارة الزراعة أموال مستحقات الفالحین، القصد أن الطرف الزراعة ترمیھ على وزارة المالیة ووزارة
المالیة ترمیھ على الزراعة المطلوب من ھیأة الرئاسة یرسلون على وزیر المالیة ووزیر الزراعة في مكتب رئیس مجلس النواب النائب األول
الثاني لیس من الشرط أن یأتي عندنا إلى مجلس النواب أو في لجنة من اللجان، ونرى التقصیر من أین ما معقولة نحن عدا مستحقات 2019

عندنا مستحقات 2014 السید رئیس الجلسة إلى حد اآلن ما صرفت وبأعذار واھیة جداً، قبل بحجج أن المحافظات لم تحرر وبعد تحریر
المحافظات رجعوا قضیة التدقیق األمني وأنتھ الموضوع التدقیق األمني كل ساعة فلم جدید، یجب أن یأتون وزیر الزراعة ووزیر المالیة

وتتكلمون معھم وتریدون الحضور أحد من الذي تم تقدیم الطلبات أو رؤساء كتل ھذا أنتم تقررونھ، لكن المھم یكونون موجودین معاً بحیث نرى
التقصیر من ھؤالء االثنین یعني وزیر الزراعة ووزیر المالیة في ما یتعلق بالمستحقات من غیر المعقول الناس أتت حقھا وأعطتھا للدولة

وقضینا على قضیة االستیراد الحنطة من الخارج وكیف تأتي وكیف تخرج وكیف ھذه كلھا موجود حنطة وشعیر من األراضي ھذه التي عددھا
.تقریباً (12-11) ملیون دونم خیر ھذه السنة وما قصروا الفالحین ھذا الموضوع األول السید الرئیس

الموضوع الثاني كل شھر عندنا مستحقات أو رواتب موظفي صحة نینوى كل شھر یوجد ھناك إشكالیة یعني تتأخر مثل رواتب الشھر الثامن ما
.یعطونھ إلى نھایة التاسع أو بدایة العاشر والعاشر یمكن إلى حد اآلن ما تم تسلیمھ

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –
.فقط صحة نینوى

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –
مدیریة صحة نینوى عندنا في الموصل تتأخر عملیة الرواتب، أیضاً یجب أرسال على وزیر الصحة ونتمنى التوجیھ من حضرتكم الى لجنة

.الصحة یستضیفون وزیر الصحة ویتم سؤالھ ما ھذا الموضوع؟ وما مشكلتھ؟ وما ھي ھذه التخبطات
الكالم الذي یصلنا السید الرئیس أن ھذه األموال تشغل في بنوك رواتب مواطنین یعني ھو من یأتي یكمل شھر یجب على الدول أن تعطي راتبھ،

أما مثلنا وزارات أو مدیریات تقوم بتشغیل الرواتب في بنوك لمكاسب شخصیة لبعض مدراء عامین او غیرھم غیر مقبول، أتمنى من جنابك
.اآلن توجھ لجنة الصحة استضافة وزیر الصحة والتحقیق بھذا الموضوع ھذا األمر الثاني السید الرئیس

األمر الثالث وھو أیضاً مھم موضوع قضاء سنجار والقصف التركي الذي یحدث في قضاء سنجار من غیر المقبول یكون قصف أي دولة من
الدولة الجارة إذا كانت تركیا ایران السعودیة على أراضي عراقیة وصمت حكومي موجود، أراضي عراقیة ال یجوز أي طیران أن یتدخل

ویضرب أھداف في داخل العراق، لكن بالمقابل یجب على الدولة تفرض سیطرتھا على كل متر في قضاء سنجار وجبل سنجار یعني ال نسمح
بوجود منظمات ما نعرف أسمھا إرھابیة أو أسمھا غیر إرھابي إنسانیة قدمت مساعدة في یوم من األیام الوقت ذلك ذھب، نرید الجیش والدولة
تفرض سیطرتھا على كل شبر في سنجار وقضاء سنجار وبالمقابل ال نرید الدولة أن تسكت على ضرب دول القصف أھداف في داخل العراق
.وفي قضاء وفي جبل سنجار أمر غیر مقبول أتمنى توجیھ كتاب أیضاً إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة الى إفھامھم على ھذا الموضوع

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –
السید النائب بالنسبة لمستحقات الفالحین لیس عند وزارة الزراعة ال دخل وزارة الزراعة عند وزارة التجارة ووزارة المالیة، وزارة المالیة تقول

نحن صرفنھا في وقتھا المبالغ جزء كبیر موجود عند وزارة التجارة، ولكن في وقتھا تم ایقاف صرف ھذه المبالغ ألمر رئیس الوزراء في
الكابینة السابقة، واآلن یحتاج إلى أمر من رئیس الوزراء وأكثر من مرة التقینا بوزیر الوزراء وقلنا لھ ھذا الكالم األمر متوقف عند حضرتك ما
ھو السبب أعطینني سبب ما تطلق ھذه المبالغ، المھم نعمل اآلن ونوجھ كما قلنا نؤكد علیھم یجب ان تصرف ھذه المبالغ قبل نھایة السنة المالیة،
یعني إذا دخلنا في سنة مالیة جدید سوف تتعقد المشكلة أكثر بعد، لكن ھذه مسألة قانونیة متوقفة بأمر رئیس الوزراء یجب أن یطلق بأمر رئیس
الوزراء، بالنسبة لتأخیر رواتب دوائر الصحة إذا دوائر الصحة فقط ھي متأخر ھذه بسبب وجود مشكلة نوجھ لجنة الصحة والبیئة لمتابعة ھذا

.األمر وبیان سبب التأخیر ومعالجتھ بأسرع وقت
-:النائب فاضل جابر عبد –

قدمنا طلب إلى رئاسة المجلس موقع من أكثر من (60) نائب زیادة شراء محصول شلب العنبر وزیادة من (900000 الى ملیون) دینار وزیادة
شراء المحصول شلب الیاسمین من (سبعمائة الى ثمانمئة) ألف دینار تم موافقة السید وزیر التجارة على ھذا الموضوع، لكن تفاجئنا برفض ھذا

المقترح للسید وزیر المالیة أعتقد ھذا إجحاف بحق المزارعین، أكثر من ثالثة سنین والمزارعین جنوب والوسط في محصول الشلب لم یتم
زراعة ھذا المحصول بسبب قلت المیاه، أعتقد الیوم ھناك استحقاقات كثیر على المزارعین استحقاقات مالیة زیادة شراء األسمدة والحراثة، السید

الرئیس أتمنى ھذا الموضوع أن یتم مداخلة من قبل سیادتكم وتوصیة إلى السید وزیر المالیة بالموافقة شراء محصول شلب العنبر والیاسمین،
الیوم أخواننا والفالحین أعتقد یناشدون مجلس النواب العراقي بتدخل بھا الموضوع، كذلك الیوم أتمنى أن مجلس النواب یدرس موضوع تقلیل

أجور مدارس األھلیة والمسائي والموازي بالنسبة (30%) الیوم أعباء كثیر على المواطنین العراقیین الیوم االبتدائي والمتوسط واألعدادي
والكلیات والجامعات ھذا الموضوع یجب أن تكون ھناك وقفة من مجلس النواب العراقي، ھذه المقترحین أحد مطالیب المتظاھرین في محافظاتنا

.أتمنى من رئاسة المجلس والسید رئیس المجلس أن یتم التوصیة من قبل سیادتكم إلى وزارة المالیة ووزارة التعلیم العالي بھذه الموضوعین
-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

بالنسبة للمقترح األول، ھل تم االتفاق مع لجنة الزراعة یعني لدراسة ھذا الموضوع نوجھ لجنة الزراعة دراسة ھذا الموضوع واالتصال مع
.وزارة الزراعة واالتفاق على نسبة محدد لزیادة االستالم، أما بالنسبة للمقترح الثاني أیضاً التعلیم لجنة التعلیم العالي لمتابعة ھذا األمر

-:النائب عباس صروط محسن –
اعتقد الموضوع السید الرئیس یمكن أكثر من مرة تم طرحة أغلب األخوان وھي مسالة تعویض المتضررین من الفیضانات العام الماضي

وخصوصاً محافظة میسان، تحملت العبء األكبر على ھذا الجانب كما تعرف الفالحین أغلبھم مدیونین بذور وسماد وھذا أصبح علیھا سنة
أصبحت ھناك مشاكل خصوصاً في محافظة میسان بصدد الدیون الذي یتحملھا الفالح اآلن موسم الزراعة خصوصاً في مناطقنا بدأ الزرع یعني
أغلب الفالحین بدأوا یزرعون، ھذا الفالح ال محصولھ الماضي وھذه المسألة یعني صوت علیھا مجلس النواب وأیضاً السید رئیس الوزراء في
االجتماع األخیر مع مجلس الوزراء أكید على مسألة الفیضانات وأضرارھا عبء الدولة التي تتحملھا، العبء الذي تتحملھ الدولة وبالتأكید یعني
التعویض جزء من ھذا العبء ھذا الموضوع ما یحتاج إلى تأخیر إلى أكثر من ھذا الجانب معناه سوف نعرض طبقة كبیر من الفالحین لزراعة
ھذا المحصول بسبب عدم استالمھم للتعویض، ومسألة التعویض ھو ضمن میزانیة الطوارئ اعتقد مخصصة بالموازنة العامة في عام 2019،

،نرید من جنابكم السید الرئیس أن یكون ھناك تأكید وإسراع بتسلیم الفالحین المتضررین لھذا السبب
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-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –
أیضاً الدائرة البرلمانیة نفس الكتاب توجھ إلى رئاسة الوزراء، أیضاً ضمنوا بھ تعویض المتضررین من الفیضانات وصرفھا من میزانیة

.الطوارئ اآلن خرج بھ قرار نیابي ومتأخرین جداً أیضاً نطالب أیضاً من الحكومة
-:النائب علي جبیر الزم العبودي –

.عندي ثالثة محاور
المحور األول: ھو انتخاب ھیأة الرئاسة المتمثلة بالسید الرئیس مجلس النواب ونائبیھ، أنا أقول نحن ھنا من صوتنا للسید رئیس المجلس ونائبیھ

ھل ھم ممثلین لكتلة سیاسیة بعد الفوز أو ھم ممثلین عن جمیع أعضاء مجلس النواب، أنا أقول ھنا إذا یوجد انزعاج سیاسي للكتلة التي ینتمي
أحد أعضاء ھیأة الرئاسة، لماذا یغادر القاعة مع انزعاج الكتلة أنا أقول ھذه النقطة یعني من تنزعج الكتلة تخرج خارج القاعة نرى مثالً النائب
األول النائب الثاني السید رئیس المجلس یخرج مع الكتلة، ھذه إشارة ضعف ولیست قوة للمتصدي أنا في ھذه القاعة بالتحدید یوجد موقف للسید
أسامة النجیفي عندما نزعجھ كتلتھ لم یخرج خارج القاعة وقال أنا ھنا أمثل جمیع أبناء الشعب العراقي، لذلك أتمنى أن نكون ھنا یعني على قدر

.عالي من المسؤولیة في ھذا المكان عذراً لھذا التشخیص لكن ھذا في نفوس الجمیع أتمنى لكم الحظ الكبیر من خالل ھذا الطرح
المحور الثاني: نحن ھنا دورنا یكون رقابي یعني الدور األساسي ھو رقابي وتشریعي تم طلق تشریعات من قبل األمین العام لعصائب أھل الحق

ھو ((الشیخ قیس الخزعلي)) وأتھم بشكل مباشر أحد الرئاسات في حوار واضح وصریح في جوى ملتھب في أغلب محافظات العراق ما ھو
دور الجھد الرقابي في داخل مجلس النواب، ما ھو دور الرقابي أمام ھكذا تشخیص اللجان المعنیة ھكذا موضوع، ھل من المفترض أن تتحقق
في ھذا األمر؟ وھو نفس الشیخ أطلقھ تصریحات قبل تقریباً ثالثة أشھر وكان التحدید في ھذا الموعد بالتحدید ولم تكون ھناك إجراءات سلیمة

من قبل مجلس النواب وال من مجلس الوزراء والجھات المعنیة بذلك، لذلك نحن عندنا تنطلق ھكذا تحذیرات فیھا ومضات ونحن ھنا نصدر
.امتیازات لرئاسات ثالثة ویشم رائحة التآمر على العراق یفترض یكون موقف حازم وصارم أمام ھكذا قضیة أساسیة

المحور الثالث: في ما یخص اختصاصي السابق قبل ما ألتحق بھ مجلس النواب أنا مدیر عام في شركة خطوط أنابیب النفطیة التابعة لوزارة
النفط، أثني على حدیث أخینا السید النائب فالح الخزعلي بما یخص األخوة حراس األنابیب النفطیة التي تتخیل كل واحد خدمتھ (17,16) سنة
ومنھم من توفى ما حصل على أي حق تقاعد ھل ھذا منطق، تداخلنا في داخل مجلس بھذا العنوان في القاعة الدستوریة تحدثنا بھذه القضیة في

اجتماع لجنة الطاقة ال أعرف إذا حدیثنا فقط لغرض یعني حب الظھور ھذا ما أعتقد ال یوجد لھ قیمة وال ینفعنا أما إذا كان ھناك إجراءات
صارمة واضحة المعالم تلزم الحكومة، یعني الیوم مثالً العقود یعامل حالھا حل الموظف الدائمي على سبیل المثال ھذه إجراءات الحكومة الجدید

.إذا ھو خدمتھ یوم حال حل الموظف الدائمي ھذا بـ(17,16) سنة ھذا ما ھو مصیر یفترض أن نتفرج علیة انھ أنصفھ بھكذا قضیة
-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.وھذِه اإلنتقادات نحُن نقبلھا وسوَف یتم دراستھا في ھیأة الرئاسة أن شاء هللا
.بناًء على طلب السیدة (ھدى) ما رأیُكم بأخذ الغیاب، تُصوتون

الیوم قررت ھیأة الرئاسة، ابتداًء من الجلسة القادمة تبدأ الجلسات في الساعة الواحدة وفي أي وقت نشاء نأُخذ غیاباتَھم، الیوم ندعھ یَمضي مع
.األیام

-:النائب مریوان نادر نصر الدین –
سیادة الرئیس أود أن أُعِلُمُكم بأَن ھناَك حملة واسعة لنقل البطاقة التموینیة لعدد كبیر من العوائل من المحافظات األخرى الى محافظة كركوك،
ومن ثَُم إصدار بطاقة السكن لھم، وتُعتَبر ھذه محاولة خطیرة للتغییر في دیمغرافیة كركوك ویتم ذلك عن طریق مساعدة محافظ كركوك وكالةً
الذي یُقِدم التسھیالت األزمة لھم، وھذا یتناقض مع المادة (140) من الدستور والشراكة الوطنیة بین مكونات الشعب العراقي، یُعتَبر ھذا تھدید

الستقرار محافظة كركوك والعالقة بین مكوناتھا، ولدَي نموذج سوَف أُقدمھُ لكم كدلیل على ذلك، وأطلب من رئاسة المجلس وبالتنسیق مع رئاسة
.مجلس الوزراء إیقاف ھذِه الخطوات قبل أن نرى النتائج السلبیة لھِذ المحاوالت

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –
سبق وأن وجھنا األخت النائبة (دیالن) لتقدیم تقریر حوَل ھذا، ممكن مشاركة حضرتك مع النائبة (دیالن) حتى تُقِدموا التقریر مذكرة الى رئاسة

.المجلس حولھُ ونمضي بھ، بحضور كل نواب كركوك، عرباً، وتركماناً، وكرداً
-:(النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان (نقطة نظام –

جدول األعمال حدد نقاشات ال یتجاوز حتى النصف ساعة، یرجى اإللتزام بجدول األعمال، كما التزمنا بفقراتھ نلتزم بالوقت (15) دقیقة تم
.تجاوزھا أصبحت نصف ساعة

-:النائب حسن جالل محمد الكناني –
تعقیًب لكالم السادة النواب حوَل الحراس األمنیین في وزارة النفط، سیدي الرئیس في نھایة عام 2018 تَم متابعة ھذا الملف مَع وزارة النفط،

ووزارة الداخلیة وتقریباً توصلنا الى حلول مع وزارة النفط، َصدَر كتاب من وزارة النفط رقم الكتاب (47521) في 7/11/2019 ھذِه
مخاطبات قبَل أكثر من سنة توصلنا الى ھذِه النتائج، وكاَن مضمون الكتاب عرض الموضوع على أمانة مجلس الوزراء لعرضھُ في جدول

أعمال اجتماع مجلس الوزراء لتثبیتھم في أجتماع مجلس الوزراء إلتخاذ قرار یُلِزم الداخلیة بتأمین توفیر الدرجات الوظیفیة لتثبیتھم على المالك
الدائم لدیھم والتنسیق مَع وزارة المالیة مَع استمرار تشكیالت وزارة النفط في دفع مبالغ العقود وكونھم الجھة المستفیدة في خدماتھم، والى حین
تثبیتھم على مالك الوزارة، وأخیراً سیدي الرئیس وھذه من أھم مطالب المتظاھرین ألنھم أكثر من (10) سنوات ولم یُثَبتوا في كافة محافظات

العراق وكما تعلمون أَن صادرات العراق أكثر من 80% من وسط وجنوب العراق ولألسف الشدید مناطق الوسط والجنوب لم یَحِصلوا من
النفط إال األمراض السرطانیة الخبیثة، ولم یستحِصلوا على حقوقھم المشروعة الن أكثر من (10) سنوات الشخص عندما تطوَع وخدم لحراسة

ھذِه اآلبار كان عمرهُ(35) سنة واآلن تجاوز (45) أرجو من سیادتكم متابعة ھذا الكتاب المرقم (47521) في 7/11/2019 إلزام وزارة
.الداخلیة في تثبیتھم

-:النائب میران محمد عباس –
أود أن أتحدث عن موضوع یتعلق بجمیع المواطنین العراق وإقلیم كردستان وھي كارثة الواقع الصحي في العراق، بعَد الحرب ضَد داعش وبعد

التظاھرات الناس ینتَظرون تحسین الواقع الصحي، وذلَك من خالل تخصیص میزانیة أكثر للصحة استرجاع المیزانیة لشراء المستلزمات
العسكریة الى الصحة ولیَس العكس، سیادة الرئیس ھل یُعقل أَن العراق كدولة لم یستطیع إنشاء مستشفیات جدیدة خالل كل ھذِه السنوات؟ لذلك
نطلب تشكیل لجنة تحقیقیة من قِبل السیدات والسادة النواب للتحقیق، لماذا لم یتم في العراق أنشاء مستشفى جدیدة خالل كل ھذِه السنوات؟ یني

.إنشاء مستشفى جدیدة الى سنتین، ثالث سنوات، أربع سنوات، (16) سنة لم یستطیع العراق كدولة إنشاء مستشفیات جدیدة
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-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –
.ھذا من مھام لجنتكم، (لجنة الصحة والبیئة) تابع ھذا الموضوع وارفع لنا التقریر

-:النائب میران محمد عباس –
سیادة الرئیس نطلب من اللجنة المالیة تخصیص مالي لوقایة الشعب العراقي من األمراض المتناقلة، ومیزانیة إلنشاء معامل تدویر النفایات

وترتیب المسائي للصرف الصحي، نحن في العراق لیَس لدینا معامل لتدویر النفایات، لیَس لدینا طب األسرة، لیَس لدینا ترتیب مسائي للصرف
.الصحي

-:النائب خلیل محمد سعید المولى –
سیدي الرئیس، مشكلة رواتب صحة نینوى، ھناَك مشكلة كبیرة قبل أكثر من (45) یوم ، منتسبي صحة نینوى بانتظار إطالق صرف رواتبھم،

وھذِه حقوقھم، أي غیر منحل، أكثر من (27) الف منتسب، وأنا شخصیاً أكملت اإلجراءات اإلداریة عملنا كتاب من وزارة الصحة، وزارة
الصحة وجھت كتاب الى مكتب رئیس الوزراء، مكتب رئیس الوزراء وجھَ كتاب الى األمانة العامة لمجلس الوزراء، األمانة العامة لمجلس

الوزراء، القانونیة أكملت كافة اإلجراءات ووضحت أنھُ یحتاج (114) ملیار دینار مناقلة من خطة طوارئ الحكومة الى صحة نینوى لصرف
رواتب من شھر العاشر الى نھایة عام 2019، للمرة الثانیة یوم أمس أیضاً تداخلت في الموضوع وتم عرض األوراق واإلجراءات الى جلسة

مجلس الوزراء، وكاَن ھناَك مداولة وأوعدونا سوَف یتم مصادقة القرار، األمر الذي حیرنا، ما ھذا التسویف، لماذا ھذا التقصیر من مجلس
الوزراء؟ الیوم شھر ونصف بانتظار أطالق ھذِه الرواتب، وھذِه المستحقات، الیوم كان ھناَك إضراب في مستشفیات الموصل وباقي المناطق،

وأنا أحذر سوَف یكون في أكثر المستشفیات یوم غد إضراب عام، وھذِه مشكلة كبیرة، نطالب ھیأة الرئاسة بالتدخل الشخصي بأجراء أتصال
ھاتفي أو عن طریق كتاب رسمي باإلیعاز في صرف ھذِه المستحقات وھي (114) ملیار دینار مناقلة من خطة طوارئ الحكومة الى ساحة

نینوى ال یوجد إشكال فیھا، مضى علینا شھر نعمل بھ لكن دوَن فائدة، نطالب ھیأة الرئاسة حسم ھذا الموضوع، االتصال والتدخل الشخصي من
.قِبِلكم

-:النائب احمد حیدر قاسم عبدهللا –
.حقیقةً لدي عدة مواضیع مھمة ، أود اإلشارة ألیھا بالسرعة الممكنة

الموضوع األول: یخص شریحة واسعة من شعبنا وھم الطالب، حقیقةً أغلب المحافظات الیوم تُعاني من نقص في الكوادر التدریسیة والتربویة
وخاصةً في مناطق األطراف حیُث ھناَك محسوبیة وھناَك وساطات دائمة وتكدس للكوادر داخل المحافظات، ولذلَك نطالب أن یتم تكلیف لجنة
التربیة بمتابعة ھذا الموضوع، وأن یكون ھنالَك لجان مركزیة تذھب من الوزارة الى المحافظات، ھي التي تقوم بنفسھا بالتسویة وتُشرف على

مباشرة الكوادر في األطراف، حقیقةً في األطراف مدارس فیھا من الكوادر التدریسیة واشخص أو شخصان وفي مراكز ھناَك مدارس فیھا
.أربعین الى خمسین كادر فھذا السوء في التوزیع یحرم شریحة واسعة من أبنائنا من فرصة التعلیم التي ھي حق دستوري لكل طالب في العراق
الموضوع الثاني: موضوع تحسین المعدل، الیوم تَِرُد الینا كثیر من الطلبات بخصوص تحسین المعدل، حقیقةً ھذا الموضوع الیوم أصبَح یخضع

الى األھواء الشخصیة، أبناء مسؤولین نواب الذي یرید تحسین معدل یُشرع قانون ھذه السنة یوجد تحسین معدل السنة القادمة ال یوجد ھناك
تحسین معدل، السنة التي بعدھا یعود تطبیق القانون، نُرید قانون ثابت ودائم، أن یكون ھناك دائًم فرصة لتحسین المعدل لیكون تساوي في

.الفرص، وھذا أیضاً مبدأ دستوري تكافئ فرص للجمیع
الموضوع الثالث: مستحقات الفالحین منذُ عام 2014 أشاروا ألیھا األخوة التي أطلقت من قبل وزارة المالیة والتي ھي في ذمة وزارة التجارة

.ویتم التحجج بأَن األسماء في األمن الوطني وأال اآلن لم تصدر ھذِه األسماء، حقیقةً أزعجت الكثیر من الفالحین
الموضوع الرابع: المدراء العامین في الوزارات، نحُن صوتنا على الوزراء لیُِدیروا الوزارات لیَس لكي یُتاِجروا فیھا، الیوم الوزراء یعینون،

ویغیرون من المدراء العامین والوكالء على كیفھم وعلى مزاجھم، نطالب بتشریع قانون واضح للوزارات یُحدد مسؤولیات الوزیر، ومسؤولیة
المدیر العام، ومسؤولیة الوكیل، وأن ال یكون األمر ملتھم بالوزیر وان یتصرَف على وفَق أھوائِھ ومصالحِھ الشخصیة في تغییر ھذِه الشخصیات

.وتكلیف شخصیات غیر كفوءة
-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار –

كاَن من ضمن حزمة القرارات اإلصالحیة تشغیل (50) الف معمل بمبادرة من البنك المركزي جنابك التقیت بعدد من المخترعین العراقیین،
لدینا عشرات آالف من االختراعات والبحوث الرصینة والتي لھا مردود اقتصادي عالي للعراق، نرجو االھتمام بھذا األمر من قِبل الحكومة

.واستثمار ھذِه االختراعات لغرض
.المردود اإلقتصادي كما ذَكرت -1

القضاء على البطالة من خالل تشغیل األیدي العاملة، باإلضافة الى أَن ھذِه االختراعات بدل أن تكون حبراً على ورق یكون ھناَك استثمار -2
خاص لھا واالستفادة منھا وھناك (2500) مخترع ینتظرون مبادرة من الحكومة لغرض تشغیل مخترعاتھم دوَن أن یأخذوا أي أموال من الدولة

.مجرد أنھم یُریدوَن النھوض بالواقع االقتصادي
-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.نتفق معكم حوَل االھتمام بالمخترعین وأصحاب الكفاءات
.لدینا مشكلة في مسألة رصانة القوانین ویجب معالجتھا

-:النائب محمد كریم عبد الحسین البلداوي –
.ھناَك نقطتین سوَف أطرحھا بشكل عاجل

النقطة األولى: أن تتلخص في إنجاز معامالت الشھداء والجرحى، ھذِه المعامالت التي ال زالت في الرفوف وتعاني خاصةً أوالئك الشھداء
والجرحى الذیَن یعملوَن في دوائر الدولة، الى اآلن اللجان الثالثیة المشكلة داخل الوزارات تؤخرھا ألكثر من ثالث أو أربع سنوات، فیما عوائل

الشھداء تنتظر إنجاز ھذِه المعامالت، ھي الحصول على استحقاقاتھا، ولذلَك الیوم الموقف الشرعي والواجب اإلنساني وأیضاً التكلیف الذي
عاھدنا أبناء الشعب العراقي علیھ، أن نتابع مثل ھكذا أمور خاصةً للذین ضحوا بدمائھم الغالیة العزیزة وھم الشھداء وكذلَك الذیَن دافعو عن ھذا

الوطن من الجرحى نلتمس من رئاسة المجلس مفاتحة الجھات بتحدید مدة زمنیة واضحة ومعلومة إلنجاز معامالت الشھداء والجرحى في
.الدوائر

النقطة الثانیة: نحُن دائماً نمر بأزمات، وبعض األخوة ذكَر تعویض األضرار التي لحقت بتلك الكیانات، لم تمس من رئاسة المجلس توجیھ
الوزارات المعنیة وزارة الموارد المائیة، والزراعة، والبلدیات، والمحافظات، وخلیة األزمة لالستعداد لموسم األمطار كي ال تُنكب مدننا

.وُمحافظاتُنا كما حدَث في السنة الماضیة
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-:النائبة علیة فالح عوید االمارة –
.حقیقةً ھناك أمرین مؤتِمنة علیھما أن تصل الى رئاسة المجلس الموقر

األمر األول: تواصلوا معي اللجان التنسیقیة في تظاھرات محافظة واسط، وأبلغوني إیصال أمانة، أَنھم یودون لقاء رئاسة المجلس بتحدید موعد،
وذلَك لطرح أمر في غایة األھمیة، أنھم تظاھروا بشكٍل سلمي والمطالبة باستحقاقات ھي مقرة في الدستور العراقي، ولم یُطالبوا بشيء أكثر من

.ھذا، لكن لألسف أَن إستجابة المطالب قد تم، ویودون أن یَطِرحوھا لرئاسة البرلمان، أرجوا شاكرةً أن یتم تحدید موعد لھؤالء
-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

التظاھرات السلمیة ماذا؟
-:النائبة علیة فالح عوید االمارة –

،محافظة واسط، اللجان التنسیقیة یقولون؟ أنھُ جاءت درجات وظیفیة المفروض تُمنح للمتظاھرین السلمیین الذیَن خرجوا
.ھذِه أمانة لإلیصال سیدي الرئیس، إنھم یَودون تحدید موعد مع رئاسة المجلس حتى یُقِدموا أدلتھم الثبوتیة لھذا األمر

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –
.یُقدموَن طلب، ویتم تحدید موعد لھم

-:النائبة علیة فالح عوید االمارة –
األمر الثاني: ھو ما یخص فالحین السماوة المتضررین من الفیضانات، علماً أَن معامالت التعویض قد أُكملت ووصلت الى مرحلة الصرف ولم

.یُصرف أي مبلغ الى اآلن، أرجوا مفاتحة وزارة المالیة لبیان أسباب تأخیر الصرف لھؤالء
-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.تم توجیھ الحكومة كما سِمعتم حوَل ھذا الموضوع، ُشكراً جزیالً
.تُرفع الجلسة الى یوم غد الخمیس المصادف 14/11/2019 الساعة الواحدة بعَد الظھر

.ُرفعَِت الجلسة الساعة (6:30) مساًء


