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محضـر الجلسـة رقم (6) الخمیس (11/10/2018) م      
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة األولى

الفصـل التشریعي أألول

 

 

 

محضـر الجلسـة رقم (6) الخمیس (11/10/2018) م      

 

ً .عدد الحضور: (218) نائبا

.بدأت الجلسة الساعة: (2:25) ظھراً

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم، نیابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السادسة الفصل التشریعي األول السنة التشریعیة األولى الدورة التشریعیة
.الرابعة وخیر ما نفتتح بھ الجلسة آیات من الذكر الحكیم

-:النائب سلیم ھمزه صالح خضر –

.یتلو آیات من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

الفقرة أوالً: موضوع عام للمناقشة بخصوص الدرجات الوظیفیة ونقل الصالحیات، الضیوف من وزارة المالیة وأیضاً األمین العام لمجلس*
.الوزراء، البرلمانیة طلبھم للحضور، أرجو ذكر نقطة النظام

-:(النائب حسن سالم عباس جبر (نقطة نظام –

شكراً سیادة الرئیس، بسم هللا الرحمن الرحیم، نقطة النظام المادة (38/ ثانیاً) لعضو المجلس اإلدالء ببیان عن موضوع غیر مدرج في جدول
األعمال إذا كان یتعلق ببعض األمور الخطیرة وذات األھمیة، الموضوع الذي أود طرحھ الحقیقة یتعلق بشریحة واسعة من المجتمع العراقي فیما
یتعلق بقرار أصدرتھ أللجنة اإلقتصادیة في مجلس الوزراء بمنع إستیراد السیارات المتضررة والمستعملة وھذا في الحقیقة قد تسبب في أوضاع

معیشیة لشریحة كانت تستحصل رزقھا من ھذه السیارات، الیوم أللجنة اإلقتصادیة في مجلس الوزراء ألغت إستیراد السیارات ألمتضررة
والمستعملة وحصرتھا بسیارات الزیرو من شركات ثالث ھي شركة القاصد وشركة سردار وشركة أخرى ال یحضرني إسمھا ھذه في الحقیقة

.تسببت بأوضاع معیشیة لھذه الشریحة وھم یتضاھرون ضد ھذه الضاھرة، أوالً كانت المبررات على أنھا تسبب الزحام في الشارع

-:السید رئیس مجلس النواب –

إلى للوصول النیابیة أللجان تشكیل وضرورة سرعة على وأوكد أللجان تشكیل بعد اإلقتصاد لجنة على لعرضھ یحتاج األمر ھذا النائب السید
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السید النائب ھذا األمر یحتاج لعرضھ على لجنة اإلقتصاد بعد تشكیل أللجان وأوكد على سرعة وضرورة تشكیل أللجان النیابیة للوصول إلى
.صیغة بعد أن یطرح األمر علیھم بعد ذلك یطرح على السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب

-:(النائب حسن سالم عباس جبر (نقطة نظام –

سیادة الرئیس فقط دعني أكمل ھذا الموضوع، موضوع أخر یتعلق، یعني نحن ألیوم نستورد سیارات زیرو وھذا یسبب ضیاع عملة كبیرة من
العراق إلى دول أخرى إضافة إلى ذلك نالحظ أنھ كان عندنا داعش اإلرھاب وداعش الفساد ألیوم ظھر لنا داعش الحریق، الیوم ال نسمع إال

.إحترق الطابق الفالني من الوزارة الفالنیة وأحترقت جمیع الوثائق، قبل أیام تم حرق مسجل الشركات، ھذه حقیقة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.قدم لي طلب لتشكیل لجنة تحقیقیة من السیدات والسادة النواب بھذا الخصوص

-:(النائب كاظم الشمري (نقطة نظام –

شكراً جزیالً سیادة الرئیس نقطة ألنظام تتعلق بالمادة (27) من النظام الداخلي وألمتعلقة بالفقرة األولى من جدول األعمال، ألموضوع یتعلق
بالدرجات الوظیفیة ونقل الصالحیات، الحقیقة الدرجات الوظیفیة شيء ونقل الصالحیات شيء أخر یعني إقحام ھذین الموضوعین بموضوع

.واحد لن یمنحھم مجالھم المطلوب

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید النائب نعم موضوع الدرجات الوظیفیة تم إقراره في قانون الموازنة لعام 2018 ونقل الصالحیات مقر في قانون رقم (21) ولكن كال
األمرین یتعلق بحضور األمانة العامة لمجلس الوزراء وممثل الحكومة وأیضاً وزارة ألمالیة فأرتأت الرئاسة دمج الموضوعین لھذا الوضع،

.نمضي بالجلسة، نقاط نظام تتعلق بجدول األعمال

-:(النائب ریاض المسعودي (نقطة نظام –

ما یتعلق بخطة قبول الدراسات العلیا ھي مضلمة كبیرة ولم تثبت رغم أنھ تم تثبیتھا بالمحضر أستاذ حسن الكعبي ویفترض أن تضاف خطة
.القبول في الدراسات العلیا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ممكن أن یقدم طلب الحق بھذا األمر

-:(النائب ریاض المسعودي(نقطة نظام –

.قدم طلب وتم توقیعھ من قبل السید النائب األول

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یعرض في الجلسات القادمة

-:(النائب ریاض المسعودي (نقطة نظام –

.أستاذ الجلسة الحالیة الطلب مقدم من یوم أمس وتم الموافقة علیھ والتھمیش علیھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذه لیست نقطة نظام، أرجو ذكر نقطة النظام

 

 

-:(النائب فراس التمیمي (نقطة نظام –

شكراً سیادة الرئیس نقطة ألنظام ألمادة (38/ ثانیاً) لعضو ألمجلس اإلدالء ببیان عن موضوع غیر وارد في جدول األعمال، سیادة الرئیس نحن
.في الجلسة السابقة

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.ھذه سیتم تعدیلھا في النظام الداخلي

-:(النائب فراس التمیمي (نقطة نظام –
الجلسة السابقة تم مناقشة موضوع وضع إسم محافظ ألبنك المركزي على العملة وكان المفروض بھذه الجلسة تكون إستضافة للمحافظ ومجلس

.اإلدارة، أستوضح من ھیأة الرئاسة عن عدم حضور المحافظ أو عدم درجھ على جدول األعمال

-:(النائب خالد الجشعمي (نقطة نظام –

نقطة النظام تتعلق بنص ألمادة (38/ ثانیاً) في الجلسة ألماضیة قدمنا طلب موقع من قبل أكثر من (55) من السیدات والسادة النواب حول نظام
.العبور وإلغائھ للمرحلة األولى للكلیات من قبل وزارة التعلیم العالي ووعد السید النائب األول بھذه الجلسة سیتم مناقشة نظام العبور

-:السید رئیس مجلس النواب –

ممكن تضمین النقاش في ھذه الفقرة إلى الفقرة ثانیاً موضوع عام للمناقشة وممكن تضمین أراء السیدات والسادة النواب بالنقاش في الفقرة ثانیاً،
.السید ألنائب موضوع الدراسات العلیا موضوع أخر ال یتعلق بخطة القبول، نمضي بجدول األعمال

نرحب بالسید األمین ألعام وممثل الحكومة ووزارة المالیة وأطلب أن یتم توضیح ما یتعلق بالدرجات الوظیفیة ونقل الصالحیات، الدرجات
الوظیفیة سبق وأن تم إقرارھا في قانون الموازنة لدرجات الحذف واإلستحداث في مؤسسات الدولة لتغطیة النقص في مؤسسات الدولة في

قطاعات عدیدة في ھذا ألملف ونتمنى أن یكون ھناك إیجاز من قبل ألسید األمین العام فیما یتعلق بالدرجات الوظیفیة وأیضاً سیتم الحقاً مناقشة
موضوع نقل الصالحیات ھذا األمر الذي تأخر تطبیقھ لفترة طویلة وأثقل كاھل الحكومة المركزیة وأیضاً المحافظات المعنیة بھذه الصالحیات

.وتقاطع الصالحیات سبب تأخیر وصول الخدمات إلى المواطنین بشكل واضح، أترك الحدیث للسید األمین ألعام لمجلس الوزراء

-:(السید مھدي العالق ( أمین عام مجلس الوزراء –

بسم هللا الرحمن الرحیم، سیادة رئیس مجلس النواب المحترم، سیادة نائب رئیس المجلس المحترم، السیدات والسادة اعضاء مجلس النواب
المحترمین السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ، یشرفني أن أتداول مع سیادتكم جمیعاً الموضوعین األساسیین ومعي زمالئي من وزارة ألمالیة

واألمانة العامة لمجلس الوزراء ورئیس سكرتاریة الھیأة العلیا للتنسیق بین المحافظات، أبدء بموضوع الدرجات الوظیفیة وكما بین السید رئیس
المجلس إمتثاالً لقانون الموازنة العامة لسنة 2018 وجھ مجلس الوزراء الوزارات والمحافظات بتفعیل الشواغر الموجودة في حركة المالك

لغایة 31/12/2016 وبدأت وزارة ألمالیة التداول مع ھذه الجھات بشإن تحدید األعداد الدقیقة لكل محافظة ووزارة وبشكل عام أشیر إلى أن ما
وصل حتى األن من إقرارلألعداد في وزارة ألمالیة بالتنسیق مع الوزارات والمحافظات بحدود (60300) درجة شاغرة وما تزال عدد من

الوزارات لم تستكمل مناقشاتھا مع وزارة المالیة وكذا الحال بالنسبة للمحافظات، الجدول المتوفر من وزارة ألمالیة والذي سیعقب علیھ السید
الوكیل واإلخوة األخرین یتضمن اإلشارة إلى سبع محافظات وعدد من الوزارات إذن ھذا العدد (60300) قابل للزیادة مع إكتمال المالحظات
والمناقشات مع تلك الجھات ولغرض إحكام عملیة التعیین أقر مجلس الوزراء تعلیمات قدمتھا وزارة ألمالیة ونشرت في جریدة الوقائع العراقیة
بتفاصیلھا ألتامة ألتي تشیر إلى بعض المحددات والضوابط الشفافة من أجل ضمان موضوعیة عمایات التعیین على ھذه الدرجات وقرارمجلس

الوزراء أعلن كما بینت في جریدة الوقائع العراقیة ویفترض بجمیع الوزارات والمحافظات أن تلتزم حرفیاً بما ورد من تعلیمات تفصیلیة في ھذا
القرار، سیادة الرئیس التفاصیل األخرى التي تتعلق بتوفیر ألتخصیصات والجوانب اإلجرائیة إذا تسمح للسید وكیل وزیر المالیة واإلخوة من

.الوزارة یتكلمون عنھا ثم نأتي بعد ذلك إلى موضوع نقل الصالحیات

-:(السید ماھر جوھان (الوكیل األقدم وزارة المالیة –

شكراً سیادة الرئیس، السادة النواب السالم علیكم ورحمة هللا، شكراً إلستضافتنا لكي نعرج على موضوع مھم یتعلق بكل الوزارات والمحافظات
أشیر إلى ما أشار إلیھ ألسید أمین عام مجلس الوزراء إلى تعلیمات رقم (4) ألصادرة بالجریدة الرسمیة الخاصة بتطبیق أحكام المادة(11/ثالثاً/ج

) من قانون الموازنة العامة اإلتحادیة لسنة 2018 المتعلقة بالتعیین على الدرجات الوظیفیة الشاغرة … حركة المالك لغایة 31/12/2016
السید الرئیس السادة النواب عندما تقدمنا بالدرجات الشاغرة مجلس الوزراء في الشھر الثامن كان مسجل لدینا (38000) درجھ لغایة

31/12/2016 معرف عنھا أنھا غیر…. من قبل الوزارات والجھات المختلفة و(14000) درجة تم التداول مع الجھات نحن وجدناھا
موضوعة سابقاً ضمن الدرجات المشغولة وأتضح أنھا غیر مشغولة، الرقم األساسي الذي أعلن عنھ في ذلك الوقت ( 52000) درجة، بعد أن

صدر تعمیم وزارة المالیة رقم(54545) بدأت الوزارات والمحافظات بعد أن نقلت لھا ألصالحیات یراجعوننا لكي یثبتوا حركة ألمالك الخاص
بھا وحصلت زیادة أو جدوى زیادة حوالي (7000) ووصل الرقم كما أعلن السید أمین عام مجلس الوزراء إلى (60000) درجة، األلیة التي
یفترض أن نعمل بھا وعملنا بھا واكدنا علیھا للجھة المعنیة سواء وزارة أو محافظة بالدوائر التي نقلت إلیھا الصالحیات تراجع لتثبیت الحركة
…. عندھا غیر مشغول وتجري عملیة الحذف واإلستحداث لكي تواكب الدرجات ألتي ترید أن تعلن عنھا بالتاكید ھي ستعلن عن غالباً أوطي

سلم للدرجات الوظیفیة وھذ الذي مضینا بھ أربعة محافظات تواصلت معنا بعدھا تكون لدیھ الصالحیة لیعلن عن الدرجات التي تتوفر لدیھ، األمر
الذي یتعلق بتوفیر التخصیصات ألالزمة لإلیفاء بإلتزامات ألتعیین نحن كان األساس أننا وضعنا في قانون الموازنة كما یعرف سیادتكم نص یبقي

المجال للحكومة في نھایة السنة في بدایة الربع الثالث واألخیر من السنة بإستغالل ثالثة تریلیونات في اإلجتماع األخیر لمجلس الوزراء من
صالحیتھ أضاف ھذا الرقم ألذي یفترض أنھ یعارض جملة أمور غیر مغطاة بتخصیصات… في أصل القانون تتعلق بتفاصیل تعویضات

الموظفین بالحمایة اإلجتماعیة وجزأ منھا یفترض بعد أن تقرأ… تغطي حركة المالك من تأریخ ألمباشرة إضافة إلى ما یتوفر من تخصیصات
نتیجة حركة المالك لسنة 2018 التي لم یعطى اإلذن إال لوزارتین إستثناًء بإستخدام ھذه الحركة ھذا األساس الذي نعمل علیھ، حركة المالك
أیضاً سیادة الرئیس في تحدید یتعلق بوزارة ألصحة وأن ھذا یتعلق بقانون تدرج طبي فالتدرج والتوزیع الطبي كان فیھ تخصیص فقط لوزارة

.الصحة أما باقي الوزارات والوحدات األخرى ال یوجد تحدید

ل أ ً طل لذ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ة أظ ل
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سیادة الرئیس أظھرنا حقیقة الدرجات الشاغرة لمجمل الموضوع الواضح لدینا عدد من شركات التمویل الذاتي وطلبنا منھم جمیعاً أن توزع على
.مستوى المحافظات بحسب فروع ھذه الشركات في المحافظات لكي نضمن التوزیع العادل للمحافظات على ھذه الدرجات

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید األمین العام ھل توجد بیانات واضحة بأعداد الدرجات الوظیفیة لكل مؤسسة سواء كان نقلت الصالحیات أو لم تنقل؟

-:(السید مھدي العالق (أمین عام مجلس الوزراء –

.سیادة الرئیس التفاصیل مع األخ مسؤول حركة المالك في وزارة المالیة إن تأذن یتقدم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.البرلمانیة ھذه البیانات توزع على السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، نمضي بالمداخالت بما یخص الدرجات الوظیفیة

 

 

-:السید مسؤول حركة المالك –

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ، الدرجات الشاغرة لغایة نھایة سنة 2016 المثبتھ في المالك في دوائر الدولة سواء كانت وزارات أو
محافظات أو مجالس محافظات أو الجھات غیر المرتبطة بوزارة عددھا (38152) الشاغر ضمن المشغول لغایة ھذا الیوم (21851) الشاغر

.والمشغول أنا ال أستطیع أن أعطي بیانات واقعیة بخصوصھ ألنھ كلما جاء مسؤول المالك یقول لدي شاغر یعني مستمر كل یوم یأتي

-:السید مسؤول حركة المالك –

ال(38152) ھذه البیانات الثابتھ عندي أنا، المالكات المصادقة

-:السید رئیس مجلس النواب –

لغایة؟

-:السید مسؤول حركة المالك –

لغایة 31/12/2016 وھذه إحتمال مستخدمة نصفھا، یجوز لم تستخدم جمیعھا لكن بعض الوزارات والمحافظات عندما جاءوا قالوا أننا
إستخدمنا جزء منھا والذي أستخدمھ أنا ال أستطیع أن أجعلھ شاغر وطبیعي أن العدد (38152) سوف یقل، المشكلة لدي في الدرجات الشاغرة

(والمشغولة ال تتضح إال بإكتمال الدولة عندھا نستطیع أن نقول الشاغر والمشغول كم وھو لغایة الیوم(38152

-:السید رئیس مجلس النواب –

البرلمانیة یوزع الجدول على السادة والسیدات النواب، السیدات والسادة النواب ھل الرأي أن نمضي بالحدیث والمداخالت بخصوص الدرجات
الوظیفیة أم نكمل الفقرة بالكامل؟

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

شكراً جزیالً سیادة الرئیس، السادة النواب، المجلس الموقر إن سمحتم لي سأتحدث عن حیثیة نقل الصالحیات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المتداخل یحدد مداخلتھ سواء كان بخصوص الدرجات الوظیفیة أو بخصوص نقل الصالحیات

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

التعدیل الثاني لقانون (21) الذي صدر سنة 2013 كان فیھ فقرة المادة (45) والتي على أساسھا تأسست الھیأة العلیا للتنسیق بین المحافظات
وسكرتاریتھا إضافة إلى النظام الداخلي كانت المادة األولى بغضون سنتین یفترض نقل أجھزة ودوائر وإختصاصات وموظفي (7) وزارات، تم

اإلعتراض من قبل الحكومة اإلتحادیة أنذاك على ھذه الفقرة بالتالي… الفقرة إلى حین شھر12/2014 في إجتماع في البصرة السید مجلس
الوزراء الدكتور حیدر العبادي قام بسحب الطعن فشرعنا بعد سحب الطعن في منتصف أو نھایة 2015 بتطبیق ھذه الفقرة، في موازنة 2016
تم نقل دوائر ومالكان وأجھزة وصالحیات وزارة الصحة ووزارة ألتربییة ووزارة الزراعة فقط وزارة الزراعة لم ننقل الشركات ألن الشركات
تخضع لقانون خاص إضافة إلى صالحیة األراضي ألن صالحیة األراضي فیھا فقرة خاصة بقانون (21) إضافة إلى خضوعھا لقوانین أخرى

واحدة شركة إلى إضافة المراقبة الرقابة، اإلمتحانات، المناھج، عدى ما اإلداریة والدوائر الموظفین نقل تم التربیة وزارة لألراضي، بالنسبة
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بالنسبة لألراضي، وزارة التربیة تم نقل الموظفین والدوائر اإلداریة ما عدى المناھج، اإلمتحانات، الرقابة، المراقبة إضافة إلى شركة واحدة
موجودة لدیھم كونھا تخضع لقانون الشركات، وزارة الصحة تم نقل المستشفیات العامة والمستوصفات إضافة إلى مدیریات الصحة في حین

أعتبرت مدینة الطب إتحادیة ولم تنقل إضافة إلى المستشفیات التعلیمیة والتخصصیة إضافة إلى األدویة والسیاسة الدوائیة واألمراض

والمختبرات المركزیة كذلك ألیة التعیین والتدویر لألطباء بقیت إتحادیة، بعد ذلك في 2016 و 2017 شرعنا بنقل األجھزة والدواء بیتطبیق
المادة (45) على كل من وزارة الریاضة والشباب إضافة إلى وزارة العمل والشؤون اإلجتماعیة، وزارة المالیة تم اإلستعاضة بتأسیس مدیریات

مالیة في كل محافظة، تأخذ ھذه المدیریات ما یتم نقلھ من المالكات واألمالك واإلمكانات المالیة إلى ھذه المدیریة وھذه المدیریة تقوم بمقام
وزارة المالیة في المحافظة بإعادة توزیع اإلمكانات المالیة، العملیة ألتي حدث بھا تأخیر ھي نقل عدة ودوائر وزارة البلدیات، وزارةى البلدیات

كان فیھا بعض اإلجراءات اإلداریة المعقدة منھا بعض الدوائر تمویل ذاتي وبعضھا مركزي ووجود بعض الدرجات الوظیفیة فتأخرت عملیة
.النقل من جانب الوزارة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرجو تحدید الوزارات التي تلكأت في ھذا األمر

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

وزارة البلدیات واإلعمار واإلسكان واجھنا بھا إشكالیة بصریح العبارة إلى حین قرار مجلس الوزراء في شھر 1/2018 حسب ھذا القرار تم
ً نقل الصالحیات المالیة واإلداریة والفنیة إلى المحافظات بعدھذا القرار بدأنا بتشكیل فرق عمل ولجان خاصة نحو النقل إلى شھرالسادس تقریبا

أكملنا نقل غالبیة ما موجود من قرار مجلس الوزراء بھذه الحالة نكون مع بدایة شھر السادس قد طبقنا (80%) من الفقرة األولى من المادة
(45) من قانون (21) المتعلقة بالمحافظات لتكون عملیة نقل الصالحیات بمالكاتھا وموظفیھا إضافة إلى الصالحیات المحلیة موجودة في

المحافظات، ھذا شكل مقتضب جداً، ھذه العملیة التي إشتغلناھا بثالث سنوات سادتي األفاضل أخذت منا أكثر من (350) إجتماع في ھذه الثالث
سنوات، عملیة نقل الصالحیات مثالً في بعض الوزارات نقلنا مائة صالحیة تقریباً وفي بعض الوزارات تسعون صالحیة وبعضھا أكثر من مائة

فھذه األمور كان كل إجتماع على صالحیة أو مجموعة صالحیات ونخرج بمحضر موقع بین الوزارة المعنیة ومجموعة محافظات ممثلة عن
بقیة المحافظات لھذه اإلجراءات حوالي (350) إجتماع تمكنا من تطبیق الفقرة األولى من المادة(45) من قانون (21) وتعدیالتھ إضافة إلى

(18) إجتماع للھیأة بحضور السید رئیس مجلس الوزراء المحترم والوزارات المعنیة وكل من السادة المحافظین ورؤساء المجالس، بشكل
.مقتضب جداً كانت ھذه عملیھ نقل الصالحیات سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل توجد إضافة؟ وزارة المالیة ھل لدیكم مداخلة؟

-:(السید ماھر جوھان (الوكیل األقدم وزارة المالیة –

سیادة الرئیس بقیت لدینا فقرتین معلقة بموضوع فك اإلرتباط ونقل الصالحیات األولى التي بدأنا نتحرك بھا كانت المحافظات األربعة الساخنة
بدأنا فك اإلرتباط وسیبقى بھا دائرتین في المحافظات األربعة لم نمضي بإجراءات نقل الصالحیة التي ھي وزارة التربیة ووزارة الصحة، الباقي

األربعة التي عملنا بھا وإن كان فیھا تأخیر

-:السید رئیس مجلس النواب –

التأخیر من أي جھة؟

-:(السید ماھر جوھان (الوكیل األقدم وزارة المالیة –

من الوزارات المعنیة سیادة الرئیس، اإلضافة األخرى المھمة لنقل الصالحیات الموازنات التخصیصیة لدوائر التمویل الذاتي ھي لیست دائرة
عادیة لیتم نقل المالك وموازنة تخصیصیة من الموازنة العامة تحتاج إلى تفصیل في الموازنات التخصیصیة یستوجب على الوزارات المعنیة

خاصة وزارات البلدیات واإلعمار أن تنقل ھذه الموازنات التخصیصیة النھا موازنات تمویل ذاتي تتعلق باإلیرادات والنفقات ھذه أیضاً ال زالت
.متأخرة وھي أیضاً تحتاج إلى ضغط لكي تسھل اإلجراءات البلدیة

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

سیادة الرئیس أنا فقط أرید أن انوه المحافظات التي أحتلت من قبل داعش بقرار مجلس الوزراء تم تأجیل تطبیق المادة (45) على ھذه
المحافظات الى حین التحریر ألن الموظفین توزعوا بین المحافظات بالتالي عملیة نقل الصالحیات للدوائر واألجھزة كانت عملیة صعبة األن من

الشھر الثامن بدأنا بنقل ھذه الدوائر إلى المحافظات التي حررت وبدأنا باألنبار وصالح الدین أوالً ومجموعة كبیرة من الدوائر نقلت األن إلى
ھذه المحافظات وأیضاً شرعنا بنقل نفس الدوائر إلى محافظة نینوى وجاءتني أوامر وزاریة بمجموعة كبیرة من الدوائر أیضاً تم نقلھا بقیت فقط

مشكلة محافظة كركوك محافظة كركوك كما تعلمون لعدم وجود إنتخابات منذ 2005 فتخضع إلى سلطة اإلئتالف قرار (71) سلطة اإلئتالف
فنحن لكي نخرج من ھذه المعضلة نرجع إلى القاعدة العامة ألنھ ال یعقل (14) محافظة تنقل لھا الدوائر واألجھزة وتبقى كركوك لم تنقل لھا
الدوائر واألجھزة الخاصة بھا لكن ألننا نواجھ عائق قانوني أخذنا بتخریجة قانونیة أن السادة الوزراء الموجودین في الوزارات من حقھم أن
یفوضوا نفس الصالحیات ألتي تم نقلھا إلى المحافظات یستطیع الوزیر المختص أن یخول محافظ كركوك بنفس ھذه الصالحیات بھذه الحالة

نكون قد ساوینا محافظة كركوك بباقي المحافظات ولكن إلى األن لم یطبق ھذا الموضوع وال تزال الكثیر من الصالحیات محصورة في
اإلئتالف سلطة لقرار ً وفقا الوزارات
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.الوزارات وفقا لقرار سلطة اإلئتالف

-:(السید مھدي العالق ( أمین عام مجلس الوزراء –

عفواً سیادة الرئیس فقط إستدراك نحن في األمانة العامة لمجلس الوزراء بدعم من معھد الحوكمة الكندي باشرنا منذ أشھر بتعزیز برنامج اإلدارة
الال مركزیة للمحافظات وأخنذنا محافظتین كنموذج وھما محافظتي میسان والدیوانیة وثالث وزارات وتم توقیع مذكرات تفاھم ألنھ بالصدفة كان
لدینا إجتماع مع الفریق الكندي ونجري العمل على تعزیز بناء القدرات في ھاتین المحافظتین ونعمم ذلك على المحافظات تأكیداً على أھمیة بناء

.القدرات في ھذا المجال

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نبتدأ بالمداخالت وأرغب بمداخلة اللجنة المالیة في مجلس النواب الدورة الماضیة في ما یتعلق بموضوع الدرجات الوظیفیة

-:النائب فالح ساري عبد آشي عكاب –

سیادة الرئیس، الحقیقة قانون الموازنة للعام 2018 ھو فعالً لم یعطي فرصة لدرجات وظیفیة جدیدة ولكن أعطى صالحیة واضحة وصریحة
لمجلس الوزراء للدوائر التي تتطلب أن تستحدث درجات تأخذ موافقة مجلس الوزراء في ما یتعلق بموازنة 2018 أي الدرجات حركة المالك

.للعام 2018

أما في ما یتعلق بالسنة المالیة لسنة 2017 فقانون الموازنة لم یسمح ال لمجلس الوزراء وال للوزارات وإنما كان النص صریح وواضح أن
.تشطب وتحذف ھذه الدرجات

في ما یتعلق بالعام 2016 حركة المالك من حق الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة والمحافظات أن تستغل حركة المالك وتعلن ھذه
.الدرجات وفق السیاقات القانونیة

نحن الیوم مطالبة وزارة المالیة بأن تقدم تقریر واضح على أن ھذه الدرجات الوظیفیة التي تخص عام 2016 كل وزارة وكل محافظة ما ھي
.الدرجات التي تمت المصادقة على مالكھا وتقدیمھا مباشرةً إلى تلك المحافظات لیتم اإلعالن عن ھذه الدرجات

سیادة الرئیس، أستغرب عندما وزارة المالیة تطرح بأنھ لم تتعرف إلى ھذا الیوم عن المشغول وغیر المشغول من مؤسساتھا ومحافظاتھا مع
العلم الوزارة الحاكمة والسیادیة والمسیطرة على جانب حركة المالك ھي وزارة المالیة وھناك قسم خاص إسمھ قسم المالك ومھمتھ أن یتابع
ویدقق حركة المالك السنویة، إذا تحرك فرد أي إذا تحرك موظف سواء كان بالنقل أو سواء كان في بالتنسیب أو سواء كان بسبب الوفاة أو

التقاعد إلى ما ال نھایة، (100%) یجب أن یؤشر عند وزارة المالیة في ھذا القسم والیوم نسمع ھذا الطرح على أنھ ال یمكن أن تعطینا إحصائیة
.دقیقة بحجم المالك المشغول وبحجم المالك الشاغر

فلذلك مطالبة وزارة المالیة الیوم على أنھ خالل فترة زمنیة محددة وتقدم تقریرھا الكامل إلى اللجنة المالیة وإلى مجلس النواب بالمشغول
.والشاغل لیتسنى للجنة المالیة معالجة ذلك في قانون الموازنة العامة اإلتحادیة 2019

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

سیادة الرئیس، توجد مالحظات مھمة لم تذكر من قبل األخ ممثل الحكومة، وھي عن موضوع قانون رقم (10) التعدیل الثالث لقانون المحافظات
.غیر المنتظمة في إقلیم رقم (21) لسنة 2018

ھذا التعدیل شابھ خالف كبیر مما أدى إلى مراسالت رسمیة بین السید الدكتور طورھان المفتي والذي یشغل منصب رئیس سكرتاریة الھیأة
العامة للتنسیق بین المحافظات والذي یمثل الحكومة في مجلس النواب والذي كان حاضراً أثناء التعدیل الثالث لقانون المحافظات غیر المنتظمة
في إقلیم رقم (10) سالف الذكر والذي تم نشره في الوقائع العراقیة بتأریخ 16/4/2018 المرقم (4487) تم تحریر كتاب من السید الدكتور

طورھان بتأریخ 29/4/2018 المرقم (1/603) بالمحافظات موجھ لكافة المحافظات وإلى مكاتب المحافظین، الموضوع قانون التعدیل الثالث
.(لقانون المحافظات رقم (21

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید النائب، أرجو اإلختصار

.إمضي بالمضمون

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

سیادة الرئیس، مختصر الموضوع، تم تحریر كتابین، كتاب ھذا وكتاب ثاني، والكتاب الثاني مرقم (578) ذي العدد (4) والذي وجھ بھ بعدم
تطبیق ھذا التشریع والقانون الصادر من مجلس النواب وتم تحریر كتاب من قبلھ إلى كافة المحافظات بعدم تطبیق فصل وزارتي التربیة

والصحة ولم یتم تطبیق ذلك القانون الذي شرع من قبل مجلس النواب والذي كان حاضراً ممثالً عن الحكومة وبعدھا تم اللجوء لتحریر كتب
وعدم تطبیقھ مما أدى بوزارة الصحة بإقامة دعوى أمام مجلس شورى الدولة وإصدار قرار من قبل مجلس شورى الدولة وتم إصداره ونشر ھذا

الكتاب ولكن لم یطبق فھذه أعتقد مخالفة كبیرة لعدم تطبیق قوانین وتشریعات مجلس النواب مما أدى إلنعكاس سلبي على المحافظات كافة بعدم
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م ي م م
.إطالق الدرجات

-:السید رئیس مجلس النواب –
.السید ممثل الحكومة، اإلجابة الحقاً بعد إكمال المداخالت سجل المالحظات لدیك وبعدھا تتم اإلجابة

-:النائب أحمد مظھر إبراھیم محمد –

سیدي الرئیس، واضح من نقل الصالحیات والدرجات الوظیفیة أن ھناك مشكلة كبیرة حصلت بعد أن نقلت الصالحیات حیث أعطیت الفرصة
لمجالس المحافظات والمحافظات بالتدخل في موضوع توزیع الدرجات الوظیفیة، ھذا الموضوع كان سالح أو سیف سلط على رقاب الخریجین

منذ سنوات طویلة نجد إلى اآلن ھناك طلبة تخرجوا منذ 1990 و 2000 و 2005 لم یتم تعیینھم والذي تخرج في 2016 و 2017 تم
.تعیینھم

لذا نطالب بوضع آلیة ولجنة نیابیة مشرفة على توزیع الدرجات الوظیفیة خاصةً في المناطق المحررة التي ذاقت األمرین، مرارة التشرید
.والتھجیر، ومرارة حرمانھا من الدرجات الوظیفیة

سیدي الرئیس، لدینا في محافظة دیالى نواحي العظیم وجلوالء وقره تبھ وجبارة والسعدیة إستحقاقاتھا من الدرجات الوظیفیة لم تصل حتى ھذه
اللحظة بسبب نزوحھا إلى مناطق أخرى، نطالب بوضع آلیة وخاصةً في ما یتعلق بالدرجات الوظیفیة في الداخلیة والدفاع حیث أن محافظة

دیالى ھي البوابة األمنیة لبغداد وھناك تلكؤ واضح ونقص في األعداد حیث أن المحافظة كلھا في فرقة عسكریة واحدة والفرقة العسكریة أكثر
.من (6000) منتسب نقص في األعداد، لذا نطالب بإعطاء فرصة للتعیینات

-:النائب رزاق محیبس عجیمي تویلي –

.نجدد الترحیب باإلخوة، األمین العام لمجلس الوزراء وممثل الحكومة ووزارة المالیة والوفد المرافق

سیادة الرئیس، بصراحة قبل أن أدخل في موضوع الدرجات، أنا سلمتك مظلومیة ومناشدة من قبل مجموعة وھم بالمئآت من محاضري محو
األمیة في محافظة ذي قار والذین خرجوا (7000) طالب من مراكز محو األمیة ولكن لألسف لم یتم شمولھم بالتثبیت على المالك الدائم بسبب

غلق المراكز لمحو األمیة وعدم إستمراریتھم وھذه مظلومیة كبیرة أنھم قدموا سنوات بصراحة یعملون ولكن بسبب عدم اإلستمراریة لم یتم
.تثبیتھم نطالب بمخاطبة رئاسة الوزراء ووزارة التربیة بشمولھم بالتثبیت أسوةً بأقرانھم اإلخوة المستمرین بمراكز محو األمیة

الموضوع اآلخر بصراحة، إستمعنا إلى درجات أو اعداد كبیرة تفضلت بھا وزارة المالیة والغریب بالموضوع أنھ لفت نظري الرقم (14) ألف
الذي یقول أنھا درجات سلمت إلى وزارة المالیة من قبل الوزارات المعنیة بأنھا شاغرة أو مملیة، بعد ذلك وزارة المالیة بعد التدقیق وجدتھا غیر

.مشغولة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أكمل في (30) ثانیة

-:النائب رزاق محیبس عجیمي تویلي –

إذن كیف تكتب ھذه إلى وزارة المالیة مشغول؟ أموال الــ (14) ألف خالل ھذه السنوات بإعتبار أن المالیة عندما ترصد درجة ضمن المالك
ترصد أموال لھا، إذن أموال الــ (14) ألف ھذه للسنوات الماضیة أین ذھبت بھا الوزارات؟

ھذا السؤال األول الذي أوجھھ إلى اإلخوة وكذلك ما یتعلق بالصالحیات، بصراحة نطالب وزارة المالیة التخفیف من البیروقراطیة اإلداریة
المجحفة بحق المحافظات وصرف أموال محافظة ذي قار خصوصاً أموال الكھرباء البالغة (183) ملیار التي صرفتھا الحكومة بعد المظاھرات

.وإلى ھذه اللحظة لم تصرف إلى محافظة ذي قار

-:السید رئیس مجلس النواب –

.شكراً

.(للتنویھ، النصاب (218

.السیدات والسادة النواب

-:النائبة نورس كامل عطیة ماضي –

سیادة الرئیس، بخصوص الدرجات الوظیفیة یجب توزیعھا بشكل عادل وأخذ بنظر اإلعتبار الشھادة وموظفي العقود واألجور الیومیة وسنوات
الخبرة قد تكون أكثر من (12) عام كذلك ھنالك اآلالف من التدریسیین المجانیین من غیر مقابل یجب مراعاة ذلك ویكون توزیع الدرجات

.الوظیفیة بعیداً عن األھواء الشخصیة والعالقات

ة ال األ ق ال ا أل ة ل األ تك أ أقت القات ال ة الشخ ا األ اً ة ف ظ ال ات ال ز ت ك أ أك
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أكرر، أن یكون توزیع الدرجات الوظیفیة بعیدا عن األھواء الشخصیة والعالقات وأقترح أن تكون األولویة ألصحاب العقود واألجور الیومیة
والتدریس المجاني حیث أن ھنالك الكثیر من الوزارات تستغل األجور الیومیة والعقود بعدم تسلیم مبالغ األجور وخاصةً وزارة الموارد المائیة

.والكھرباء وغیرھا من الوزارات
-:النائب أمجد ھاشم ثامر العقابي –

.بدایةً، حمداً � على سالمتك وجولة موفقة إن شاء هللا

في ما یخص الدرجات الوظیفیة موظفي وزارة الكھرباء العقود، الحقیقة كوني سابقاً مھندس في وزارة الكھرباء وعایشت ھذه الشریحة طبعاً،
العدد الكلي لھؤالء (33) ألف و (742) العقود التشغیلیة منھم (10) ألف و (832) والعقود اإلستثماریة (21) ألف و (657) وعقود

.(الصحوات الذین تم تحویلھم أیضاً إلى الكھرباء ھم بعدد (1253

سیادة الرئیس، ھذه الشریحة (70%) من وزارة الكھرباء العمل یعتمد علیھم، لیس لھم أي حقوق وخیر دلیل قبل عام الذي صعق في محافظة
.األنبار إذا تذھب وتسأل ذویھ أي حقوق لیس لھ ال تقاعد وال تعویض ولیس لھ أي شيء

األغلب العم منھم یحمل عنوان حرفي، طبعاً الحرفي الكل یعرف أن رابتھ ال یتجاوز الــ (279) ألف دینار یصل إلى (310) أنا أرید أسأل، ھذا
الراتب یكفي شاب غیر متزوج؟ طبعاً األعم األغلب ھم متزوجین ولدیھم أطفال، وكذلك أیضاً قضیة مھمة جداً ویعرف األخ في المالیة أنھم

أغلبھم ھم موظفین عقود منذ عام 2006 وإلى ھذه اللحظة، وحسب المعلومات التي صدرت لنا ھم كانوا موجودین وأضافوھم ضمن موازنة
العام 2018 ولكن األمانة العامة لمجلس الوزراء حذفتھم، واآلن في موازنة 2019 كذلك ھم موجودین على ما أعتقد ولكن أنا أناشدك بإسمھم

.وھم أیضاً ناشدوني بأن نوصي األمانة العامة لمجلس الوزراء أن نضیفھم ضمن موازنة 2019

-:النائب عدي عواد –

الحقیقة موضوع الدرجات الوظیفیة تحتاج إلى أكثر من نقاش وأكثر من جلسة، الدرجات الوظیفیة في الموازنات دائماً تتم حسب توفر اإلیرادات
الحكومیة ویدخل فیھا تقلیص النفقات وغیرھا، ولذلك أنا أعتقد أن الدرجات الوظیفیة یجب أن تكون حسب حاجات الوزارات والدوائر حتى

.نستوعب البطالة ألن قضیة البطالة أصبحت شيء مخیف

الشيء الثاني، سیدي الرئیس، أنا أعتقد إیقاف العقود واألجراء أیضاً یحد من أبواب الفساد في التعیین حیث أن الكثیر من العقود یتم تعیینھم
.بالواسطة وبعدھا یثبت

توفیر الدرجات الوظیفیة، حقیقةً للقضایا البلدیة تنظیف المدن أیضاً ھذه قضیة حساسة وتستوعب عدد كبیر من العاطلین الذین ال یمتلكون
.مؤھالت

مثل ما تفضل زمیلي على قضیة الكھرباء، مع األسف ھذه القضیة المزمنة عقود الكھرباء واألجراء الیومیین إلى اآلن جمیع المحاوالت على
الرغم من أنھ ھناك أمر دیواني شكل في الحكومة السابقة وھناك توصیات حتى فرق الرواتب أي القضیة المالیة حلت ولكن مع األسف ھناك

ً كتاب وأنا أستغرب من األمانة العامة یقول ھذا خالف لسیاسة الدولة وھي المبالغ متوفرة وفرق الرواتب أیضاً متوفر والدرجات الوظیفیة أیضا
.خصصت، أما أن األمانة تقول ھذا خالف لسیاسة الدولة فأنا ال أعرف وأرید من السید األمین أن یجیبنا على ھذه المفردة، ما ھو الخالف

بالنسبة لقضیة الكھرباء طبعاً قضیة ملحة وتحتاج من عندنا دعم كمجلس نواب حالي وكحكومة مقبلة أعتقد أن حل أزمة الكھرباء ھو حل لمجمل
.قضایا الخدمات التي یعاني منھا الشعب العراقي

بالنسبة لنقل الصالحیات أنا أعتقد إطالق صالحیات اإلنفاق واإلیرادات للمحافظات من حصتھا من الموانئ والمطارات والمنافذ دون تدخل
.المركز مثل وزارة التخطیط أو التخطیط العمراني ھذا شيء مھم

یجب أن تحصل المحافظات على حصتھا من إیرادات الموانئ والمطارات والمنافذ الحدودیة بشكل مباشر وفق آلیة معینة تجعل من المحافظات
قادرة على مواجھة إلتزاماتھا، أما تدخل وزارة المالیة أو وزارة التخطیط بشكل غیر منصف وھم ال یعلمون ما ھي المسألة بمنع إیرادات ھذه

.المحافظات ولعلھ نھایة السنة حتى تحول إلى المحافظات وبالتالي ال یستطیع أن یستفید منھا

سیدي الرئیس، لذلك أنا أطالبك ونحن مقبلین على موازنة 2019 أنھ یجب أن نضع حل لقضیة تصرف المحافظات بإیراداتھا دون تدخل مباشر
.من المركز وھذا یجعل المحافظین وأعضاء مجالس المحافظات

-:النائب حسین الیساري –

.شكراً سیدي الرئیس، والحمد � على سالمة العودة، ونرحب باإلخوة الحضور

مداخلتي وجدت لھا أجواء من خالل اإلخوة أعضاء مجلس النواب ومن خالل لقاءاتي الجانبیة بأكثر من عضو وبرئاسة المجلس، وجدت األجواء
طیبة والنیات صادقة لخدمة ھذا البلد والنھوض بالواقع المریر في ما یخص الدرجات الوظیفیة التي أثرت على كل محافظاتنا ولیس محافظة

.واحدة

إخواني األعزاء واضح من خالل التعیینات والدرجات الوظیفیة ھي من خالل حركة المالك ولكن أحب أن أسأل من خالل اإلخوة المعنیین ما
.ھي المعاییر والشروط التي تلتزم بھا الحكومات المحلیة بعدم تجاوز وتكون محاصصة لھذا الشخص أو لذلك الشخص
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م م ي ي

أتكلم عن كربالء، ھذه المحافظة التي فیھا اآلالف العقود، ھناك خیارات أحیاناً تقول للعقد وأحیاناً لألجر الیومي وأحیاناً للشخص الذي یتعین على
.الموازنة، موازنة الدائرة تكون لھ أولویة في التعیین، ما ھي الشروط والمعاییر لدیكم من خالل وزارة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أكمل بشكل سریع

-:النائب حسین الیساري –

من خالل رئاسة المجلس الموقر، شيء مھم في كربالء، كربالء التعیینات والدرجات الوظیفیة على أساس البطاقة التموینیة ما ھو مسجل في
كربالء (1،200،000) نسمة والموجود الحالي (2،800،000) نسمة والعدد كبیر جداً ومن خاللكم وومن خالل كل الطیبین في العراق النظر

.لھذة المحافظة حیث تحتاج منا الكثیر

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

-:ھذا الموضوع فیھ أكثر من مشكلة

المشكلة األولى: آلیات المتابعة وكشف الدرجات الشاغرة ضعیفة، ذكروا في الجدول عدم وضوح الشاغر من المشغول بحیث من (14) إلى
(20) ألف مسجلة ضمن المشغولة وھي في الواقع غیر مشغولة، معناھا ھذه الفرص مھدورة وكان من الممكن أن تحل مشكلة الكثیر من

.الشباب

أنا أعتقد تعثر السیاسات الصناعیة وتھالك الصناعة وتراجع قطاع الزراعة أیضاً أفقدنا فرص عمل للشباب وبالتالي المتنفس الوحید وبارقة األمل
ً الوحیدة التي ھي تشكل لدى الشباب ھي التعیینات التي یمكن أن تخصص من الموازنة، ولألسف الشدید خطأ الحكومة وعدم جدیة البرلمان أیضا

في تصحیح ھذا الخطأ بتجاوبھا لإلشتراطات المقترنة مع اإلقتراض الخارجي التي كانت تفترض عدم تخصیص درجات تعیین أو توظیف أدى
.إلى تراكم ھذه المشاكل بحیث إنفجرت في وضع كادت أن تھدد اإلستقرار السیاسي واإلجتماعي

إخوان ھي تراكم مشاكل البد أن ننظر لھا بشكل دقیق غیاب متابعة دقیقة لكشف ھذه الدرجات المھدورة والقطاعات الموازیة یمكن أن تخلق
فرص عمل مثل الصناعة والزراعة غائبة، إذن أین تذھب الشباب إذا درجات تعیین ال توجد في الموازنة؟ طبعاً ینفجر الشاب وتحصل ھذه

.المشاكل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أكمل

.أیضاً لسد الشواغر في مؤسسات الدولة

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

.أحسنت

سیدي الرئیس، نقطة مھمة وھذه یجب أن نقف عندھا  أحیاناً قد تتوفر الدرجات ولكن یغیب معیار العدالة في التوزیع أي قد تتوفر الدرجات
.ولكن غیاب معیار العدالة فبالتالي أیضاً لم نحل المشكلة

لذلك أنا اعتقد قاعدة البیانات موجودة عند وأنا أقترح فكرة للدراسة، توجد قاعدة بیانات لدى وزارة المالیة، العائلة التي لیس لھا معیل یكون لھا
األولویة في التعیین في الدرجات فإن كان لدیھ تحصیل دراسي ضمن التحصیل الدراسي إن لم یكن لھ درجة ضمن القطاعات التي ال تشترط

تحصیل دراسي، أما عائلة فیھا (4) أو (5) معیلین مسجلین في قاعدة بیانات المالیة یستلمون رواتب وعائلة من (14) فرد لیس بھا معیل ھذا
.خرم للعدالة اإلجتماعیة، ھذه اآللیة نعمل علیھا وندرسھا جیداً ممكن أن تحل المشكلة بدرجة ما

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

.في بدایة األمر نرحب أجمل ترحیب بالسید األمین والفریق المرافق لھ لحضوره ھذه الجلسة

-:أتمنى أن تمنحني الوقت الكافي ألن لدي (3) محاور

المحور األول: نقل الصالحیات، سؤالنا إلى الجانب الحكومي، ھل حدد وقت معین لنقل الصالحیات بالكامل؟ أتمنى أن نعرف، وھل ھناك تأشیر
لسلبیات في نقل الصالحیات في الفترة الماضیة وعملنا على تذلیلھا أو إنھاءھا وتحویلھا إلى إیجابیات؟ ونتمنى أن تكون آلیات نقل الصالحیات

إسوةً بالدیموقراطیة التي جاءت إلینا في 2003 من غیر قید أو شرط وحصل الذي حصل، نتمنى أنھا تكون بخطوات مدروسة لكي تكون
.تواصل ما بین المركز والمحافظات لتنظیم ھذا النظام إلى حین إطالق الید الكاملة

.ھذا بالنسبة لنقل الصالحیات
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المحور الثاني: بالنسبة للدرجات الوظیفیة، سیادة الرئیس والسادة اإلخوان الضیوف، ال نرید أن نتكلم عن الدرجات الوظیفیة ألن ھذه مشكلة
.كبیرة في العراق ولكن ھل أن كل الشباب یجب أن یتعین؟ أنا أضم صوتي إلى صوت الدكتور عمار ألنھ یجب إیجاد فرص عمل أخرى

تنشیط القطاعات األخرى، التجاریة والصناعیة والقطاعات الخاصة، یجب أن نضع دراسة حقیقیة لبناء دولة لتقلیل ھذا الزخم الشبابي، الیوم
.الشاب بعد أن یكمل دراستھ أكید ینظر إلى المستقبل والیوم عدم وجود معیار

-:السید رئیس مجلس النواب –

.إستمر

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

عدم وجود معیار عادل في التوزیع، أي أعطیك فقط مثال، سیدي الرئیس، البعض یتكلم عن العقود واألجور الیومیة، أنا لدي من خالل جولتي
على النازحین أن ھناك شباب یقومون على تدریس النازحین براتب (50) ألف دینار بالشھر لمدة ثالث سنوات یتأمل أنھ یثبت، ألیس المفروض

.أن لھؤالء األولویة؟ والبعض من غیر أجر ویذھب لیدفع المال حتى یدرس ویحصل على أمل أنھ یثبت

سیدي الرئیس، نحتاج إلى إنصاف الشباب في آلیة حقیقیة في التعیینات ونتمنى أن تكون ھناك قاعدة بیانات لدى الحكومة خصوصاً وزارة المالیة
.(عن العقود في كل وزارة واألجور الیومیة في كل وزارة والتعاقد من غیر أجر في كل وزارة حتى ینصفون حتى ولو بنسبة (10

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرجو اإلختصار

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

سیدي الرئیس، شكراً جزیالً على صبرك معي ولكن الموضوع أنھ نرید إستثمار وجود السید وكیل وزیر المالیة ونتكلم عن بعض فقرات
-:المیزانیة والتي ھي

أوالً: في المادة (48) مكافأة نھایة الخدمة لضباط الجیش، حسب كتابكم سیادة الوكیل في 2/10/2018 أنكم خصصتم (781) ملیار دینار
لتوزیعھا على األموال ولكن سؤالي ھو، ھل تحتاجون إلى أن تضاف ھذه الفقرة أیضاً في میزانیة 2019 أم إنتھت؟

.ثانیاً: ھل یتم التوزیع على الراتب األسمي؟ أم الكلي؟ ألن قرار المحكمة اإلتحادیة یتكلم عن القرار الكلي

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید المقرر، الحقاً األسماء توزع حسب التسلسالت ال أن تأتي لي القائمة ذاتھا، أي تاتي لي قائمة تبدأ بالتسلسل واحد واألخرى تبدأ بالتسلسل
.واحد، تأتي لي قائمة تبدأ بالتسلسل واحد وتنتھي بالتسلسل بآخر واحد

.ال، في ذات الموضوع، ذاتھا مكتوب الدرجات الوظیفیة ونقل الصالحیات

ً .الحقاً، أي أن التسلسالت تكون تباعا

 

 

-:النائبة غیداء سعید عبد المجید عبد الحسین –

أعتقد ان الحدیث عن ھذه المشكلة أو المشكلتین یجب ان نأخذه من جانبین جانب یتعلق باختصاصات الحكومة السلطة التنفیذیة وجانب یتعلق
باختصاصات السلطة التشریعیة یعني اختصاصاتنا وال نحمل الحكومة ھذه الصالحیات أبدأ بقرار مجلس الوزراء رقم(226) لسنة 2018

والذي عدل بھ الفقرة (13) من تعلیمات رقم(4) لسنة 2018 والذي منح بھ وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي صالحیة تعیین االوائل والقرار
كان واضح والتعلیمات كانت واضحھ نابعھ من تفسیر لقانون تشغیل االوائل بنفس ما ورد في القانون نفسھ لكن نرى ان وزارة التعلیم العالي
عندما نفذت أو أصدرت تعلیماتھا لتنفیذ ھذا القرار لم تكن بنفس التعلیمات التي صدرت من مجلس الوزراء فكان األول حصراً مع العلم أن

القانون والتعلیمات تذكر أن الثالثة األوائل من كل قسم في الجامعات العراقیة فھل ھذا یتعلق بحركة المالك أو العدد ناھیك عن أن السنة بدؤا من
عام 2016 مثال فنحن ھذه یجب ان تكون لدینا متابعھ لماذا خصصنا األول فقط، ھل حركة المالك لھم قلیلھ؟ أین ھي بیاناتھم؟ وزارة التعلیم ما
ھي حركة المالك التي لدیھم؟ ولماذا فقط اقتصروا على األول؟ ھل عندما تتوفر حركة مالك جدیدة سوف تنفذ تعلیمات خاصة بقانون صدر من

مجلس النواب؟

نحن في موازنة 2018 والتي نتكلم عنھا الیوم وفرت لنا درجات وظیفیة ممكن ان تستحدث وفق الموازنة كانت بسبب وجود ثالث تریلیونات
وضعناھا منحة طوارئ ووضعناھا منحة طوارئ في 2018 ألجل استحداث ھذه الدرجات الوظیفیة وكانت ھذه الثالث تریلیونات بسبب ارتفاع

ا الن ل ات ا اخت ف أتكل اآلخ ال ال ال ذا ة؟ ال ال ات التخ ذ ناك تك ل 2019 ازنة ف النفط ا أ
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أسعار النفط في موازنة 2019 ھل ستكون ھناك ھذه التخصیصات المالیة؟ ھذا سؤالي والسؤال اآلخر أتكلم فیھ عن اختصاصات مجلس النواب
فمسألة المشغول وغیر المشغول تذكرنا بقنبلة الفضائیین فھل غیر المشغول (14) الف ھؤالء فضائیین یأخذون رواتب؟ أم ھم أصال عدم إكمال
إجراءات من قبل الوزارات أو المحافظات؟ المسألة التي أتكلم بھا یجب أن تختص بھا مجلس النواب یجب ان تكون ھذه الدورة جادة بھا مسألة

الفضائیین ألن ھم موجودین فعال وبكل الوزارات لكن فجرت ھذه القنبلة دون وجود حالً لھا، وأعتقد ان ھذه من اختصاص مجلس النواب
الرقابیین بتعاون مع اللجنة المالیة والجھات الرقابیة األخرى، أختصر أكثر مسألة العقود ھل تعلمون یا سیادة الرئیس ان العقود التي نتكلم عنھا

في كل الوزارات اتكلم عن وزارة التعلیم مثال العقود قائمة علیھا الجامعات العراقیة لشھادات علیا ماجستیر ودكتوراه بعضھم ال یأخذ رواتب
.وبعضھم ال یزید أجره عن (150) ألف دینار عراقي فیجب علینا أن نتحزم لھذه األمور كلھا في موازنة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

تحدید وقت المداخلة سیدات والسادة النواب بدقیقة ونصف لكي نتمكن من أخذ أغلب المداخالت باستثناء النائب كاظم الصیادي یأخذ مداخلتي
.دقیقتین أعتقد تكفي للمضي في موضوع بشكل مباشر، النائب صباح الساعدي حتى نتمكن بعده باالستمرار بعمل لجنة النظام الداخلي

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

السید األمین العام لمجلس الوزراء قال یفترض من الوزارات االلتزام بالتعلیمات التي نشرت في الوقائع العراقیة أقول ھل ھناك متابعھ من
األمانة العامة لمجلس الوزراء للوزارات والمؤسسات المعنیة بھذا االلزام المفترض؟ السؤال الثاني الى وزارة المالیة ذكر السید الوكیل ان ھناك

(14) الف درجة وظیفیة تبین أنھا غیر مشغولة كانت مفترض انھا مشغولة من المسؤول عن ھذا التدلیس على وزارة المالیة؟ ھل ھناك لجنة
تحقیقیة شكلت؟ من ھم المقصرین؟ مثلما تفضل السیدات والسادة ھل ھناك أموال صرفت جراء ھذا الــ(14) الف درجة الوظیفیة؟ السؤال اآلخر

لوزارة المالیة ذاتھا السید ممثل دائرة الموازنة یقول بعض الوزارات والمحافظات قالوا بعض ھذه الدرجات الوظیفیة المشار الیھا في الجدول
المرفق والتي ھي (38) الف قالو بانھا شغلت ھل وزارة المالیة تعتمد على من یقول؟ أم تعتمد على البیانات؟ بالتالي نحن نعتقد ان الدورة ال تقاد

بكلمة (یقول) وإنما تقاد بیانات وتقاد بأمور واضحة وخاصة أنت أمام مجلس نیابي ولیس أمام وسیلة إعالمیة بالتالي أنا أعتقد أن ھذه القضایا
تحتاج الى استجابة، أطالب سیادة الرئیس المجلس بتشكیل لجنة تحقیقیة للتحقیق في سبب بقاء (60) الف درجة وظیفیة منذ عام 2006 حتى

.الیوم الحاضر ھذه الــ(60) الف درجة وظیفیة یعني (60) الف عائلة لیس لدیھم ھذه وظیفة المجلس اآلن یدافع عن حقوق شعبھ

-:النائب حسن المسعودي –

فیما یتعلق بموضوع نقل الصالحیات حقیقة الیوم موضوع تطبیق القانون ومتابعتھ ھو من مسؤولیة مجلس النواب والیوم نحن نبحث عن دولة
المؤسسات القانون قد نقل الصالحیات بقوة القانون وھناك من یتخلف عن ذلك بشكل صریح فأعتقد أن ھناك یجب یتحقق مبدأ الثواب والعقاب
فیما یتعلق بعدم نقل الصالحیات ربما قد أكثر وزارة تلكأت في نقل الصالحیات ھي وزارة األسكان واألعمار والبلدیات وكذلك وزارة المالیة
أیضا تلكأت في نقل الصالحیات وزارة اإلسكان واألعمار على سبیل المثال الیوم سیادة الرئیس تتحدث عن نقل جزء من مالك الخدمات على

المحافظات وداخل المحافظة الواحدة ھناك مالكات نقلت خدماتھم الى المحافظات وجزء آخر من المالك لم ینقل وھذا قد أحدث عبئا كبیراً، أعتقد
فیما یتعلق بالدرجات الوظیفیة موضوع تفعیل مجلس الخدمة االتحادي الذي أشارت الیھ المادة (65) من الدستور قد یكون كفیالً بمعالجة جزء
كبیر من موضوع الدرجات الوظیفیة أضم صوتي الى صوت السید النائب الدھلكي فیما یتعلق بتفعیل القطاع الخاص لمعالجة موضوع نقص

.الدرجات الوظیفیة ومعالجتھا القطاع الخاص یجب أن یكون ردیفاً قویاً للقطاع الحكومي في ذلك

-:النائب ماجد الوائلي –

لدي مجموعھ مالحظات على التعلیمات التعیینات الصادرة من األمانة العامة لمجلس الوزراء والتي ھي بالتأكید ھي معاییر المفاضلة وكلما
كانت ھذه المعاییر واضحھ سوف نقطع الطریق على أي فرصة غیر عادلة في التعیینات النقطة االولى النسبة المئویة توجد درجات وظیفیة

النسب المئویة لذوي الشھداء (10%) وحملة الشھادات العلیا (5%) وذوي االحتیاجات أو ذوي االعاقة (5%) طبعا ان (5%) عندما نأتي الى
الدرجة الوظیفیة ھي (6) او (5) درجات وظیفیة ال نستطیع تحقیق درجة وظیفیة واحدة (5%) معناھا لدینا (20) درجة وظیفیة حتى نستخرج

درجة وظیفیة واحدة لذلك ھذه یجب أن تكون واضحة حسب رأیي یجب أن تكون باإلجمال للمحافظة أو تخریج أخرى، الموضوع الثاني أو
النقطة الثانیة بشكل سریع ھو االختبار التحریري أو العملي، طبعاً أن ھذا االختبار بالتأكید سیكون قابل لالجتھاد وقابل للطعن من قبل المتقدمین

للدرجات الوظیفیة وبذلك سوف یولد اعتراضات كبیرة لھذا الموضوع فأفضل ان تكون ھذه درجة االختبار تضاف الى معیار آخر، توزیع
الدرجات في الفقرة (سادسا) (أ) ان (35) درجة للمتعاقد مع مؤسسات الدولة قبل عام 2016 في الفقرة (ب) یمنح االجیر الیومي المتطوع

2016 بما ال یتجاوز (25) درجة وأكملوا علیھ على أن ال یتجاوز مجموع الدرجات المتعاقد واألجیر الیومي والمتطوع على (25) ھذا سوف
یناقض مع الفقرة (أ) والتي ھي (35) درجة یعني نحن نقول ال یتجاوز (25) درجة وفي الفقرة تنص على (35) درجة، النقطة الرابعة الـ(15)

.درجة ھي صالحیة الوزارات

-:السید رئیس مجلس النواب-

السید األمین العام ووزارة المالیة تعقیباً على ھذه النقطة أعتقد بما أنھ نتحدث عن حركة المالك لغایة 31/12/2016 نعتقد أنھ یتم إعطاء فرصة
.للمتعاقدین قبل ھذا التاریخ والذي بعد ھذا التاریخ یشملون في وقت اخر، اكمل

-:النائب ماجد الوائلي –

ھناك (15) درجة ھي صالحیة الوزارات وعائمة غیر موضحھ لذلك سوف تكون صالحیة مدیریة معینة في محافظة معینھ تختلف عن مدیریة
.أخرى أفضل ھذه أن تكون موحدة
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.إستمر ثالثین ثانیة

 

-:النائب ماجد الوائلي –

التقدیم یفضل أن یكون الكتروني لكي یكون متابعتھ بشكل سریع وواضح التعیینات محددة بفترة معینة ھذه التعلیمات محددة بفترة معینھ اذا لم
تحدد لماذا ذكرنا 2016؟ نحتاج الى توضیح الحراس وعمال الخدمة جمیع ھذه النقاط ال یجمعون منھا شيء فیجب أن تكون في فقرة واضحة

.كقرعھ أو أي شيء آخر

-:النائب حسن سالم عباس جبر –

قضیة الدرجات الوظیفیة تشكل مشكلة أكبر ومعاناة كبیرة بناء الشعب العراقي الیوم توجد بطالة فاحشة یقابلھا ادعاءات بأن ھناك ترھل وظیفي
وأعتقد أن السبب في ھذه البطالة الفاحشة ھو االھمال والتقصیر اتجاه القطاع الخاص یعني الكثیر بل اآلف المئات اآلف من المعامل التي كانت

تشغل الكثیر من أبناء الشعب العراقي للعمل في ھذه المعامل لكن الیوم حقیقة أغلب المعامل في القطاع الخاص عطلت ھذه مسألة، المسألة
األخرى أن قضیة التعیینات تشكل فتنة ومعاناة لعضو مجلس النواب العراقي یعني الیوم یطالب الشعب اضافة الى الدور الرقابي والتشریعي

عضو مجلس النواب بالتعیینات ونحن صراحة اما تزیح ماء وجھك الى الوزیر او تقوم بأمور أخرى حتى تحصل على درجة وظیفیة تعین بھا
.شخص ما كي یعیش

فلیكفوا عن ھذه القضیة توجد مظلومیة تعرض لھا الكثیر من أبناء الشعب العراقي مثال شریحة الخریجین یعني الخریج الذي مضى علیھ سنة أو
.سنتین وثالثة بالتالي  نأتي الى معاییر التعیین ویأتي عمره ال تنطبق علیھ شروط التعیین ما ذنب ھؤالء؟ ھؤالء تعبوا على أنفسھم ویتأمل

الیوم ھؤالء حقیقة مظلومین صراحة ألن فاتھ القطار وعمره ال تنطبق علیھ الشروط وفاتھ التعیین اضافة الى ذلك قضیة العقود الـ(12) سنة و
(11) سنة وفي النھایة ھو الیوم راتبھ زھید ولیس لھ حقوق والقضیة االخرى نحن صوتنا في الدورة السابقة في قانون موازنة على المفسوخة

عقودھم والمفصولین بإعادتھم ھؤالء یومیا یتظاھرون ھؤالء وصل الحال بھم الى أنھ یخرج عن الطریق یخرجون عن القانون بسبب أنھم
.یحتاجون الى قوت یومھم فعلینا أن نراعي ھذه القضیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.النائب عباس تثبیت دقیقتین لكل المتداخلین

-:النائب عباس علیوي –

البیانات التي زودت بھا ممثل ووزارة المائیة غیر مقنعھ وداللة على عدم درایتھم بدرجات المحافظات وھي فقط توضح أرقام كتب ولیست
درجات الى الدوائر والمحافظات ذاكراً خمس محافظات لكن لم یذكر كل محافظة كل دائرة كم درجة وظیفیة باإلضافة عقود وزارة الكھرباء

مضى علیھم ثمان سنوات منذ عام 2006 وحتى اآلن عقود وزارة الكھرباء لم یشملھم التثبیت رغم أنھم ركیزة أساسیة للوزارة وصلت أعدادھم
الى (33) الف درجة وظیفیة وتدار عن طریقھم محطات باإلضافة ھم یعانون في عملھم من مصادر الخطر ومن المصادر االخرى وال

یضمنون حقوقھم فلذلك أتمنى أن یكون االھتمام بعقود وزارة الكھرباء لم یتم التطرق الى في المحافظات الى درجات الى البلدیات ودرجات الى
.التربیة مثالً محافظة واسط ذكرت فقط الصحة علماً أن درجات التربیة أطلقت وفق االستمارة وھنالك محاضرین ینتظرون ھذه الدرجات

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.سید الرئیس طالما تتكلم دعني استنفذ الوقت خارج الدقیقتین بأن أرجو مالحظة عمل المقررین أعتقد بدایة غیر حسنة ھناك عدد من األرقام

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یخصم ھذا الوقت من دقیقتین أرجو أن تستمري

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

كال ال تخصم على األقل حق انتظاري وعبور رقمي ال تخصم سید الرئیس، شكرا لك وشكرا للضیوف نتمنى من السادة الضیوف أن یبنوا لنا
اشتراطات البنك المركزي فیما یتعلق بالدرجات الوظیفیة كان موجود ھناك عدم تكامل بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة وعدم وجود

.شفافیة في ھذه االشتراطات فیما یتعلق بالدرجات الوظیفیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

البنك المركزي؟
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-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.البنك الدولي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.البنك الدولي

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

األمر الثاني سید الرئیس وھذا لجنابك الكریم نحن الیوم لدینا مجلس الخدمة االتحادي ینھي لنا جمیع المشاكل القانون مشرع نحتاج فقط الى أن
یكون ھناك اختیارات ألعضاء المجلس ونأتي ونصوت علیھ ونغلق ھذا الملف حتى تتحقق العدالة مابین كل العراقیین ینتھي ھذا الموضوع

االسترزاق االنتخابي الوظیفي ونغلق ھذا الملف وال تكون بھ مزایدات من ھنا وھناك. األمر الثالث سیدي الرئیس وھذا أیضا موجھ لك یوجد
قانون المساواة والعدالة بین رواتب موظفي الدولة العراقیة عملوا علیھ األمانة العامة لمجلس الوزراء وبقى ھذا القانون معلق أتمنى على األمانة
العامة لمجلس الوزراء وعلى سیادتك بمتابعتك أن تكون ھناك تشریع لقانون المساواة في الرواتب ما بین موظفي الدولة العراقیة. األمر اآلخر
سیدي الرئیس موضوع الشركات التمویل الخارجي نحن لدینا عدد من الموظفین أغلب الدوائر لم تستلمھم وبقوا ھؤالء مجمدین معطلین كطاقة

بشریة ویستلمون رواتب ضئیلة جداً من الدولة العراقیة لماذا ھذا التعطیل ویوجد قرار باستیعاب موظفي التمویل الذاتي حتى اآلن ھناك شریحة
.كبیرة في ھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بشكل سریع

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.كال سید الرئیس ھذه ال تتحمل بشكل سریع شكرا لك

-:النائب فالح العیساوي –

الدستور العراقي أعطى حق التعیین والتوظیف لكل العراقیین على ان توزع بعدالة في كل المحافظات، ال یخفى علیك سیدي الرئیس ما مرت بھ
المحافظات الغربیة االنبار والموصل وصالح الدین من سیطرة التنظیمات االرھابیة على ھذه المحافظات لمدة ثالث سنوات مما منع أبناء ھذه
المحافظات في التعیین والتوظیف وخاصة في الوزارات االمنیة كوزارة الدفاع ووزارة الداخلیة وبقیة األجھزة األمنیة وحتى بعض الوزارات

المدنیة مما حرم عدد كبیر من أبناء ھذه المحافظات من التطوع في األجھزة األمنیة راجین من سیادتك  تشكیل لجنة من ممثلي ھذه المحافظات
.والتواصل مع وزارة المالیة من أجل تعویض أبناء المحافظات الغربیة في موازنة 2019

الموضوع الثاني نقل الصالحیات ونحن جزء من ھذه الحكومات المحلیة راجین نقل الصالحیات بأسرع وقت ممكن لكن بشكل مدروس وممنھج
ودائما ما نالحظ الحكومة المركزیة كانت تعرقل نقل ھذه الصالحیات وتتخذ قرارات من شأنھا منع الحكومات المحلیة من ممارسة دورھا وھذا

.ما رأیناه إرباك كبیر جداً وخاصة في محافظة البصرة لم نستطع تحدید المسؤولیة على الحكومة المركزیة أم على الحكومة المحلیة

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المالیة ھل ترون مجلس النواب لیس لدیھ منظومة صوت عندما أوقفت وزارة المالیة تمویل مجلس النواب بھذا االمر

-:النائب فالح عبد الكریم  راضي الخفاجي –

عند سقوط النظام عام 2003 كان عدد موظفي الدولة العراقیة (832) ألف موظف اآلن عدد الموظفین تجاوز(3) مالیین (500) ألف موظف
طبعاً نحن بحاجة الى تشكیل لجنة دائمة عالیة المستوى من ذوي االختصاصات إلعادة ھیكلة مؤسسات الدولة وتوصیف الوظائف وتحدید المھام

أرجوا أن تنتبھ لھذا الموضوع معالي األمین العام بعد التوصیف تحدید المھام تسقیط تلك الخطة على الواقع لنكون أمام عدة خیارات األول إذا
كان العدد مكتمل أعتقد بھا واذا كان العدد غیر مكتمل أعتقد البد أن یسد ھذا النقص وإذا ما أصبحت لدینا الجرأة لتطبیق ھذا الشيء اآلن عاجالً

.أم آجالً یطبق ھذا الشيء ھذا الموضوع للتخلص من الترھل والتضخم بمؤسسات الدولة

تسھیل وجلب االستثمارات وتفعیل ودعم القطاع الخاص وتحدید الحد األدنى لألجور في القطاع الخاص للحد من البطالة أعتقد ھذه المواضیع
الیوم نحن في مجلس النواب أمامنا الكثیر من ھذه األمور لتجاوز العقبات أما موضوع الدرجات والوظائف البد وأن تكون مؤسسات الدولة

تعرف كل مؤسسة حاجتھا الیوم لدینا في الزراعة ترھل لدینا نقص في التربیة أعتقد ھذا موضوع برمتھ یقع على عاتق وزارة المالیة
.والمؤسسات التنفیذیة لذا أرجو االنتباه الى ھذه المواضیع

-:النائب ناجي سعید –
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المتعارف أن األمانة العامة لمجلس الوزراء تمثل الھرم االداري لكافة مؤسسات الدولة وفي النھایة أي اشكال اداري یحل من قبل ھذه األمانة
المؤسف أن بعض القرارات اإلداریة الصادرة من األمانة العامة لمجلس الوزراء قرارات غیر ناضجة إداریاً مع العلم أن ھناك مجموعھ من

المتعاقدین باسم خبراء ومستشارین في األمانة العامة الدلیل على ذلك القرار األخیر الذي صدر من األمانة العامة لمجلس الوزراء المتمثل
باعتباره التعیینات في المدیریة العامة لتربیة ذي قار دائرة إداریة واحدة وفي النھایة ھل یعلم األمین العام لمجلس الوزراء ان في ذي قار (22)

وحدة اداریة تبدء من حدود مدینة الكوت الى حدود مدینة البصرة ھذا یعني أن الغایة من التعیین قد ألن الغایة من التعیین ھو لسد شواغر
موجودة في المدیریات العامة اذن الغایة من التعیین بالتالي سنمر بمشكلة وجود مجموعة التعیینات البالغة (3765) درجة في وحدة اداریة

.واحدة

النقطة رقم (2) األمین العام لمجلس الوزراء تحدث عن تعلیمات صادرة بخصوص التعیینات وأول ھذه النقاط على ھذه التعیینات یجب أن تعلن
وأود أن أوضح الى السید األمین العام لمجلس الوزراء أن ھناك (500) درجة وظیفیة في المدیریة العامة لتربیة ذي قار من فترة 2013 الى

نھایة 2016 تم تعیین مجموعھ من االشخاص دون إعالم ودون أي تعلیمات صادرة من األمانة العامة لمجلس الوزراء وفي النھایة نطالب
بتشكیل لجنة تحقیقیة من مجلس النواب لمعرفة مصیر (500) الدرجة الوظیفیة ھذه باألدلة وموجودة االوامر االداریة، نقطة رقم (3) بخصوص

.نقل الصالحیات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اختصر

-:النائب ناجي سعید –

جزاك هللا خیر، نقل الصالحیات، نحن اآلن قانون المحافظات غیر المنتظمة بإقلیم تكلم عن نقل المھمات والوظائف والصالحیات نقل
الصالحیات نعني بھا صالحیة الوزیر أما المھمات والوظائف ھي مھمات الوزارة یجب االنتباه الى ھذه النقطة الرئیسیة وھناك مجموعھ من

المقترحات ستقدم مكتوبة ما عدى مقترح واحد المتعلق بفتح حساب المادة (44) فوراً الخاص باإلیرادات المحلیة وتحدید مدة زمنیة لذلك نحمل
.وزارة المالیة واللجنة التنسیقیة ضیاع ھذا الوقت وعدم فتح ھذا الحساب وبالتالي ینعكس سلباً على عملیة التنمیة في المحافظات

-:النائب بختیار جبار علي محمد –

أعتقد نقل الصالحیات لیست ورقیة فقط إنما یجب تنقل القرارات واألوامر الى المدراء العامین في المحافظات وھي ضرورة توسیع الصالحیات
بین المدیر رؤساء االقسام والشعب لتتمكن تلك الدوائر من قتل الروتین الحاصل وتقدیم أفضل الخدمات الى المواطنین لذا علینا أن نبذل كل
جھودنا لتفعیل التنسیق بین الحكومة االتحادیة والحكومات المحلیة وذلك من خالل نقل صالحیة الى محافظات تطبیقا لقانون رقم (21) لكي

نستطیع أن نقدم أفضل الخدمات الى المواطنین وتجاوز أزمة تلكؤ المشاریع والتقصیر التي توجد في الكثیر من مفاصل السلطة التنفیذیة أیضا
.من ناحیة أخرى وھي سبب رئیسي لالحتجاجات والتظاھرات التي شاھدناھا في محافظة البصرة والمحافظات االخرى

-:النائب حسن عبد هللا عبادي العاقولي –

فیما یخص ببیانات وزارة المالیة نأمل أن تكون بشكل أدق ونحن اآلن أمام موضوع مھم جداً یھم كل العراقیین فیا حبذا ان تكون البیانات
واضحھ لیست مجرد رقم كتاب وتاریخھ، أعتقد أن العدد محدودو لسبع محافظات ھذه نقطة، أعتقد نحن كأعضاء مجلس النواب اذا استطعنا في

ھذه الدورة تفعیل مجلس الخدمة االتحادي سیضمن تحقیق أو تطبیق الكثیر من المواد الدستوریة وعلى رأسھم المادة (16) تكافؤ الفرص حق
مكفول لجمیع العراقیین وتكفل الدولة اتخاذ االجراءات الالزمة لتحقیق ذلك أعتقد ھذه الخطوة تحل االشكالیات فیما یخص ما بین مجلس النواب

.والحكومة ان شاء هللا المقبلة

-:النائبة منتھى جبر صالح عبد –

بعد االطالع على التعلیمات الصادرة من األمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب أمامھم العدد (21359) في 11/6/2018 تبین أن بعض
التعلیمات تحتاج الى اعادة النظر بھا وتعدیلھا في الفقرة (سادسا) و (سابعا)، الفقرة (سادسا) أشار الى شمول األجیر الیومي من المتطوعین

للعمل ما قبل عام 2016 ومنحھم درجة عن كل سنة یعني المقترح شمول جمیع المتطوعین باإلضافة الى 2016 و 2017 و 2018 على أن
تكون األولویة حسب القدم في التطوع لوجود االالف في المتطوعین بعد عام 2016، الفقرة (سابعا) من التعلیمات الى إجراء إختبار تحریر أو

عملي المتقدم الى التعیین ومنھم درجة مفاضلة بما یزید عن (15) درجة المقترح الغاء الفقرة المذكورة لوجود االالف من المتقدین من الخریجین
الكلیات والمعاھد الذین درسوا أربع سنوات في اختصاصھم أو السنتین بالنسبة الى خریجي المعاھد وصعوبة إجراء االختبار ألنھ نحن مثال لدینا

متقدمین (9000) خریج من الصعوبة ان نختبر (9000) خریج في فترة محددة في التعیین بالنظر الى وجود بعض الخریجین الذین مضى على
تخرجھم عدة سنوات ولم یحصلوا على فرضة تعیین اثناء سنة التخرج نقترح إضافة نقطة أو نقطتین عن كل سنة في شروط المفاضلة إنصافا

لھم وللسنوات التي حرموا فیھا من التعیین، سیادة الرئیس نحن اآلن لدینا في محافظة میسان (2300) درجة وظیفیة أنا جئت وفوجئت من
.الكتاب الذي تم توزیعھ من قبل االخوة محافظة میسان ال یوجد بھا شاغر من الدرجات و(9000) خریج فقط في تربیة میسان

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تحدثوا على أن ھذه المحافظات التي وصلوا إلیھا یعني أن المحافظات األخرى ال تعني أنھا غیر موجودة قد لم یصلوا الیھا حتى اآلن شكراً

نصاب وجود الدائمة اللجان في النواب والسادة السیدات بعض عضویة على التصویت الیوم سیتم لعلمكم النواب والسادة السیدات
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.السیدات والسادة النواب لعلمكم سیتم الیوم التصویت على عضویة بعض السیدات والسادة النواب في اللجان الدائمة وجود نصاب

-:النائب كاظم عطیة كاظم الشمري –

أوالً نُرحب بالسید األمین العام لمجلس الوزراء واإلخوة المسؤولین معھُ، فیما یتعلق بموضوع التعیینات سیادة الرئیس، الحقیقة حسب المعلومات
المؤكدة واإلحصائیات المؤكدة أن الجامعات العراقیة تُخرج سنویاً ما بین (250,000) الى (270,000) طالب وطالبة دون أن یجدوا أي

فرصة في التعیینات وھذا األمر منذُ عام 2016 لغایة ھذا الیوم، لذلك على اإلخوة المسؤولین في األمانة العامة في وزارة التخطیط في وزارة
المالیة إیجاد حلول عاجلة وسریعة، ألنھُ التظاھرات التي خرجت في البصرة وفي المحافظات األخرى كان السبب األبرز في ھذه التظاھرات ھو

مسألة البطالة وحل أزمة البطالة والعاطلین عن العمل، لذلك وحل سریع أیضاً ھذا لمجلس النواب أو الحكومة أن تُعجل بتسمیة مجلس الخدمة
األتحادي وعرضھم على مجلس النواب، فیما یتعلق بموضوع الصالحیات بصراحة التجربة أثبتت أن مجالس المحافظات أخفقت في أداء مھامھا

منذُ تشكیلھا لغایة اآلن، لذلك اإلسراع بنقل ھذه الصالحیات وبھذه الطریقة سوف یُزید من أخفاق ھذه المجالس، رجائنا من اإلخوة في اللجنة
التنسیقیة أن یتم نقل ھذه الصالحیات على فترات ُمتباعدة ولوزارات ُمعینة، سؤال أخیر للسید األخ األمین العام وقّع قبل فترة ممثل عن الحكومة

.العراقیة الوثیقة األساسیة لمبادئ التعاون المشترك مع الحكومات المحلیة لمحافظتي الدیوانیة ومیسان وإطالق البرنامج التجریبي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أكمل

-:النائب كاظم عطیة كاظم الشمري –

السؤال: ما مضمون ھذه الوثیقة؟ وما ھو البرنامج التجریبي لنقل الصالحیات؟

-:النائبة ایمان رشید حمید العبیدي –

شكراً سیدي الرئیس، سؤالي األول: ما ھي المعاییر في توزیع الدرجات الوظیفیة على بعض المحافظات دون البعض األخر؟ وأقصد ھنا
محافظة بغداد حیث ال تختلف عن غیرھا من المحافظات وفي دوائرھا حركة مالك وظیفي، سؤالي أین حصتھا من التعیینات؟ ومحافظة بغداد

.تُشكل أكبر نسبة سكانیة في محافظات العراق

السؤال الثاني: ھل أن تلك التعیینات ھي صالحیة وزارة المالیة أم صالحیات المحافظات المشمولة بالتعیین؟ وھل أن تعلیمات التعیین متفق علیھا
بین الوزارة واألمانة العامة لمجلس الوزراء والمحافظات؟

-:النائب علي العبودي –

سیادة الرئیس فیما یخص الدرجات الوظیفیة نتحدث قبل أن أُلحق بمجلس النواب كنت مدیر عام في وزارة النفط وفي شركة خطوط األنابیب
النفطیة، طلبنا بكتاب رسمي من الشركة والوزارة وتم توجیھ الكتاب الى األمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تعیین حراس على أنبوب الغاز

الذي ینقل لنا الغاز اإلیراني الذي كلفتھُ تقریباً (400) ملیون دوالر، تخیل سیادة الرئیس ھذا األنبوب المھم والذي تعمل علیھ الكثیر من محطات
الكھرباء یوجد في العراء بدون أي حمایة والمبالغ الكبیرة التي تترتب على ذلك لوجود الغاز الجاف المستورد من الجمھوریة اإلسالمیة، فأعتقد
نحتاج الى وقفة جادة في ھذا الموضوع، طالما وضح السید النائب عضو اللجنة المالیة أن باإلمكان بصالحیة ُمحددة من األمانة العامة لمجلس
الوزراء أو من رئیس مجلس الوزراء أن تتم ُمعالجة ھكذا أمر طارئ، إضافة ھناك أعداد كبیرة بحدود (3000-4000) حارس یحرس ھذه

األنابیب في مكانات ُمختلفة وال نتفاجأ أن تكون مدة العقود لھؤالء قد تصل الى (15) سنة وھناك الكثیر منھم توفوا ولیس لھم أي مصدر عیش،
فلذلك اعتقد نحتاج الى وقفة جادة من مجلس النواب أن تقف مع ھذه الشریحة المھمة، أیضاً ھناك معیار یقول األجر على قدر المشقة، ھناك

الكثیر من األخوة المحاضرین الذین یعطون دروس مجانیة في الكثیر من المدارس وقد تصل الى سنتین أو ثالثة أو أربعة، أعتقد یفترض أن
تكون لھم اولویة في التعیین والتثبیت دون التنافس عندما یتم الطلب بالتعیین، فأعتقد نحتاج الى ھذا اإلستثناء، أیضاً ھناك الكثیر من الشركات بعد

.سقوط النظام الى یومنا ھذا تستلم رواتب دون أنتاجیة تُذكر، فلماذا ال یتم مناقلة ھكذا كوادر في المنشآت التي تتم بھا حاجة فعلیة الى كوادر

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –

.شكراً جزیالً سیادة الرئیس، ابتدأ بنقد جدول األعمال

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لمجلس النواب رئاسة بموجب قرار المحكمة اإللحادیة، رئیس ونائبین ھذه نقطة نظام تُسجل علیك، لم یرد بالدستور كلمة ھیأة رئاسة

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –

الموضوع خاص بدرجات بموازنة 2018 لحركة مالك 2016، مع األسف المناقشة التي دارت خالل الفترة السابقة كانت مناقشة وكأنما نُناقش
موازنة 2019 فیما یخص الدرجات الوظیفیة، القضیة كتالي موازنة 2018 أُقرت في 3/3/2018 یوجد بھا فقرة ھي حركة المالك 2016 

أنا أعتقد بعدما اقرھا مجلس النواب كان لزاماً على اإلخوة في وزارة المالیة وھم لدیھم بیانات ختامیة لموازنة 2016 في حركة المالك أن
الموضوع ھذا بخصوص المالیة وزارة في واضح تقصیر ھناك أن یبدو الشدید لألسف لكن السابقة، للسنوات التعیینیة الدرجات .تُصدر
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وع و وص ب ی ر وز ي ح و یر ن و یب ی ن ب و ی یی رج ر

القضیة األخرى الحكومة غیر جادة في قضیة أطالق الدرجات، دائماً ما نسمع الحكومة، وزارة المالیة، الوزارات األخرى، سوف نطلق وكلمات
.من ھذا الموضوع

القضیة األخرى الیوم نحُن ندرس حركة مالك 2016 أي المفروض من وزارة المالیة في الشھر الخامس كما وعدت أن تُطلق الدرجات حتى
.تبدأ التقدیم وفق اآللیة التي اعتمدتھا

الموضوع األخر سیادة الرئیس نحُن الیوم نتكلم عن تقصیر واضح من الحكومة في قضیة أطالق الدرجات الوظیفیة، نسأل الحكومة ما سبب
التلكؤ في أطالق الدرجات الوظیفیة لحركة 2016؟ ما یخص قضیة قانون المحافظات ما أعتقدهُ كان قانون سیاسي غیر مدروس غیر فني،

أصدر مجلس النواب في قانون رقم (10) التعدیل الثلث بنقل صالحیات وزارة التربیة وكذلك وزارة الصحة، لكن لألسف الشدید أنا أعتقد لم
نجد أي ُمعالجة حقیقیة، بل على العكس كان ھناك ردة فعل غیر حقیقي، قرار صدر من شورى الدولة من مجلس الدولة بخصوص ھذا

الموضوع لكن لألسف الشدید لم یلتزم مجلس الوزراء وال الھیأة التنسیقیة ألتزمت ألسباب غیر منطقیة ھو عدم إلزامیة القرار، على الرغم من
أن قرار شورى الدولة رقم (57) یلزم أي متظلم في مجالس المحافظات أو المحافظین یذھب الى المحكمة اإلداریة في شورى الدولة، أي بما

معناه أي قرار یصدر من المحافظ أو مجلس المحافظة سوف یُنقض في المحكمة اإلداریة وھذا أنا أعتبرهُ تخبط حقیقي وواضح من القانونیة ومن
.األمانة العامة لمجلس الوزراء وكذلك من الھیأة التنسیقیة

-:النائبة علیة فالح عوید –

تحیاتنا وتقدیرنا لضیوفنا الكرام، السؤال الى األخ الفاضل أمین عام رئاسة مجلس الوزراء، وردني ملف كامل مع أدلتھُ الثبوتیة بالكتب الرسمیة
واألمر اإلداري ألكثر من مرة بتشخیص حالة معینة بوزارة األسكان واألعمار تحدیداً في مدیریة طرق وجسور بغداد، األمر كاآلتي، أن ھناك

أحد المدراء العامیین یستمر في دوامھ رغم إنتھاء عقده كان في البدایة مدیر عام بالوكالة وبعد انتھاء الوكالة طلبوا تجدید العقد ولم تأتي الموافقة
بتجدید عقده ال أصالة وال وكالة وال تكلیف، ورغم ذلك ھو مستمر بالعمل ویستلم مخصصاتِھ المالیة كما ھي، سؤالي كیف یكون ھذا االمر

وأعتقد عندما أتى رفض رئاسة مجلس الوزراء رفض بتجدید العقد لكن الشخص ال زال مستمر؟ في حال طلبكم للملف الملف كامل لدي بكل
الثبوتیات واألدلة التي تثبت ذلك، األمر اآلخر من حق الجیل الجدید أو طالبنا وابنائنا الخریجین، أكثر من أخ ذكر وركز على ھذا الموضوع،

.موضوع توسعة قاعدة التعیین المركزي للخریجین وھذا األمر أعتقد في غایة األھمیة والضرورة

-:النائب حسن خالطي نصیف –

شكراً سیادة الرئیس، في كل مرة نُقر الموازنة وجنابك رئیس اللجنة المالیة سابقاً أول سؤال یسألھُ المواطن بعد أقرار الموازنة أثناء مناقشتھا
بشرونا ھل توجد تعیینات أم ال؟ والحقیقة عندما الیوم نسمع توجد (60,000) مسموح بھا من حركة المالك وتأخرت الى الربع األخیر،

(60,000) درجة وظیفیة أذا متوسط الراتب وبالخصوص معظمھا من الدرجات الدنیا، متوسط الراتب (500,000) مجموعھا في الشھر قد
یعبر الـ (30) ملیار مجموع أستحقاقاتھا، اآلن لدینا فقط (3) أشھر متبقیة أذا باألمكان فتح ھذا العدد أو زیادة ھذا العدد طالما أنھُ لم یتم

أستثمارھا مسبقاً (100,000) درجة وظیفیة یكفیھا (50) ملیار شھریاً ضرب (12) الناتج (600,000) واآلن لدینا مسموح بھا مثلما سمعنا
من السید وكیل وزیر المالیة (3) تریلیون مسموح بھا لمعالجة الوضع القائم، ھذه القضیة التي ینتظرھا أبناء الشعب وجمیع السادة النواب ممثلین

.لھذا الشعب ھذه المالحظة األولى

المالحظة األخرى تتعلق بنقل الصالحیات، وأتحدث عن وزارة الصحة تحدیداً، ھناك قضایا فنیة بحتة مثالً توزیع األطباء القضایا المتعلقة
باألمراض الوبائیة األدویة وما الى ذلك، ھذه القضایا تتبع السیاسة الصحیة العامة للدولة، وزارة الصحة یوجد بھا قضیة أستثنائیة فیما یتعلق فقط

.في ھذ الجانب الذي تتعلق ھذه األمور الفنیة البحتة تعامل بشكل خاص في قضیة نقل الصالحیات

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

شكراً سیدي الرئیس، في البدء نُرحب بالسید األمین العام لمجلس الوزراء، والسید (ماھر) وكیل وزیر المالیة والوفد المرافق لھم، بدأ (د. عمار
طعمة) بكلمة (غیاب معیار العدالة)، أكید سیادة الرئیس ال توجد عدالة ولو توجد عدالة كان نینوى ثاني أكبر محافظة في العراق وأقل نسبة

منتسبین موجودین في نینوى، تخیل أن جمیع محافظة نینوى (13000) منتسب بینما أصغر محافظة بالعراق (16000) منتسب ھذا بخصوص
الشرطة المحلیة من غیر وزارة الدفاع، فھذا أول شيء غیاب معیار العدالة، أتمنى أن نعرف كیف یتم توزیع األجھزة األمنیة أذا كانت وزارة

الدفاع او الداخلیة، وأنا لدي خبر تُطلق اآلن لمحافظة نینوى من وزارة المالیة وأتمنى أن یُجیب أستاذ ماھر على ھذا السؤال (20,000) درجة
وظیفیة تُطلق لنینوى ھذا الكالم ھل ھو دقیق أو غیر دقیق؟ أتمنى أسمع جواب صریح وواضح ألنھُ یُصرف اآلن (13500)، سیادة الرئیس

السنوات السابقة سنوات داعش رئیس مجلس الوزراء قال درجات نینوى باعتبارھا كانت تحت سیطرة داعش لثالث سنوات ھذه تُحجز وتُحفظ
الى حین تحریر المحافظات، لیس نینوى فحسب جمیع المحافظات التي كانت تحت سیطرة داعش، تُحفظ لھذه المحافظات متى ما ُحررت تُطلق
ھذه الدرجات، لغایة اآلن لم تُطلق أي درجة لھذه المحافظات، أتمنى كذلك جواب واضح من السید (ماھر) على ھذا األمر. األمر اآلخر سیادة
الرئیس، التعرفة الكمركیة وھذا الموضوع أیضاً یخص وزارة المالیة باعتبارھا المنافذ، منذُ فتح منفذ (فایدة) في محافظة نینوى بدأ یؤثر على

الطبقة المسحوقة في نینوى، الطبقة البسیطة، الطبقة الفقیرة، أتمنى یؤجل موضوع التعرفة الكمركیة أو التریث بفتح ھذا المنفذ، یؤخذ مكان جدید
بین تكریت وبغداد یكون ھناك المنفذ، الناس تعبانین في ھذه المحافظة والتعرفة الكمركیة بالمنفذ الجدید بدأت تؤثر علیھم، أي البیت الذي ال

.یستطیع على (500) دینار من أین یشتري كیلو (الطماطة) بكذا ألف، كیلو التمن، كیلو السكر؟ أتمنى أن تكون مراجعة لمنفذ (فایدة) بالذات

سیادة الرئیس الدرجات الوظیفیة التي تُطلق للمدیریات أتمنى وزارة المالیة على موقعھا الخاص تقول أن المدیریة الفالنیة كذا ألف درجة ووزارة
.الفالنیة كذا ألف درجة حتى نعرف أن نتعامل مع الوزراء

-:النائب برھان كاظم عبد هللا –
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شكراً سیادة الرئیس، أعتقد أن موضوع الیوم موضوع مھم، قضیة نقل الصالحیات وبحضور السید األمین العام لمجلس الوزراء نُرحب بِھ
واستاذ (ماھر) واألخوة، أعتقد الیوم سیادة الرئیس یجب أن نكون أكثر صراحة، نحُن كل سنة نُشرع قانون الموازنة واعتقد الیوم الكثیر من

الفقرات نُضمنھا ضمن قانون الموازنة وھي ال تُطبق فنحن عندما نسن قانون أو نُشرع قانون واللجنة المالیة واللجنة االقتصادیة ومجلس النواب
وبالتالي أغلب الفقرات عندما یذھب القانون الى مجلس الوزراء أو الى الجھات المعنیة أغلب الفقرات التي تھم الشعب العراقي الذي ینتظر منا
درجة أو ینتظر موضوع عین أو ینتظر من تمویل لبعض المحافظات المنكوبة، الیوم أنا تحدث لك عن محافظة (دیالى) بحضور السید االمین

العام كان لنا لقاء مع مدیر عام صحة (دیالى) یوم أمس في قضیة الطریق الرابط بین (بغداد- دیالى- كركوك) دائماً نتحدث عن العملیات
اإلرھابیة التي تحدث وشھدائنا الذین یذھبون  وبالتالي نسینا شھداء القضایا المروریة، یوم أمس سیادة الرئیس (500) شخص بین متوفي

وجریح امرأة وطفل ورجل خالل شھر الواحد، أي ما یعدل (500) شخص یتوفون لدینا وما بین جریح، المستشفیات مكتظة بسبب الطرق
المؤدیة، نحُن نعول على جناب السید األمین العام أن ھناك تخصیصات ُخصصت لمحافظة (دیالى) من المنافذ الحدودیة، وھذا منفذ (الصفرة)

الذي آذى طریق ما یُقارب (300)كم من (بغداد) وجمیعھُ یمر (بدیالى) سببھ ھو كثرة األحمال الزائدة والشاحنات، وبالتالي ال توجد لدینا أموال
.(وعدم أطالق األموال التي تطلبھا محافظة دیالى ما یُقارب (300

نُطالب السید األمین العام حصة (دیالى) من األموال الموجودة، فنحن الذي نترجاه منكم ھذا أنصاف ألھالي (دیالى)، الیوم (دیالى) تُعاني (500)
شخص توفى خالل الشھر، خالل السنة (6000) عائلة تتیتم بین أرملة بین یتیم، أترجاك سیادة األمین نطلبھا من شخصك أن تُطلق المبالغ

.(لمحافظة (دیالى) حتى على األقل أن الطرق الرئیسیة التي تھدمت لیس بسبب محافظة (دیالى

-:السید رئیس مجلس النواب –

نوصي السید األمین العام ونوصي وزارة المالیة، ولكن ال نطلب أمام مجلس النواب أن یؤكد على تطبیق القوانین واتخاذ اإلجراءات الالزمة
.بحق المقصر بعدم تطبیق القوانین

-:النائب احمد عبد هللا محمد الجبوري –

شكراً سیادة الرئیس، نُرحب باألخوة السید األمین العام لمجلس الوزراء ووكیل وزیر المالیة واألخوة اآلخرین، سیدي الرئیس ما یواجھ بلدنا ھو
التنازع بالصالحیات بین الحكومات المحلیة وبین الوزرات االتحادیة، وھناك مشكلة أخرى ھي لیست في تشریع القوانین التي یُشرعھا البرلمان
ولیست في أصدار القرارات التي یُصدرھا مجلس الوزراء ولكن في آلیة التنفیذ، الجمیع یعلم بأن الكثیر من القرارات لم تُنفذ بالطریقة التي تخدم
المصلحة العامة، فعلى سبیل المثال سیدي الرئیس القرار (224) الذي ھو قرار حمایة المنتج اآلن فقط في العراق المنافذ والنُقاط الكمركیة بین

المحافظات، ال یوجد ھكذا شيء في العالم، المنافذ دائماً تكون على المنافذ الخارجیة، أنا في محافظة نینوى عندما تدخل المواد من (أبراھیم
الخلیل) أنا كتاجر أدفع (إلبراھیم الخلیل) وآتي أیضاً الى سحب التبادل التجاري لیس فقط أدفع فرق الكمرك وإنما ادفع للساحة التي أخذتھا جھات

سیاسیة أدفع (75000) ومن ثم أدفع أموال حتى یقدموني أذا أنا لدي حمل مواد غذائیة (لحوم أو بیض أو دجاج) ولذلك طبقة البیض أصبحت
ضعف سعرھا وكذلك المواد الغذائیة أصبحت ضعف وھو فساد ُمبّطن، وأنا بذلك أؤشر على الخلل الكبیر الذي قام بِھ مجلس الوزراء في فتح

ھذه الساحة، سیادة الرئیس یجب أن یقوم مجلس النواب بالرقابة، وزارة المالیة في المرحلة السابقة أفرطت في تقیید ومنع أطالق الدرجات
الوظیفیة لجمیع المحافظات، وھنا أتكلم من ھذا المكان في الدورة الثانیة طلبت تشكیل لجنة تحقیقیة على مدیر عام الموازنة التي كنا نتمنى أن
تأتي أمامنا عندما قامت بتطبیق قرارات مجلس الوزراء بصورة انتقائیة، عندما تسمح بأطالق درجات لمحافظات وتمنع محافظات أخرى، في

محافظة نینوى كان ھناك عقاب جماعي، الیوم محافظة نینوى لم تحصل على أي درجات بل أن ھناك محاوالت لنقل حركة المالك من دوائر في
المحافظة الى محافظات أخرى، ولذلك سیدي الرئیس نحُن كمجلس نواب وكدورة رابعة یجب أن تُطبق العدالة في توزیع الدرجات ویجب أن

نعترف أن وزارة المالیة قامت بدور سيء في المرحلة السابقة وكذلك أیضاً مجلس الوزراء عندما أصدر قرارات كثیرة دون النظر ألیھا، القانون
(224) ھو حمایة المنتج وھو عقوبة للمواطن العراقي، عندما تُفرض رسوم أكثر من (100%) على مواد غذائیة ومحافظة نینوى والمحافظات

األخرى ال یوجد لدیھا أي وارد، ولذلك الكثیر من القرارات التي صدرت في مجلس الوزراء یجب أن یُعاد النظر بھا، وساحة التبادل التجاري
التي أخذتھا جھات سیاسیة اآلن ومتنفذة في المحافظة یجب أن نوقفھا ونعزلھا، یجب أن ترجع النقطة الكمركیة الى (أبراھیم الخلیل)، من غیر

المعقول أنا أعمل كمارك بین المحافظات لم یعملھا أي أحد فقط في الحكومة العراقیة، سیادة الرئیس امامنا مسؤولیة كبیرة ولذلك أنا أتفق مع ما
.ذكرهُ اإلخوان أننا لسنا بحاجة الى توفیر درجات وظیفیة

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

بما یخص الفقرة التي تحدثت بھا جنابك أحتاج من اللجنة القانونیة الى صیاغة قرار یُصدرهُ مجلس النواب إللزام الجھات الحكومیة لتنفیذ ما ورد
.في كالمك

-:النائب احمد عبد هللا محمد الجبوري –

أخیراً سیدي الرئیس، الدرجات الوظیفیة التي صدرت مؤخراً یجب أن توقف، جمیع القرارات في مجلس الوزراء، العقود، التعیینات، الدرجات
الخاصة، یجب أن یكون لمجلس النواب الحالي دور في النظر فیھا، نحُن نتعامل كدولة وال یمكن أن نتعامل بمزاج شخصي أو حزبي في ھذا

.الشأن

ا الن ل ئ د :ال
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.بعد أكمال المداخالت وسماع وجھة نظر الحكومة سیتم أتخاذ اإلجراءات من قبل مجلس النواب، نعم نحتاج الى نصاب للتصویت

-:النائبة اشواق كریم محسن –

شكراً سیادة الرئیس، توجد لدینا حالة في محافظة المثنى وھي في عام 2016 تم تخصیص درجات وظیفیة الى مدریة تربیة المثنى، وتُقدر بـ
(1040) درجة وظیفیة، وقد تم اختیار وترشیح الخریجین حسب الضوابط التي تم تحدیدھا من قبل وزارة التربیة، أال أنھُ لم یتم التخصیص

المالي لھم ولقد بقوا منذُ ذلك الوقت لغایة اآلن ینتظرون التخصیص المالي، وفي الوقت الحاضر أیضاً تم تخصیص درجات وظیفیة الى
المحافظة في قطاع التربیة الصحة والزراعة أال أنھُ لم یتم التخصیص المالي أیضاً، لذا نطلب أن یتم التخصیص المالي لغرض أكمال إجراءات
التعیین، وكذلك نطلب أن تكون األولویة في التعیین لھذه الفئة من الخرجین وال سیما تم اختیارھم وترشیحھم وفق الضوابط فیجب أن ال نُضیع

الفرصة علیھم وعناء االنتظار ھذه من جھة، من جھة اخرى یجب على المحافظ أن یأخذ بنظر االعتبار بأنھُ یتم توزیع الدرجات الوظیفیة
.مناطقیاً وحسب كثافتھا السكانیة حتى الجمیع یأخذ فرصتھُ

-:النائبة لیلى فلیح حسن –

السید رئیس مجلس النواب المحترم، السادة الضیوف الكرام نُرحب بكم في قاعة الشعب مجلس النواب، حقیقة ھناك شرائح من األُجراء .1
الیومین والعقود العاملین في قطاعات شتى، قطاع البلدیات، الكھرباء، الصحة، الكثیر من القطاعات والكثیر منھم وخاصةً تنمیة األقالیم
لم یستلموا رواتبھم منذُ أشھر خصوصاً (تنمیة األقالیم)وحیث أنھم مستمرین بالخدمة لغایة اآلن ویوقعون على سجل الدخول والخروج
بھذا الجانب، ھناك معاییر في التعیین أولھا أن یكون المتقدم للعمل أن یكون لدیھ أمر أداري بالتعیین، أي یكون التعیین للذي لدیِھ عقد
لدیھ عقد وأمر أداري أي األجر الیومي الذي مضى علیھ بالعمل (15) سنة لم یشملھُ التعیین، یعود للذي لدیھ عقد ولدیھ بتلك الدائرة

المعنیة عقد، أُطالب اإلخوان أو أُطالب الممثلین عن وزارة المالیة باتخاذئ اإلجراءات بتعیین أو وجود حصة لھؤالء األجراء الیومیین
.للتعیین أو التثبیت

أنوه على أختي النائبة التي ذكرت یجب تثبیت المتطوعین من المدرسین والمعلمین ألن جمیع المحافظات یوجد بھا متطوعین ومدرسین .2
.فتكون األولویة لھم، ال أُرید أن أُطیل علیكم ألن ھي دقیقتین

ننتھز فرصة وجود ممثل وزارة المالیة وأسأل باعتباري ممثلة عن محافظة كربالء، أین وصلت مبالغ الزائر دوالر لمحافظتي؟ ولماذا لم .3
یتم تطبیق ھذا القانون منذُ صدورِه؟

-:النائب نعیم عبد یاسر صینخ العبودي –

أوالً: حقیقة بالنسبة لموضوع البطالة ھناك مشكلة كبیرة سوف نعاني منھا في المستقبل باإلضافة الى انھ نرى اآلن أن ھناك خطة حقیقیة
وإستراتیجیة للتوظیف ال تتناسب مع الخریجین وكذلك خریجي الجامعات والدراسات العلیا خصوصاً خریجي الماجستیر والدكتوراه، ھنالك

معلومات بأنھ لدینا أكثر من (4) ملیون موظف ثالثة مالیین متقاعدین وأكثر من ملیونین مشمولین بالرعایة االجتماعیة وبالتالي ھذا عدد كبیر
جداً، ھناك بعض الدول في مصر والجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة یقارب نفوسھم أكثر من مائة ملیون ال یتجاوز عدد الموظفین الى ملیونین
وبالتالي ھناك مشكلة حقیقیة سوف تعاني الدولة العراقیة من الترھل ولذلك ال نجد لألسف الشدید خطة في دعم الزراعة والصناعة والمعمل،
الحقیقة التي یمكن للدولة أن تضع لھا رؤیا واضحة جداً في دعم القطاع الخاص لذلك ھذه مشكلة حقیقیة باإلضافة الى أنھ (60) ألف درجة

وظیفیة في حركة المالك كیف سوف یعین المواطن العراقي؟ ما ھي المعاییر؟ لذلك حتى نحقق العدالة االجتماعیة وأؤكد واثني على كل الذین
.تداخلوا بھذه النقطة بل یجب أن نحقق العدالة االجتماعیة عن طریق موقع خاص بھذه التعیینات وان تكون ھناك معاییر واضحة جداً

ثانیاً: بالنسبة لنقل صالحیات أعتقد أن ھذا القانون على رغم أن الدستور العراقي یؤكد في المادة (116-118-119) على نقل ھذه الصالحیات
وأنھ ال مركزیة موجودة في الدستور العراقي ولكن لحد ھذه اللحظة ال نجد ھناك سقف وجدول زمني لنقل ھذه الصالحیات وھذا القانون شابھ

كثیر من التشویھ أربعة تعدیالت حصلت وتم استثناء الصحة والتربیة مؤخراً ووزارة المالیة لحد ھذه اللحظة ال تستطیع أن تنقل صالحیاتھا الى
المحافظات، وبالتالي أنا اقترح خصوصاً بعد ھذا التشویھ الذي حصل للقانون أما أن نضع جداول زمنیة نلزم الحكومة بھا أو نعیده الى مجلس

.النواب لكي یتم دراستھ من جدید حتى تكون جداول زمنیة

-:النائب فرات محمد عبد حسن التمیمي –

أوالً: نرحب بالسید أمین عام مجلس الوزراء والسید الوكیل وكادر الوزارة في مجلس النواب واقتراحي بصراحة على وزارة المالیة أن توقف
التعیینات لحین تشكیل حكومة ما نسمعھ الیوم في الدرجات الوظیفیة ھو أن رئاسة الوزراء شكلت لجنة اعتراضات في األمانة ولكن ھذا غیر

.منتج إذا كانت الحكومة غیر مشكلة لذا أتمنى من وزارة المالیة توقیف التعیینات لحین تشكیل الحكومة القادمة

ثانیاً: یوجد موظفین یعملون في القطاع الخاص موظف ولدیھ سیارة أجرة یعمل علیھا وآخر لدیھ محل سؤالي من ھي الجھة التي تراقب ھؤالء؟
معقولة موظف یعمل في الصباح في دوائر الدولة والعصر ینافس القطاع الخاص على فرص معینة لذا یجب وضع ضوابط محددة المفروض

الموظف الذي یتسلم راتب من الدولة یترك الفرصة للقطاع الخاص الذي لیس لدیھ فرصة أخرى في الموازنة التكمیلیة لعام 2018 المادة (11)
خامساً البند (و) التي تقول (على وزارة المالیة نقل الدرجات الوظیفیة وتخصیص المالي للراغبین من حملة الشھادات الجامعیة على األقل من

منتسبي وزارتي الداخلیة والدفاع (مراتب) على الوزارات والدوائر األخرى عدا الرئاسات الثالث)، سؤالي للسید الوكیل ھذه المادة لماذا لم
تطبق؟ إذا قمنا بتطبیق ھذه المادة سوف نوفر درجات وظیفیة اختصاصات موجودة في وزارتي الدفاع والداخلیة مثالً مھندسین زراعیین

ومدرسین ھذا یتقاضى راتب أكثر من ملیون دینار وھو منتسب في وزارة الداخلیة ماذا یحصل إذا قمنا بنقلھ الى وزارة؟ في ھذه الحالة نغطي
النقص والشواغر ماذا ھو الضرر إذا أعطینا فرصة تطوع لخریجي االبتدائیة ألنھ ال توجد إمكانیة استیعابھم في دوائر الدولة المدنیة، أما بالنسبة

لموضوع نقل الصالحیات أنا أعتقد أن قانون رقم (21) لسنة 2008 أكثر قانون أجرت الحكومة التعدیالت علیھ ومجلس الوزراء الذي یتمناه
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على السید األمین والھیأة التنسیقیة والدكتور طورھان أن یقترح تعدیل القانون ومجلس الوزراء یصدر تعلیماتھ ال یوجد في القانون تعلیمات
تسھل تنفیذه لھذه اإلجراءات نقل الصالحیات إجراءات اإلداریة منقولة وصالحیات المالیة منقولة والفنیة غیر منقولة لذا على رئاسة الوزراء أن
تقترح تعدیل تعلیمات تسھل تنفیذ إحكام ھذا القانون، وبالنسبة لنقاط الكمارك داخل المحافظات أنا مع القاعدة ألنھ المنافذ الحدودیة ال تلتزم أغلب

التجار یجلبون بضائع من إقلیم كردستان ویتركون المنافذ الجنوبیة أنا مع اإلبقاء على المنافذ الكمركیة في المحافظات الستحالة حمایة المنتج
.الوطني في ظل ھذه الظروف

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

أوالً: نشكر جنابك لزیارتك الموصل ورأیتم بعینكم الواقع المؤلم وحجم الدمار الكبیر فیھا أنا أرید أن اسأل األخ وكیل وزیر المالیة واألمین العام
لمجلس الوزراء أین الدرجات الوظیفیة لمحافظة نینوى منذ عام 2014 ولحد اآلن؟ أین ذھبت الدرجات الوظیفیة؟ أكثر من مائة مدرسة في

الموصل ال نستطیع أن نفتحھا لقلة الكوادر ال معلمین وال مدرسین بینما ھناك أكثر مدارس الموصل ال یدرسون فیھا سوى المحاضرین المجانین
ولیس المدرسین أو معلمین یقوم أھالي الطلبة بجمع مبلغ ألف دینار أو ألفین دینار للمحاضرین المجانیین حتى یقومون بتمشیة العملیة التربویة

ولھم موقف مبشر المحاضرین المجانین ھل توجد مصداقیة في تثبیت ھؤالء المحاضرین المجانین؟ الذین وقفوا وقفة مشرفة وسدوا النقص
الموجود في وزارة التربیة ومضوا بالعملیة التربویة فقط نرید جواب شافي أین الدرجات الوظیفیة لمحافظة الموصل منذ عام 2014 ولحد اآلن؟

.إذا تبرعتم بھا دعونا نعلم ذلك وإذا موجودة قوموا بإطالقھا

ثانیاً: الیوم نحن أصبحنا أقلیة كعرب في الموصل التطوع في وزارة الداخلیة عام 2016 و2017 ذھبت لألقلیة ونحن كعرب أصبحنا أقلیة
والنسب موجودة في وزارة الداخلیة ألنھ نینوى كانت ترضخ تحت سیطرة تنظیم داعش اإلرھابي والموصلین الوحیدین الذین لم یعودوا

وحضرتك التقیت بھم في الموصل ورأیت معاناتھم لماذا لم یتم إعادتھم من دون المحافظات؟ القادة الكبار تم إعادتھم وكذلك الضباط والشرطي
والجندي، یوم أمس لجنة من وزارة الداخلیة التقت بأكثر من ألف وخمسمائة عائلة من المنتسبین المفصولین الذین اعتقلھم تنظیم داعش اإلرھابي
وال زال مصیرھم مجھول لماذا؟ ألنھ ال یوجد إنصاف لمحافظة نینوى لماذا أعطیتم عفو لباقي المحافظات ونینوى لم تعطوھا؟ نرید أن نعرف ما

ھو السبب؟ لماذا لم تنصفونا نحن المحافظة المنكوبة والمدمرة؟ تعلمون أن محافظة نینوى آخر نسبة بالنسبة لالنتماء الى سلك الشرطة في
العراق أین ذھبت الدرجات الوظیفیة للشرطة المفصولین؟ ھل تبرعتم بھا؟ أم اعطیتوھا ألحد؟ قولوا لنا لكي نصارح شعبنا في الموصل الیوم

المنتسبین المفصولین ھم من الذین اعتقلھم داعش وفجر منازلھم وإذا بالنسبة لوجود أي شك على أي أحد منھم أمنیاً تعالوا وأعملوا الالزم والذي
ال یوجد علیھ مؤشر امني لماذا ال یعود؟ ما ھو السبب؟ ھل ھو غیر عراقي؟ قمتم برجوع القادة الكبار الذین كانوا السبب في سقوط الموصل

.الیوم موجودین ورجعوا للوظیفة والشرطي والجندي لم یعد

ثالثاً: بالنسبة للتعرفة الكمركیة المحافظة التي تعیش على المعونات والمساعدات تفرضون علیھا تعرفة كمركیة من اجل منتوج وطني أین یوجد
منتوج وطني في الموصل؟ ال زالت جثث أھل الموصل تحت األنقاض والمعامل مدمرة والمصانع كذلك تأتون تفرضون علینا تعرفة كمركیة من

.اجل إرضاء زید أو عبید حتى یحصل على مكاسب مادیة

-:النائب محمود الكعبي –

-:لدي عدة أسئلة للسید األمین العام ووكیل وزیر المالیة

أوالً: عدم تثبیت عقود موظفي مراكز تسجیل الفرعیة في المفوضیة العلیا لالنتخابات ھذا الموضوع الكثیر من المناشدات أتت لنا ولكثیر من
السادة النواب بالنسبة لموظفي عقود المفوضیة مثالً عندما یحصل ھذا الموظف على عقد في شركة أھلیة أو أي فرصة عمل عند تعاقده مع

المفوضیة لفترة معینة یبقى لھ شھرین أو ثالثة ویقومون بتسریحھ فال یعرف أین یذھب؟ لذا أرجو وان تكون ھنالك إجابة واضحة بھذا الموضوع
من خالل األمانة العامة أو وزارة المالیة یعطونا موقف عام ھل لھم نتیجة أو ال؟

ثانیاً: السید ممثل الحكومة طورھان أنھ بعد صدور التعدیل الثالث لقانون المحافظات رقم (10) لسنة 2018 صدر كتاب مجلس شورى الدولة
المرقم (2282) في 31/7 أعاد دائرتین مھمتین الصحة والتربیة الى الوزارات المركزیة الیوم سیاسة الالمركزیة الدولة باتجاه لذا نرید موقف

واضح من الحكومة ھل ھو مع ھذا القرار أو ضده؟

ثالثاً: ما ھو سبب عدم نقل حملة الشھادات في وزارة الداخلیة؟ نحن یوم أسم كنا في ضیافة السید وزیر الداخلیة وتكلمنا معھ في ھذا الموضوع
قال أن الموضوع یخص وزارة المالیة وقال أنھم كوزارة الداخلیة لیس لدیھم مشكلة والموضوع عند وزارة المالیة وبالنسبة لقانون تعدیل
الرواتب والمخصصات مثالً الممثلین القانونین یوجد تفاوت في الرواتب والمخصصات بمعنى الذي یعمل في وزارة البلدیات أو مجالس

.المحافظات یختلف عن الذي یعمل في المجلس األعلى للمحافظة والشركات النفطیة

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

.أرجو االلتزام بالوقت حتى نكمل باقي المداخالت ومن ثم نعطي دور لإلجابة لممثلي الحكومة دقیقتین لكل نائب

-:النائب محمود الكعبي –

نتمنى من األمانة العامة ووزارة المالیة تعید النظر في ھذا الموضوع بالنسبة للمخصصات والرواتب

رابعاً: مكافآت منتسبي الجیش العراقي أقرت بالموازنة ولم یحصل إطالق مكافأة نھایة خدمة وما الى ذلك الجیش السابق أرجو أن یكون ھنالك
.إجابة
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-:النائب فالح عبد الحسن سكر الخزعلي –

أوالً: نرحب السید وكیل وزیر المالیة والوفد المرافق لھم بالرجوع الى المادة (11) رابعاً من قانون الموازنة االتحادیة رقم (9) لسنة 2018
فأنھا أوقفت التعیینات على مالك الوزارات لنھایة السنة إال بصدور قرار استثنائي من مجلس الوزراء وھنا السؤال الى السید األمین ووزیر

.المالیة أین العشر اآلالف درجة لمحافظة البصرة التي أقرتھا اللجان الوزاریة

-:ثانیاً: ورد في قانون الموازنة االتحادیة لعام 2018 أمرین

أوالً: التعیین لـ(1700) عقد لوزارة التربیة العقود االستثماریة في محافظة البصرة على وزارة التربیة ومن لھم األولویة في التعیین ولم یشملوا
بتعلیمات التعیین لذا یجب أن تكون لھم األولویة مع معالجة المحاضرین المتطوعین في ھذا الجانب في التربیة كما ھو معلوم طبعاً التناسب یجب

أن یكون طردیاً ولیس عكسیاً الیوم العراق یزید من (900) ألف الى ملیون مواطن لذا یجب أن یكون تناسب في التعیینات وأیضاً مؤسسات
.الدولة على مستوى التربیة وغیرھا والصحة وما شاكل

ثانیاً: بالنسبة للخریجین في وزارة الداخلیة والدفاع إذا تم تحویلھم سوف یكون االستفادة من الموارد البشریة في سد النقص في القطاعات
.وخصوصاً التربیة ومبالغ تعضد من إیرادات المالیة بما ال یقل عن مائة ملیار فرق الراتب

.ثالثاً: صدر قانون رقم (67) لسنة 2017 بخصوص التعیینات األوائل وھذا لم یحل لحد اآلن اعتقد على مجلس الوزراء واألمانة العامة

أرجو االختصار بالمداخالت وأكدت على انھ سوف لن یتم إضافات أخرى ال زال ھنالك أكثر من خمسین متداخل أرجو تقدیمھا مكتوب سیادة
النائب ال تحتاجون الى جواب من الجھات المعنیة؟ إذن نحتاج الى جواب من الجھات المعنیة أرجو تقدیمھ بشكل مكتوب سیادة النائب قرار

حصل من رئاسة المجلس كل نائب دقیقتین وإذا أراد أي نائب إعطاءه دوره فلیتفضل ولیس لدي مانع قدم ما تراه مناسب مكتوب اخذ دورك
.وتحدث

-:النائبة عال عودة الیذ شناوة –

أوالً: نرحب بالسادة الحضور بالنسبة للعدد الكلي للدرجات الوظیفیة والخاصة لمحافظة ذي قار ھل أن اآللیة التي وضعت في المحافظة لتوزیع
الدرجات الوظیفیة معتمدة من قبل الوزارة أم األمانة العامة لمجلس الوزراء؟ باعتبار محافظة ذي قار دائرة واحدة في تعیین الدرجات الوظیفیة

.فیھ غبن لبعض االقضیة والنواحي في المحافظة من حیث التوزیع الجغرافي لھذه الدرجات على مستحقیھا أرجو بیان ذلك

ثانیاً: ھل باإلمكان رفع شرط االختبار بین المتقدمین على ھذه الوظائف لوجود ظلم وغبن من الخریجین الجدد والسابقین باعتبار أن الخریج
الجدید ملم بالمادة ومھیأ أكثر من خریج السنوات السابقة الذي یحتاج الى إعادة االطالع على ما سبق من تخصص ودراسة مع أنھم یحملون نفس

.الشھادة

-:النائب مظفر اسماعیل شتیوي الوائلي –

أوالً: في بدایة الشھر السابع شكل السید رئیس الوزراء لجنة وزاریة برئاسة وزیر النفط والكھرباء ووزیر الصحة وبقیة الوزارات على
المظاھرات الموجودة في البصرة وقام وزیر النفط بإطالق عشر اآلالف درجة وظیفیة أرید أن اسأل وزیر المالیة واألمانة العامة لمجلس

.الوزراء أین ذھبت ھذه الدرجات الوظیفیة؟

ثانیاً: في شھر (11) لعام 2017 أتت لجنة وزاریة برئاسة مشرق الفریجي ممثل عن وزارة األعمار واإلسكان والبلدیات لمقابلة األجیر یومي
وتم تخصیص (46) درجة وظیفیة الى بلدیات البصرة ولحد اآلن ال یوجد أي إطالق ألي درجة أما بالنسبة لباقي المحافظات فتم إطالق

الدرجات الخاصة بھم وأنا بالنسبة لي طالبت وزیرة األعمار واإلسكان بإطالق الدرجات الوظیفیة التي ھي (46) درجة أما بالنسبة لعقود
الكھرباء وعقود المفوضیة العلیا لالنتخابات یجب تثبیتھم على المالك الدائم أما بالنسبة للوزارات ورئیس الوزراء بالتعیین والتنقل لھیئات

.والمدراء العامین وھذا مخالف للقانون لكون الحكومة حكومة تصریف أموال

-:النائب ارشد رشاد فتح هللا الصالحي –

اإلخوان واألخوات أفصحوا بالكثیر من المواضیع لذلك سوف اختصر قلیالً بالنسبة لوزارة المالیة لم تكن منصفة في توزیعھا أم أن الوزارات لم
یكونوا منصفین بالتعامل مع ھذا الملف كل النواب یتحدثون عن محافظاتھم وھذا شيء طبیعي ولكن لألسف الذي رأیناه انھ اإلنصاف أو الغدر

الذي حصل لمحافظة كركوك منذ عام 2004 یوجد محاضرین ولحد اآلن لم یثبتوا الفرقة الثانیة عشر تابعة للدفاع حصل لھم حادث قضایا
داعش وتفلشت الفرقة معقول (3) اآلالف أو (4) اآلالف عنصر من أفراد كركوك یبقون بال عمل لحد اآلن ال الدولة تقوم باستیعابھم ویبقون

خارجاً وفي داخل كركوك بالنسبة للشرطة ألفین عنصر من الشھداء والمفقودین أو الھاربین وھو ملف حساس في كركوك ولم تقم وزارة الداخلیة
إعادة النظر بھ بحیث یعیدون الشرطة في كركوك الى مناصبھم اعتقد أن الغبن الذي حصل في كل المحافظات مع توجھ كافة النواب یوجد غبن

حسناً من ھو الذي كان یتعین خالل ھذه الفترة؟ إذا نحن كلنا نقول ال توجد تعیینات إذن أین كانوا ھؤالء ومن یقوم بتعیینھم؟ من ھي األطراف
السیاسیة التي كانت تقوم بتعیینھم؟ ھذا باإلضافة الى انھ في نقل الصالحیات أنا شخصیاً لیس مع نقل الصالحیات مع ھذه العقلیة وعدم وجود

.جھة رقابیة تراقب أداء مجالس المحافظات

-:النائبة سھام العقیلي –
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فیما یخص الدرجات الوظیفیة یجب إعداد المحافظات لھذه الدرجات المتعلقة بحركة المالك للسنوات السابقة دون تحدید لسقف السنوات
وحصرھا بالسنوات الثالثة األخیرة واإلیعاز الى وزارة التخطیط بمصادقة ھذه الخطط بعد تدقیقھا من قبل المحافظات كون التزام وزارة

التخطیط بالمصادقة فقط على الدرجات الوظیفیة لحركة المالك لعام 2016 ھذا سوف یؤدي لظلم المحافظات وضیاع العدید من الدرجات
الوظیفیة وبالنسبة لموضوع نقل الصالحیات فان األمر یحتاج الى دراسة وتفصیلیین كبیرین كون العملیة شابھا التلكؤ وعدم التزام الوزارات

بالقانون وبقرارات الھیأة التنسیقیة رغم مرور أكثر من عام على إقرار مجلس الوزراء والھیأة العلیا للتنسیق بین المحافظات لعملیة نقل
الصالحیات والكوادر الوظیفیة الى المحافظات ولكن ھنالك مشكلة في نقل الموازنات المالیة الخاصة بالوزارات المنقولة الى المحافظات بسبب

.تلكؤ وزارة المالیة بتنفیذ ھذه القرارات على رغم من قرار الھیأة التنسیقیة وقرار المحكمة االتحادیة بھذا الخصوص

-:النائب حسین الفایز –

نرحب بالضیوف الكرام فیما یخص الدرجات الوظیفیة وشریحة المحاضرین والمدرسین والمعلمین ظلمت بشكل كبیر حیث أسھمت بسد النقص
الموجود في كوادر وزارة التربیة لذلك نطالب باالھتمام بھذه الشریحة ألنھم عندما یتعینون كمحاضرین یقدم تعھد خطي مكتوب بأنھ ال یطالب

بالتعیین أو أي أجور یتقاضاھا ومن جھتنا سوف نجمع تواقیع من السادة النواب لغرض إصدار قرار من مجلس النواب یكون ملزم من قبل
وزارة التربیة بقضیة التعیین وبالنسبة لموضوع نقل الصالحیات ال نرید أن نجادل في موضوع أھمیة الالمركزیة ألني مؤمن أنھا أفضل أنظمة

الحكم في العالم ولكن أود في ھذه المداخلة أشیر الى بعض المشاكل والسلبیات الموجودة التي رافقت التطبیق العملي لھذه النظریة خاصة في
ضوء التعدیل الثاني لقانون مجالس المحافظات الغیر منتظمة بإقلیم رقم (21) لسنة 2008 من ابرز مزایا الالمركزیة ھو تقلیل الروتین

للحكومة واختصار الحلقات الزائدة في اإلدارة ولكن ھذا یتطلب وجود كوادر إداریة وفنیة وعلمیة كفوءة وعدد كافي لتلبیة الحاجات المتزایدة
ألبناء المحافظات السؤال ھل المحافظات تتوافر على ھذه الكفاءات؟ الجواب كال ألنھ المحافظات لم تعمل على إعداد ھذه الكوادر رغم أن
المشرع عندما سن ھذا القانون أعطى فرصة عامین للمحافظات لكي تعد ھذه الكوادر والنتیجة كانت تراكم العمل المكتبي وعملیة تباطيء

.القرارات

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

.لو یتم اختصار المداخالت بعشرین متداخل باإلمكان إعطاء وقت أكثر

-:النائب حسین العقابي –

أوالً: مداخلتي في موضوع الالمركزیة اإلداریة للمحافظات وموضوع الدرجات الوظیفیة أي قضیتین ولیس قضیة واحدة من حیث المبدأ لم
نعرف بالضبط ما ھو سبب مجيء ممثلي الحكومة الى مجلس النواب؟ تحدیداً ھل یحتاجون الى غطاء شرعي حتى نوفر غطاء مالي لھذه

الدرجات الوظیفیة؟

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

.نحن قمنا بتوجیھ الدعوة للحضور لمناقشة ھذا األمر

-:النائب حسین العقابي –

ثانیاً: نحن على أعتاب نھایة سنة مالیة ولحد اآلن توجد درجات وظیفیة مغطاة مالیاً التي ھي درجات 2018 لماذا لم یقوموا التشرع بھذه
الدرجات والذي عددھا كبیر؟ الیوم المواطن البارقة الوحیدة لھ ھو إیجاد فرصة عمل لھ م8ع االرتفاع المھول لنسبة البطالة وفق إحصائیات

وزارة التخطیط ھذه القضایا واإلشارات ینبغي االلتفات لھا جیداً وبالنسبة لموضوع الدرجات الوظیفیة وموضوع عدالة توزیعھا وخصوصاً في
محافظة بغداد ففي قطاع التربیة یتم التعیینات في مركز بغداد وتبقى اإلطراف مدارسھا تعاني من قلة كادر التدریسي لھا وبالنسبة لموضوع

اختصاصات الحكومات المحلیة الدستور واضح جداً في اإلدارة المركزیة للحكومات المحلیة اإلدارة الالمركزیة للحكومات المحلیة ومنذ عام
2013 ولحد اآلن مدة خمسة سنوات لم یتم نقل صالحیات بشكل كامل للمحافظات التعدیل أعطى مدة سنتین ونحن خمسة سنوات ولم ینتھي

.الموضوع اعتقد موضوع نقل االختصاصات والصالحیات وإقامة إدارة ال مركزیة رشیدة

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

بالنسبة للدرجات الوظیفیة موازنة 2018 أقرت في شھر آذار، والمدارس بقت فارغة ومعطلة التعیینات خصوصاً التربیة، ھذه الدرجات
الوظیفیة التي خصصت إلى محافظة النجف زراعة وصحة وتربیة، ودیوان المحافظة، أكثر أحتیاج ھي التربیة، المدارس باقیة فارغة، أبناء
المحافظة الخریجین داوموا لمدة عام مجاناً، ال یوجد شخص یعمل مجاناً لدى الدولة، نتمنى أن یكون المحاضرین أجور أو عقود، حتى نحل

مشكلة المدارس الفارغة وبنفس الوقت نحل مشكلة الخریجین، ألن الخریجین یحتاجون إلى أجور نقل باإلضافة إلى الدوام واحتیاجات الدوام عام
.كامل وبالتالي تعیینھم غیر مضمون، یعني سوف یخضعون للضوابط التي تضعھا االمانة العامة لمجلس الوزراء

ثانیاً: نحن نطالب بحركة المالك لسنة 2017، ألنھ سنة 2016 قلیلة جداً ھي (875) درجة لمحافظة النجف، ومدارسنا بحاجة غلى أعداد كبیرة
.من الوظائف

ثالثاً: عقود الكھرباء خصوصاً محطات اإلنتاج، كثیر من الموظفین عقود وتوفوا نتیجة العمل وحقوقھم ذھبت وعوائلھم بقت بدون حتى تقاعد،
.والعام الماضي حدث إعتصام بالتالي اإلخوة في مجلس النواب السابق أبلغونا إنھ ال یوجد في الموازنة السابقة تعیینات
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-:النائب سعد مایع صالح –

حسب ما سمعنا من مداخالت وآراء من اإلخوة یفضي إلى إن غیاب اإلدارة والتخطیط للحكومات المتعاقبة وعلیھ نطالب رئاسة المجلس بتفعیل
قانون مجلس الخدمة رقم (4) الصادر 2009، وأقترح على السید رئیس المجلس تشریع قانون ینظم تأسیس التعاون المجلس والوزارات

والجھات غیر المرتبطة بوزارة واألقالیم والمحافظات الغیر منتظمة بأقلیم، أقترح تأسیس مجلس الخدمة في كل أقلیم والمحافظات غیر المنتظمة
بأقلیم بالتنسیق مع مجلس الخدمة اإلتحادي، مراعاة نص المادة (105) من الدستور التي تنص على تأسیس ھیأة عامة لضمان حقوق األقالیم

.والمحافظات غیر المنتظمة بأقلیم في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة اإلتحادیة

-:النائب جمال محمد شكور –

في محافظة كركوك مدیریة تربیة كركوك لدینا قسم الدراسة الكوردیة وقسم الدراسة التركمانیة وقسم الدراسة السریانیة حسب المادة (4) من
الدستور، توجد لدینا مشكلة بنقل المالك وحركة المالك، في السنوات السابقة وفي الدورة الثالثة لمجلس النواب تم طرح ھذا الموضوع، وتوجد

مخاطبات بین أقلیم كوردستان والحكومة اإلتحادیة بخصوص الموضوع بنقل مالك الدراسة الكوردیة إلى الحكومة اإلتحادیة ألن لحد األن مالك
الدراسة الكوردیة في كركوك على حكومة أقلیم كوردستان، فأطلب من سیادتكم إجراء الالزم بخصوص الموضوع، وأطلب من وزارة المالیة

.لماذا لم تتم اإلجراءات في السنوات السابقة

-:النائب حسین ماجد فایز –

أوالً: لدینا الجدول الموجود ال توجد فیھ المحافظات كاملة وال الوزارات وال الھیأت المستقلة، الجدول منقوص الذي تم توزیعھ من قبل اإلخوة
.الیوم حتى نناقش الموضوع

ثانیاً: كم شغلتم من الدرجات خالل عام 2018؟ ال نعرف عنھ شيء، أنتم األن إذا موظف ینسب تنسیب تعرفون أین ذھب، لكن ال نعرف عن
.الدرجات التي شغلتموھا خالل عام 2018

ثالثاً: ھناك طبقة مظلومة ھم معلمي محو األمیة، ھؤالء لیسوا مشمولین ال بحركة المالك ولیس لدیھم قانون أصالً، فالذي أرجوه أن یؤخذ بنظر
.األعتبار، أطلب جدول كامل لكل مؤسسات الدولة ودرجاتھا

-:النائبة ھدى جار هللا داود –

نحن في محافظة األنبار الدرجات التي خصصت لنا (260-270) محجوبة لحد األن ومصیرھا مجھول، وسألنا علیھا كثیرة ولم نعرف
مصیرھا لحد األن، لذا أطلب من السید وكیل وزیر المالیة أین مصیر درجاتنا المحجوبة التي ھي حصتنا منذ عام 2016؟ التي عددھا (260-

270) درجة ھذه من التربیة، أما من الصحة لدینا (139) درجة معطلة من قبل وزارة المالیة، ما ھو سبب تعطیل ھذه الدرجات؟

نحن لدینا محاضرین مثلما تفضل األخوة النواب جمیعھم مشكلة المحافظات جمیعھا على األطالق من ضمنھا األنبار بدون أجور یتحملون معاناة
وكل سنة یجددون األوامر اإلداریة وبدون فائدة نطلب أن تكون لھم األولویة، لدینا المناطق النائیة نرید أبنائھا الخریجین لھم األولویة من دون
مفاضلة، إذا جاء شخص من قضاء آخر حتى وإن كان معدلھ (100) ألنھ بعد سنة سوف یرغب بالنقل، أفضل أبناء المنطقة النائیة ھو الذي

.یكون لھم األولویة حتى وإن كان معدلھ أقل

-:النائب صادق حمید حسن الصریطي –

أوالً: بخصوص الدرجات الوظیفیة فقد ورد قرار من مجلس الوزراء المرقم (226) لسنة 2018 الخاص بتعلیمات التعیین على الدرجات
الوظیفیة، ورد في الفقرة سابعاً، یجري أختبار تحریري أو عملي ویتم الترشیح للتعین من بین الناجحین، حقیقةً ھذا األختبار مثال لدرجات التربیة

لدینا عدد المتقدمین االن في محافظة ذي قار وصل إلى (70) ألف فإمكانیة إجراء األختبار التحریري صعب، قد یتعرض إلى المنسوبیة
والمحسوبیة وقد یؤثر على المفاضلة بین المتقدمین، أمر أخر ھناك امور مھمة لم یتطرق لھا القرار في المفاضلة مثالً سنوات التخرج، ال یمكن
مساواة خریج سنة 2004 و2005 بخریج سنة 2016 على األقل تعطى خمسة أو ستة درجات للمفاضلة وأیضاً االختبار التحریري أشار إلى
شيء  وھو یشیر إلى األستخفاف بالشھادة العراقیة الممنوحة، أغلب المتقدمین على درجة معلم او مدرس حصلوا علیھا من جامعاتنا ومعاھدنا

العراقیة فال یمكن زجھم بأختبارات قد تؤثر على سیر المفاضلة، ونقترح مراعاة المتزوجین في درجات المفاضلة وأصحاب األطفال، حقیقةً لدینا
في شریحة الكھرباء شریحة مظلومة بعض المھندسین وعقود الصیانات واإلنتاج والنقل أمضوا حوالي (12) سنة من الخدمة وفي كل موازنة

.تدرج لھم وتخصص لھم درجات وظیفیة لكن لألسف لم یطبق القرار لحد اآلن

-:النائب حسن شاكر عودة –

أوالً: ال أتصور الوقت بالنسبة لي، أنا سوف أتحدث بسرعة، لدینا االجور الیومیة والعقود حقیقةً مضت علیھم سنین من الزمن ولم یتم تثبیتھم
على المالك الدائم، ولكن نشاھد كثیرین غیر ھؤالء یتم تثبیتھم وھؤالء بقوا على حالھم، وبعدھا یمضي العمر ویقولون لھم أصبح عمرك كبیر

.وال نستطیع ان نعینك، ھؤالء أن یذھبوا في ھذه الفترة كذلك النظر في ھؤالء

ثانیاً: الموازنة موازنات المحافظات من عام 2014-2018 متدنیة جداً  ولیست بالمستوى المطلوب وكثیر من المشاریع معطلة، وھذا حقیقةً
یعتبر نوع من انواع الفساد وھدر المال العام، وأحب أن أوضح للسید رئیس المجلس واإلخوة الضیوف، نقل الصالحیات والوظائف، نقلت

نبقى لم األمرین أضعنا معناه ھذا إیقافھا، تم الصحة ً خصوصا منھا وقسم ً إداریا منھا الكثیر وال ً مالیا ال كلیة بصورة تنقل لم ولكن الصالحیات
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الصالحیات ولكن لم تنقل بصورة كلیة ال مالیا وال الكثیر منھا إداریا وقسم منھا خصوصا الصحة تم إیقافھا، ھذا معناه أضعنا األمرین لم نبقى
.على الوزارات ولم نبقى على المحافظات كذلك البد أن یتم الجزم بھا قانون موجود رقم (21) البد أن یعمل بھ

ثالثاً: توجد درجات وظیفیة في المدیریات العامة في المحافظات وخصوصاً حركة المالك، مع األسف في بابل توجد (3278) لكن لحد األن لم
تطلق ال الدرجات وال االمور المالیة، أحب أن اوضح إنھ لدینا أكثر من (17) ألف محاضر مجاني ولدینا (3) أالف درجة وظیفیة إین تذھب

األعداد البقیة؟

.رابعاً: لدینا الكثیر من المدارس في محافظة بابل ھدمت لغرض الترمیم واإلنشاء الجدید واألن منذ عام 2014 ولحد األن معطلة

خامساً: وزارة الداخلیة وزارة الدفاع تعطي درجات وتحدد االعمار وكثیر لدینا من الشباب خریجین لم یحصلوا على تعیینات سابقة وأعمارھم
فوق المطلوب أین یذھبوا اآلن؟ ما ھو مصیرھم؟

سادساً: التعیینات التي أطلقت أو الدرجات الخاصة أطلقت من السید رئیس الوزراء حقیقةً ھذه البد أن یتم إیقافھا ألنھا خصصت لمناصب عالیة
.ودرجات خاصة البد على مجلس النواب أخذ النظر بھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

أمر لم یتم التطرق لھ بشكل مباشر، سمعنا عن إطالق درجات وظیفیة في البصرة (10) أالف درجة أین وصل ھذا األمر؟ أرجو إضافتھ
.باإلجابة الحقاً من قبل السید األمین العام لوزارة المالیة

-:النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي –

حقیقةً سوف أختصر، الدرجات الوظیفیة لوزارة الدفاع المخصصة لحشد العشائر في محافظة دیالى، والحشد العشائري في محافظة دیالى أھمل
وحقھم تم أخذه من قبل السیاسیین في دیالى وأخص رئاسة مجلس النواب السابق، ألنھ ثالثة أفواج لحشد العشائر قاتلوا وحرروا سویةً مع الحشد

الشعبي ودرجاتھم اخذت للغیر (900) درجة فقط في محافظة دیالى، السؤال للجنة لماذا في دیالى فقط (900) درجة لحشد العشائر؟ وھذا إھمال
واضح لدیالى، بما یخص درجات التربیة لدینا (1600) درجة لعام 2016، فقط بقیت (36) درجة مخصصة لناحیة سد العظیم، وھذه وزارة
التربیة أعلمتنا بكتب رسمیة أن السبب بعدم إطالقھا من قبل وزارة المالیة، السؤال للسید الوكیل الدرجات (36) المخصصة لناحیة السد العظیم

.ومدارسھا المھملة الرجاء األھتمام بھا

-:النائب قصي عباس محمد –

.أنا لدي مداخلتین

المداخلة االولى: حول موضوع المناقالت بالموازنة في وزارة المالیة من قطاع إلى آخر، أنا لدي معلومات إنھ حصلت مناقالت من بعض
القطاعات إلى قطاعات أخرى ھل ھذا ال یتعارض مع قانون الموازنة، یعني قسم من األموال أتت من دول مانحة، وعلى سبیل المثال للمھجرین،

.تم تحویلھا إلى قطاعات أخرى بعیدة كل البعد عن ھذا الموضوع

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

أین موجودة ھذه الحالة؟ حسب قانون الموازنة بأمكان وزیر المالیة أن یناقل ضمن أبواب الوزارة الواحدة، ولیس أن یناقل من وزارة إلى أخرى،
.إذا لدیك ھذه الحالة أرجو أن توضحھا

-:النائب قصي عباس محمد –

المداخلة الثانیة: حول مغبونیة نینوى، نحن متفقین مع كل نواب نینوى إنھا مغبونة في موضوع الدرجات الوظیفیة في جمیع القطاعات خاصةُ
في وزارة الداخلیة والدفاع، لكن حقیقةً أنا أتحفظ على ما تفضل بھ أحد االخوة النواب حول موضوع أستحواذ األقلیات على الدرجات الوظیفیة

للداخلیة والدفاع، ألن أصالً األقلیات مھجرین لمدة أربع سنوات، فھذا الموضوع أنا اطلب من رئاسة المجلس شطب ھذه الفقرة ألنھ حقیقةً أعتقد
.فیھ إساءة لألقلیات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذه وجھة نظر لم یحدث تجاوز

-:النائب قصي عباس محمد –

لقد سلط الضوء على األقلیات وكأنھ نحن الذین أخذنا الدرجات الوظیفیة، ھذا الموضوع أصالً غیر موجود ونحن مھجرین لمدة أربع سنوات،
.ھذا الكالم غیر دقیق

ا ال ق النائ
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-:النائب قصي محسن محمد الیاسري –

أوالً: ھناك شریحة كبیرة من أبناء القوات األمنیة وھم المفسوخة عقودھم قدموا خدمات لعدة سنوات للبلد بعضھم جرح في معارك تم شمولھم
بالعفو وخصصت درجات لھم ضمن موازنة 2018، لكن لألسف إلى األن لم تتم إعادتھم للخدمة، نرجو من السید ممثل وزارة المالیة أن یبین

.لنا سبب عدم إعادتھم للخدمة لغایة االن

ثانیاً: واقعاً الدولة الیوم بحاجة إلى موظفي العقود واألجور الیومیة والمحاضرین وتعاقدت معھم، وبعضھم قدم سنوات كبیرة من الخدمة برواتب
.بسیطة، یجب شمولھم بالدرجات التي تخصص للوزارات ألن لدیھم تجربة وخبرة كبیرة في مجال عملھم

ثالثاً: أمانة مجلس الوزراء أوعدت محافظة ذي قار (7) أالف درجة وظیفیة، نرجو من السید االمین العام أن یبین وجود ھذه الدرجات من
.عدمھا أم إنھا اطلقت لغرض تھدئة الشارع

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا –

ما یتعلق بمسألة الدرجات الوظیفیة حقیقةً قبل یومین أو ثالثة السید وزیر النفط خرج بتصریح قال نحن من (80-85%) من مسألة البطالة في
العراق سوف نقضي علیھا من خالل الشركات االجنبیة التي نتعاقد معھا، وتصریح السید رئیس مجلس الوزراء الیوم او األمس لیالً قال إنھ

یوجد ما یقارب (85) ألف عامل اجنبي في البصرة یعملون خارج الضوابط والذین مسجلین عدة أالف فقط، ھذه أستفسار لكم السادة الضیوف،
مسألة حصر بیانات العاطلین كانت في السبعینیات توجد مكاتب عمل یسجلون فیھا كل العاطلین عن العمل، لماذا ال یكون ھنالك مقترح لتشكیل

جھاز مركزي لمسألة التعیینات والضوابط جمیعھا حتى الذین یعملون في الشركات االجنبیة أو خارج القطاع الخاص، عندما یدخل أسمھ في ھذا
الجھاز یتم سحبھ ومحوه حتى ال یسجل ضمن بیانات العاطلین عن العمل حتى یكون اكثر تنظیم في ھذه األمور بدالً من أن یكون (كل واحد

.(یغرد على لیاله

ثانیاً: مسألة كتاب األمانة العامة وفق المادة (16) من الدستور العراقي حول تكافؤ الفرص بین المكونات، كتاب االمانة العامة لرئاسة الوزراء
المرقم (17651) بتاریخ 31/5/2017 حول تعویض الدرجات الوظیفیة للمكونات، ھذا طبق سنة 2017 ولم یطبق سنة 2018، وأنا كنت

.أرغب السید النائب التي تحدث وقال الموظفین الذین یأخذون درجات وظیفیة من المكونات واألقلیات یأخذون درجات وظیفیة

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال یجوز الرد على مداخلة اخرى، رأیك تبدیھ أمام رئاسة المجلس

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا –

.أبدي رأیي، لدینا أربع مدراء عامین في نینوى تم فصلھم وال یوجد أحد سأل عنھم

-:النائب مضر خزعل سلمان –

حقیقةً أغلب النقاط تم ذكرھا من قبل زمالئي فیما یخص العقود واالجور الیومیة وأصحاب الشھادات في وزارة الداخلیة، بالتأكید لدینا مطالبات
في محافظة میسان للدرجات الوظیفیة (7) االف التي خصصھا رئیس الوزراء أثناء التظاھرات، باإلضافة إلى ذلك نطالب وزارة المالیة حقیقة

لموضوع مھم جداً في محافظة میسان، لدینا أطباء أختصاص عندما یتم نقلھم إلى محافظة میسان ال یباشروا فیھا ألنھم یعتبرونھا محافظة طاردة
لالطباء، لذلك نتمنى من الوزارة تخصیص حوافز لھم بحیث یجبروا على الدوام في محافظة میسان، باإلضافة نتمنى ان یكون ھنالك تنسیق
بالعمل بین الوزارات ودراسة نسبة الخریجین السنویة، بحیث أیجاد فرص عمل في الدوائر الحكومیة والقطاع الخاص، باإلضافة على ذلك

نقترح على سیادتكم تشكیل لجنة متخصصة لألشراف على التعیینات بالوزارات كافة أو تكلیف كل لجنة حسب أختصاصھا ألن موضوع
.التعیینات موضوع مھم جداً

-:النائب حازم مجید ناجي الخالدي –

أتمنى ان نقف عند موضوع مھم نفس موضوع إیقاف التعیینات منذ عام 2016 إلى االن نتمنى إجابة واضحة وصریحة خصوصاً بعد أرتفاع
سعر النفط، ھذا الموضوع كان متعلق بالتمویل، لكن بعد أن أرتفع سعر النفط الیوم الحكومة مطالبة وممثلیھا باإلجابة الواضحة عن ھذا

الموضوع، أتمنى إن لم تكن اإلجابة منطقیة وواقعیة أن نذھب لتشكیل لجنة تحقیقیة (60) ألف درجة معناھا (250) ألف فرد كان سبب من اتخذ
ھذا القرار في تجویعھم وفي إیذائھم نفسیاً ومعنویاً، موضوع نقل الصالحیات موضوع مھم جداً، والیوم سمعنا بشكل واضح من الحكومة

وممثلیھا إن ھنالك وزارة معنیة وھي وزارة البلدیات واألشغال كانت ھي سبب رئیسي في موضوع عرقلة نقل الصالحیات، ماذا سوف یتخذ
.مجلس النواب بھذا الخصوص؟ إذا كانت وزارة ھي من تقوم بعرقلة نقل الصالحیات وبالنتیجة ھي مخالفة للقانون

موضوع آخر یتعلق بموضوع نقل الصالحیات وتوحید المعاییر والشروط في التعیینات، لیس من المنطق محافظة مثل كربالء المقدسة تضع
شروط تختلف عن محافظة مجاورة لھا مثل النجف األشرف، وھذا یخالف موضوع تكافؤ الفرص الذي ذكره الدستور في موضوع فصل الحقوق

.(والحریات الفصل الثاني المادة (16
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موضوع آخر یتعلق بنقل الصالحیات، نقل الصالحیات جزئتھ الھیأة التنسیقیة، موضوع محدد یتعلق باألراضي، الیوم نجد بعض الوزراء
یقومون بعملیة بیع بناًء على قانون (21) بیع وإیجار أموال الدولة أو على قانون االستثمار، بشكل سریع وكأنما یریدون ینقلون للمحافظة فقط

.موضوع المالكات، في حال أنتقلت الصالحیات كان ھذا موضوع األراضي أنحسم وانا الیوم لدي ملفات بعض الوزارات بشكل جنوني

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید (طورھان المفتي) أرجو األنتباه لھذه الحالة ألنھا واقع حال موجودة تأخیر متعمد لحین حسم بعض الملفات المتعلقة بالوزارات

موضوع آخر، األنتقال بالسكن سابقة وزارة الصحة مثالً موظف في وزارة الصحة من ھذه المحافظة یرید األنتقال إلى محافظة أخرى كانت
.القضیة جداً سھلة بأعتبارھا بنفس الوزارة

 

 

-:النائب محمد رضا داود –

األخ ممثل الحكومة ذكر الجھد الذي بذلوه خالل ثالث سنوات وھو (350) أجتماع لنقل سیاقات نقل الصالحیات، ولكن مع األسف كانت النتیجة
الفشل بأمتیاز خاصة فیما یخص وزارتین الصحة والتربیة، وھذا ما الحظناه في محافظة بابل نرى إن المستشفیات قد تردت إلى أسوأ ما كانت

قبل عشر سنوات أو خمس سنوات وفي تردي االن، ال توجد أدویة وال یوجد حتى خیط للعملیات وال یوجد مغذي، الیوم توجد فكرة من قبل
المحافظة او مدیر الصحة فتح صیدلیات أھلیة داخل المستشفیات، وھذا اعتقد مدخل آخر للفساد بسبب المحاصصة الموجودة في مجالس

المحافظات والمحافظات، ال أرید أن أبدو معارضاً لنقل الصالحیات ألنھ یجب أن یكون في فترة مناسبة، وأعتقد إن المحافظات التي عانت من
.قبل داعش ھي من المحافظات التي سوف تتضرر ألن ال توجد لدیھا اإلمكانیات وال المؤسسات التي أتعبتھا الحرب منذ ثالث سنوات

ثانیاً: موضوع یتعلق بالشھداء، شھداء القوات األمنیة الذین لدیھم سلف واألستقطاعات مستمرة علیھم، ونرى زوجات وأمھات الشھداء یذھبون
.للمراجعة لتنفیذ قرار سابق من الحكومة السابقة إلطفاء ھذه السلف ولم یتمكنوا من ذلك، أرجو األنتباه إلى ھذه الشریحة المھمة

-:النائب فاضل جابر عبد الفتالوي –

أوالً: حقیقةً یعاني بلدنا العزیز من أرتفاع البطالة وأحتل العراق المراتب األولى بین دول المنطقة والعالم، المشكلة عدم دعم القطاع الخاص یجب
.علینا أن ندعم القطاع الخاص وتأھیل المصانع والمعامل التابعة للدولة

.ثانیاً: إنصاف أصحاب العقود واألجور الیومیة بتثبیتھم على المالك الدائم في الوزارات كافة وخاصة الوزارات الخدمیة

.ثالثاً: یجب أن یكون ھناك معیار حقیقي لتوزیع الدرجات الوظیفیة

.رابعاً: أنصافاً لخریجي الدراسات العلیا الدكتوراه والماجستیر یجب أن یكون ھناك توزیع خاص للدرجات الوظیفیة

.خامساً: إعادة المفصولین والملغاة عقودھم من وزارة الداخلیة والدفاع

سادساً: تعویض الفالحین من عدم الزراعة للموسم الصیفي الحالي بسبب شحة المیاه، یجب أن نبتعد عن األقتصاد الریعي واألعتماد على مدخول
النفط، یجب أن یكون ھنالك دعم للقطاع الصناعي والزراعي ودعم السیاحة الدینیة، حقیقةً أتمنى من المجلس الموقر أن یخصص في موازنة

.2019 زیادة لرواتب شبكة الحمایة األجتماعیة كونھم من العوائل الفقیرة ودون مستوى خط الفقر

-:النائب جمال فاخر عوید –

سؤالي إلى المالیة، دائماً یحدث التأخیر في رواتب الكوادر التدریسیة نرید معرفة من ھو السبب المقصر الوزارة أو المحافظة أما في خصوص
نقل الصالحیات فیما یخص نقل الصالحیات للوزارات المشمولة وذلك بحیث إن جملة أسباب نقل الصالحیات حیث ھي روتین وتخفیف األعباء
وإن تعرف الدوائر في المحافظات مرجعیتھا بشكل واضح من أجل سیر المرفق العام لكن سمعنا قبل أشھر أن ھناك رأي للقضاء اإلداري، مفاد

ھذا الرأي أنھ یعاد ارتباط دوائر مثل التربیة والصحة إلى المركز أي الوزارات، نرید أن نسمع تعلیق بھذا الخصوص من السید األمین العام، إما
بخصوص العقود المفوضیة والكھرباء ھذه شرائح مظلومة یجب إنصافھا، أما سلم الرواتب یجب أن تكون ھناك سلم رواتب متساویة لكافة

.الوزارات، بجب تحقیق العدالة االجتماعیة مثل ما نرى الیوم موظف الخدمات یأخذ مائة ، مائة وخمسین وبقیة الوزارات یأخذ ملیون وملیونین

سؤال موجھ لألخ دكتور ماھر بخصوص تقاعد محافظة میسان، دائرة تقاعد محافظة میسان تشكو في مكانھا السیئ والطابق الثاني، وتعرف أنت
.المتقاعد الیوم كبیر السن، مریض

-:السید رئیس مجلس النواب –

.النائب كریم أبو سودة
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.غیر موجود، أكمل مكانھ

-:النائب حازم مجید ناجي الخالدي –

شكراً سیدي الرئیس، النقطة التي انقطعت، عفواً موضوع االنتقال بالسكن، بترك ھذه الحالة فیھا قضیة اجتماعیة، شخص یتزوج امرأة والعكس
یصیر، یربد ینتقل بالسكن من ھذه المحافظة إلى ھذه المحافظة تتوقف عملیة النقل باعتبار ھذه المحافظة توقف عملیة النقل وبصراحة تعمل

مشاكل كثیرة نتمنى موضوع الوزارة عندما تنقل الصالحیات ال یعني انتقلت صالحیات الوزارة لیس عندھا أي مھمة، مھمة التنسیق والمتابعة
والتخطیط ھذه باقیة بالمحافظة والبد منھا وتحل ھذه المشكلة، كذلك موضوع الرواتب یكون فیھ توحید لكل المحافظات ولیس من المنطق معلم
أو مدرس في محافظة معینة انطلق راتبھ ومعلمة أو مدرس في منطقة مجاورة یتوقف، موضوع آخر ومھم لعلھ تكرر من كل اإلخوان أعضاء
مجلس النواب الذي یتعلق بموضوع المحاضر المجاني، في كربالء المقدسة وحدھا فیھا أكثر من (200) محاضر مجاني ولمدة سنتین یعملون

بدون راتب، في محطات الطاقة الكھربائیة في موضوع المحافظة فیھا أكثر من (700) موظفة لمدة سنتین لم یستلما رواتبھم، أتمنى سیادة
الرئیس نتخذ قرار الن نحن وبصراحة بكل األحوال ھناك لوم على مجلس النواب من الشعب أنھ إذا انطلقت التعیینات، ھذه التعیینات نتوقع

الناس أن یكون توزیع، الحقیقة أتمنى أن یكون نفي وبشكل واضح وصریح من جنابك وببیان واضح أن التعیینات بناًء على معاییر التي یقرھا
.مجلس النواب وتحدیداً فیما یتعلق بموضوع المحاضرین المجانین

-:النائب كاطع نجمان جلود الركابي –

سیادة الرئیس نود أن نسأل األخوة الضیوف حول نقل الصالحیات، لماذا نقل الصالحیات یتخصص لوزارات معینة، وزارة البلدیات تم نقل قسم
.من دوائرھا إلى المحافظات، وزارة البلدیات ضمن قانون معین لحد اآلن بقیت في دائرة الحكومة

االمر اآلخر قرار مجلس الدولة بشأن صالحیات وزارتي الصحة والتربیة، ما ھو رأي الحكومة بھذا الخصوص؟

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

نرحب بالسادة الضیوف، بعد إیقاف التعیینات ظھرت ظاھرة تكلیف الموظفین بأداء مھامھم مجاناً دون عقود واالكتفاء بالوعد بالتعیین وھذا
یعتبر حالة من حاالت السخرة التي منعھا الدستور ورفضتھا المعاییر الدولیة. ماذا یعني أن نأتي بمحاضرین بالمدارس بناًء على أمل تعیینھم

.وبالنتیجة تكون لكم أفضلیة بالتعیین وھم غیر مضمون تعیینھم

ثانیاً : أین تخطیط الحكومة الستیعاب الخریجین بالتعیینات في مؤسسات الدولة، ھل توجد خطة غیر حركة المالكات المتوقفة أصالً الستیعاب
.الخریجین

ثالثاً :أین خطط الحكومة لتنظیم عمل القطاع الخاص ودعمھ ووضع آلیات لضمان اجتماعي أشبھ بتقاعد الموظف الحكومي حتى یتم تشغیل
الشباب، الدرجات الوظیفیة تتناسب مع اإلحالة على التقاعد وما عالقتنا بصندوق النقد الدولي حتى نعطل طاقات شباب البلد، ھل فعالً نحن

.محتاجون إلى قروض؟ وإنما فقط سیاسة توریط وإیجاد أعذار حتى الحكومة ال تطلق الدرجات الوظیفیة

فیما یخص فك االرتباط ونقل الصالحیات، الجمیع یعرف أن الدستور العراقي یؤكد على الالمركزیة، في قانون المحافظات الكل یتكلم ویتھم
المحافظات ومجالس المحافظات بالفشل، قانون (21) لنقل الصالحیات یعطي صالحیات للمحافظین لكن نسأل الھیأة العلیا للتنسیق والسید
المنسق طورھان المفتي ماذا نقلت من صالحیات للمحافظات غیر الصالحیات االداریة؟ ھل نقلت صالحیات مالیة؟ صالحیات لوجستیة،

صالحیات فنیة ؟ وبإمكاننا أن نسأل السادة المحافظین الموجودین وھم برلمانیون  والسید الرئیس أیضاً كان محافظ، لم تطلق غیر الصالحیات
اإلداریة ونتھم المحافظات ومجالس المحافظات بالفشل، یجب إطالق الصالحیات المالیة والفنیة، مدیریات فقط موظفین والمدراء تطلق

.للمحافظات إداریاً فقط دون صالحیات مالیة أو غیر ذلك

-:النائب جواد حمدان كاظم –

تحیة للضیوف للكرام، اإلخوة تطرقوا لمشكلة التعیینات التي ھي مشكلة یعاني منھا أغلب أبناءنا وإخواننا من شبابنا الخریجین وغیرھم، مشكلة
التعیینات والدرجات الوظیفیة الظاھر صارت مشكلة عصیة على الدولة العراقیة الیوم وھذا بسبب عدم التوافق بین قرارات مجلس الوزراء

ووزارة المالیة وأنا أضرب مثل بسیط جداً بعدم تطبیق قرارات مجلس الوزراء من قبل وزارة المالیة، نحن عندنا قضاء الحسینیة  وأنا من أحد
ساكني ھذا القضاء الذي یقع شمال بغداد، اإلخوة كلھم یعرفون والسید طورھان مشكلة الحسینیة والمشاریع المتلكئة فیھا ونقص الخدمات المتعمد

وشبھ اإلھمال من قبل الحكومات المتعاقبة علیھ، قضاء الحسینیة أُقر كقضاء سنة 2014 وتم المصادقة علیھ من قبل مجلس محافظة بغداد
واألمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى الیوم ھو قضاء على الورق فقط، لم تخصص درجات وظیفیة لمنصب قائمقام ومدیر ناحیة بالرغم من
مخاطبة وزارة المالیة باكثر من كتاب رسمي، إلى اآلن لم تخصص ھذه الدرجتین، أضف إلى ذلك التخصیصات المالیة للمشاریع على أثر

المظاھرات التي حدثت في منطقة الحسینیة والذي خرج السید رئیس الوزراء بمؤتمر صحفي وخصص عدد من األموال بكذا فقرة أنھ سوف
تطلق كذا أموال وخصصنا كذا أموال، إلى اآلن لم یستلم القضاء دینار واحد من ھذه األموال، قضیة، ال، أستاذي أنا قائممقام الحسینیة لسنة

ونصف ومتابع لكل مشاریع الحسینیة، إلى اآلن العمل بالمشاریع متوقف، عمل بائس ال یرتقي إلى المستوى المطلوب والكل یعلم أن فصل الشتاء
على األبواب مدینة الحسینیة في الصیف عبارة عن ضباب من الغبار وفي الشتاء عبارة عن مستنقعات یعاني منھا المرأة والشیخ الكبیر والطالب

والطفل الصغیر، اآلن أسأل اإلخوة الموجودین السید األمین العام والسید طورھان، أین وصلت ھذه األموال؟ أین وصلت الوعود وأین وصلت
.المشاریع؟ الناس ترید جواب من عندنا

ا الن ل ئ د :ال
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.بعد أذنك إذا تكملھا مكتوبة

-: النائب جاسم محمد حسین جبارة –

ال نرید أن نكرر ما ذكره اإلخوان ولكن أحب أن أقترح ھو لعموم العراق نرجو أن ال یزعلوا علَي األساتذة في جامعاتنا العراقیة أقترح فصل
التعلیم الجامعي الصباحي عن المسائي وتصرف األجور الیومیة للكوادر المتعطلة من أبناءنا األطباء والماجستیر والدرجات األخرى سوف یوفر

في العراق أكثر من (60) ألف فرصة عمل لكل العراق وأجرینا دراسة سابقة في جامعة تكریت وفرنا أكثر من (5) االف درجة وظیفیة في
.جامعة تكریت، أرجو أخذ ھذا المقترح في عین االعتبار وسیوفر لنا اآلتي، تدریس أفضل، انتظام بالدوام، (60) ألف فرصة عمل

النقطة االخرى السید وزیر الداخلیة أمر تكریماً لموقف حصل في مدینة تكریت عندما حملوا السالح، عندما دخل االنتحاریون بـ (500) درجة
وظیفیة وأكملوا الفحوصات كاملةً واألمر متعطل على صرف كغطاء مالي من وزارة الداخلیة، وزارة المالیة جھودكم في ھذا الموضوع، ألن

.ھذا الموضوع مھم

أخواني وھذه النقطة األھم أطمأنكم وأبشركم أیضاً بسبب اإلخفاق األمني قطعت الكھرباء من عبدهللا إلى غرب كركوك الحویجة إلى أن تصل
إلى شرق تكریت عانت أالف من العوائل بسبب عدم القدرة على حمایة األبراج وفسخ عقود الكھرباء واآلن ھذه المناطق تعیش بظالم دامس منذ

أكثر منم عشرة أیام بسبب عدم عودة المفسوخة عقودھم وتوفیر فرص جدیدة كي یحمون أبراج الكھرباء والسید االمین العام ھذا الموضوع
أرجوا أن تنقلوه إلى السید رئیس الوزراء ألنھ ناشدناه في كل القنوات الفضائیة وعجزت وزارة الكھرباء أن تحمي االبراج واآلن نحن نعیش منذ

عشرة أیام بدون كھرباء وتم تفجیر أكثر من (52) برج وكلفة البرج الواحد تعادل مائة ملیون وھذه الـ (500) ملیون أنا شخصیاً أتعھد
.باستطاعتي أن أحمي أبراج الكھرباء

-:النائبة منى قاسم باقر الغرابي –

أتمنى من االخوة في مجلس الوزراء أن یزودونا بالكتب وعلیھا درجات الوظیفیة

كل محافظة وھناك شيء لفت نظري سیادة الرئیس أتمنى من حضرتك والسادة النواب أنھ تتابعونھ معي، ھي الدرجات الوظیفیة المخصصة بكل
محافظة وبحسب المسودة المسلمة من قبل الحكومة یبدأ بمحافظة النجف االشرف ، نجد تعیینات مدیریة الزراعة ومدیریة الصحة والتربیة
ودیوان المحافظة كلھا صادرة بیوم واحد الیوم 23/9/2018، أنا ال أعلم ھي مصادفة أو انطبعت وتعینوا في نفس الیوم، بالنسبة لمحافظة

كربالء نفس الحالة ثالث مدیریات، التربیة والصحة والزراعة في 2/10, بالنسبة لمحافظتنا محافظة ذي قار كذلك یوم 5/9 ھي تعیینات الصحة
.والتربیة والزراعة ودیوان المحافظة، ھذه النقطة االولى سیادة الرئیس، ھؤالء كلھم تعینوا بنفس الیوم كذلك محافظة المثنى

النقطة الثانیة، التعیینات یجب أن تكون من ضوابطھا باإلعالن المباشر، أنا بالنسبة إلّي لم أسمع أن ھناك إعالن عن ھذه الدرجات أو بالفعل ناس
تعینوا والمدة لیست بعیدة 5/9/2018 ، فأتمنى من سیادتكم تشكیل لجنة تحقیقیة من نواب المحافظة تكزن مختصة بمجلس الوزراء وبین وزارة

المالیة وبین المحافظة ألن ھذه حقوق ناس نحن مؤتمنون علیھا والمفروض نقف علیھا سیادة الرئیس وانت تدري أن الدرجات الوظیفیة ھي
ضروریة جداً وجمیع أبناء الشعب الراقي یتطلعون إلى ھذه الدرجات بحكم أمور كثیرة، المحافظات لیس فیھا موارد ، فیھا خط فقر واسع مثل

.محافظتنا محافظة ذي قار المحافظة قدمت دماء شھداء، المفروض یكون التوزیع حسب الشواغر في ھذه المحافظة

-:النائب حامد عباس یاسین –

ھناك قانون أقره مجلس النواب الدورة الماضیة قانون (59) في 2017 لتشغیل حملة الشھادات العلیا، طبعاً ھذا القانون ألزم كافة الجامعات
والمؤسسات العلمیة بنسبة (20%) من الدرجات الوظیفیة لتشغیلھا بالمؤسسات العلمیة منھا الجامعات وباقي الوزارات ألزم ھذا القانون بتشغیل

(15%)  من حملة الشھادات العلیا، وتعرفون الیوم في كل دول العالم تعتمد على الطاقات العلمیة، عندما نقول حملة الشھادات العلیا ھم
الماجستیر والدكتوراه، ھناك إحصاءات دقیقة أنھ (19500) عاطل من حملة الشھادات العلیا في العراق ینتظرون ھذا القانون إلنصافھم

ولألسف الشدید نحن نزل تقریر وبیان من الناطق باسم الحكومة ذكر نسبة باقي الفئات من الشھداء والسجناء السیاسیین واآلخر ولكن حملة
الشھادات أعطى نسبة (5%) تخالف القانون، لألسف الشدید واقع حال الحكومات السابقة خلقت لنا في مؤسسات الدولة جیوش من أالمیین الذین

ملئوا دوائرنا وبالتالي ھم أشبھ بالفضائیین أو عالة على مؤسسات الدولة، أراد ھذا القانون إنصاف حملة الشھادات العلیا، نحن الیوم كلنا ننادي
بالبناء واالصالح، فلذلك أطالب رئاسة المجلس ومجلس النواب الموقر إلزام الحكومة القادمة وإن شاء هللا نحن كلنا نأمل بھا بااللتزام بھذه النسبة

.ألنصاف حملة الشھادات العلیا

-:النائب رامي جبار محمد –

كالمي للمعنیین المختصین بالمالیة، األجور الیومیة أعتقد أنھ أغلب الفساد یحدث في األجور الیومیة وھذا تستنزف الطاقة المالیة للدولة، یعني
تجد في البصرة عقود الكھرباء (4) أالف، المعلمون (1480) كانت (2000) تقریبا غیر المتطوعین، غیر الصحة والتعلیم، عقود المفوضین
إلى آخره، ھؤالء أثبتھم مباشرةً على المالك الدائم حتى ال تستغل الدرجات الشاملة، إضافة إلى ذلك ھذا المتطوع في المؤسسة العلمیة یسمونھم

المتطوعین في األمر اإلداري ھذا نخاف أن تستقطبھ مؤسسة أخرى، اشتغل فترة، رأى العمل، ترك العمل وذھب. لألسف لو كان استقطابھم
مباشرةً، إضافة إلى مسألة مھمة نرید توضیح ھل ھناك (2500) صحیح أعلنت لعقود التربیة والتعلیم في البصرة وھذا لماذا ال یكون على

الموقع الرسمي، ھذا المعلم صاحب العائلة وصاحب البیت وصاحب الشغل الشاغل فقط یسمع من وسائل اإلعالم فلیكن على الموقع الرسمي
حتى ال  یتم التالعب بھذه الدرجات، یعني  الـ (1500) تشمل العقود الـ (1400) و (80) ثم یدخلون المتطوعین ثم تعلن وزارة المالیة على
الموقع حتى ال یتم التالعب من الحكومة المحلیة أو غیرھا، أنا أرى أن التخطیط في الدول یحدث بتداخل رؤى، یعني ھذا المعلم، ھذا صاحب

اذا ل ل ال ذا ف ا ل ل فاة ل ثت إذا ش طل إذا ة الخ ات ن ش أ ات ن ا ث أ ا أ ا الك ق ال
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العقود الكھرباء أدى ما أدى من  ثمان سنوات أو عشر سنوات الخدمة وإذا طلع دون شيء وإذا حدثت لھ وفاة لیس لھ ضمان في ھذا البلد، لماذا
ال یحول على المالك الدائم ونمنع قافلة فساد أو مركب فساد اسمھ العقود التشغیلیة وأرید أن أرى ما ھي الرؤیة المالیة لھذه الدولة؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب بعد إكمال ھذه المناقشات لدي مداولة مع حضراتكم بخصوص المداخالت قبل نھایة الجلسة

-:النائب علي سعدون غالم –

أنا عندي سؤال للسید وكیل وزارة المالیة، ُطِرَح موضوع بالجلسة السابقة حضرتك كنت غیر موجود، أنھ ھناك مبلغ (12) ملیار دوالر في
.مصرف الرافدین قد تلف بسبب میاه األمطار، نرجو من السید الوكیل یعطینا عن صحة ھذه المعلومة، ھذا جانب

النقطة الثانیة: أرجو إطالق مبالغ البترودوالر لمحافظة میسان أسوةً بمحافظة البصرة ألن المحافظة حقیقة محتاجة. نحن عندنا المستشفى
التركي، المستشفى الوحیدة في میسان الذي أُنشئ حدیثاً ولحد اآلن لم یكتمل ھذا المستشفى وكثیر من الحاالت وبسبب عدم وجود مستشفى في

محافظة میسان تنقل إلى محافظة البصرة، یعني أغلب الحاالت المرضیة التي تصیر تُنقل إلى محافظة البصرة بسبب عدم اكتمال ھذا المستشفى،
.نرجو إطالق مبالغ البترودوالر لمحافظة میسان

-:النائب عبداالمیر حسن علي –

عندي مواضیع ناقشھا اإلخوة، موضوع محاضري محو األمیة، سیادتك وجھتنا على وزارة المالیة والتربیة، موضوع موظفي العقود في
المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات وموضوع موظفي التنظیفات في البلدیات، من خالل موقعي السابق كقائممقام لقضاء الشطرة 2016 كانوا
موظفي أو عمال الخدمة أو األجراء (1900)، تم ترشیقھم إلى (900)، ثم تم ترشیقھم إلى (400) وھؤالء یشكلون شریحة واسعة بالمجتمع

.وشباب وھو راتبھ (90) ألف، ھذا محور

المحور الثاني، موضوع المادة (45) نقل الصالحیات، الحقیقة أنا أرى ھذه المادة مثل قصص ألف لیلة ولیلة، یعني نحن كقائمقامین ورؤساء
وحدات إداریة لم نَر تغییر صالحیات، قائممقام، مدیر ناحیة لیس لھ وحدة حسابات، یستجدي من البلدیة یصرفون على سیارتھ ونفقاتھ، قائمقام

یرید أن یشتغل یرید أن یستثمر إیرادات البلدیة ینتظر االعتماد من الوزارة یجيء الشھر العاشر حینھا یبدأ العمل، فالرجاء األخذ بنظر االعتبار
.ھذه المواضیع

-:النائبة میسون جاسم داود الساعدي –

أغلب اإلخوة النواب تطرقوا إلى عدة فقرات منھا المحاضرین وتثبیتھم وكذلك العقود  واألجور لكن ھنا أطرح نقطة حول األجور والعقود ، أكثر
العقود خصوصاً عقود الماء والكھرباء، عقود الماء التي أغلبھا وأجورھا خصوصاً األجور عندنا في محافظة الدیوانیة باعتبارھا محافظة

زراعیة أكثر أصحاب األراضي الموجود ھناك تبرعوا بھا من اجل مشاریع الماء، عندنا مشروعان تبرعوا بھا األھالي وكان طلبھم للتبرع بھذه
األراضي من أجل تعیینھم بتلك المشاریع، فعالً تعینوا بأجور ولكن ھذه األجور كانت مبالغ ثم تقلصت ھذه المبالغ ووصل األجر لكل موظف

أجیر (135) و (130) مع العلم أنھ قرار لمجلس الوزراء (413) في 2017 بأنھ یكون الحد األدنى لكل أجیر یومي ھو (350) ویطبق ھذا
.القرار من 1/1/2018 لكنھ لم یفعل لحد اآلن

نقطة ثانیة، بالنسبة ألّي عقود الكھرباء لحد اآلن لم یستلموا رواتب وعقد صاحب الكھرباء ھو (250) و (200) والعمل ھذا خطر جداً یعني
أنت تعرف ھذه أعمدة والضغط العالي وھكذا ما الكثیر تساقطوا عقود وموظفین في ھذا المجال وانتھت حیاتھم  وألنھم عقود لیس لھم ضمانات

انتھت حیاتھم بدون تقاعد أو حقوق. وكذلك بالنسبة لألجور وعقود الماء عندنا حاالت في الدیوانیة، توفوا وسقطوا باألحواض بسبب التنظیف
،قسم تكسرت أیدیھم وأرجلھم ولیس لھم حقوق، فنحن نطالب من ھذا المكان في تثبیت األجور والعقود، ھذه نقطة وأجور الموارد المائیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.شكراً جزیالً

-:النائبة دالل حسن محمد –

ھناك العدید من موظفي العقود من مفوضیة االنتخابات الذین لم یتم تثبیتھم على المالك الدائم منذ عام 3008 ولغایة یومنا ھذا رغم أن قانون
المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات رقم (11) لسنة 2007 وتعدیلھ (21) لسنة 2010 الذي ینص، على المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات
تعیین منتسبیھا الذین ال یقل مجموع خدمتھم عن سنة على أن یشمل جمیع المكاتب االنتخابیة في المحافظات واالقضیة والنواحي ومن ضمنھم

مكاتب التسجیل وفقاً لقانون الخدمة المدنیة رقم (24) لسنة 1960 وقانون المالك رقم (25) لسنة 1960 فنطالب بتثبیت عقود موظفي مراكز
التسجیل الفرعیة التابعین لكافة مكاتب المحافظات االنتخابیة في مفوضیة االنتخابات تطبیقاً لقانون المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات رقم (11)

.لسنة 2007 وتعدیلھ رقم (21) لسنة 2010

.ثانیاً: ھناك العدید ممن حصلوا على درجات وظیفیة في وزارة الداخلیة لكن العمل متوقف في ھذه الدرجات لغالیة إقرار التخصیصات المالیة

.إضافةً إلى ذلك نطالب بدعم القطاع الخاص وكذلك التشجیع على تشغیل المصانع والمعامل العراقیة المتوقفة منذ سقوط النظام لغایة یومنا ھذا
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-:النائبة خدیجة علي عباس –

تم تشریع قانون الخدمة االتحادي في الدورة األولى وتم إرسال أسماء المرشحین لمجلس الخدمة إلى مجلس النواب الدورة الثانیة والثالثة، لكن
مع شدید األسف مجلس النواب فشل في التصویت على األعضاء المرشحین، فمن أجل تحقیق المساواة والعدل وإحقاق الحق لجمیع المواطنین

.في التعیین والتوظیف أطالب بالسرعة العاجلة بتشكیل مجلس الخدمة االتحادي لوضع المعاییر وأسس التعیین وتحقیق التوازن الوطني

-:(النائب كاظم حسین علي الصیادي (نقطة نظام –

.سیادة الرئیس مجلس النواب لم یفشل بالتصویت لكن األسماء التي كانت موجودة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یقصد أنھ لم یفشل باالختیار لكن األسماء التي قدمت لم یصوت علیھا

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –

.األسماء التي قدمت كانت علیھا كثیر من المؤشرات ولم یصوت علیھا

-:النائبة خدیجة علي عباس –

بالنسبة لمحافظة كركوك، ھناك الكثیر من العقود قد تزید مددھا على (13) أو (14) سنة، ولم یثبتوا إلى اآلن، وكذلك وكما تطرق اإلخوة
األعضاء إلى مسألة المحاضرین والمحاضرات في مدارسنا، والتي أغلبھا تسد شواغرھا عن طریق المحاضرین، فرجاؤنا تثبیت ھؤالء

.المحاضرین

أما بالنسبة لدائرة كھرباء كركوك، ھناك عدم تخصیص درجات الحذف واإلستحداث، رغم أن قانون الموازنة قد نص على ذلك، مما یسبب
نقص الكادر الوظیفي في الدوائر المھمة، فعلى سبیل المثال ال الحصر، ھناك ثالث درجات وظیفیة فقط منسبة إلى دائرة توزیع كھرباء كركوك،

.وفي عام 2018 حصراً ھناك 29 درجة وظیفیة من الحذف واإلستحداث

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید رئیس سكرتاریة الھیأة التنسیقیة ما بین المحافظات، ممثل الحكومة في مجلس النواب، الدكتور طورھان المفتي

أنا أعلم بالجھد الذي قدمتھ مع كثیر من مفاصل الحكومة في المرحلة السابقة حول موضوع نقل الصالحیات، ما ھو الھدف من إبقاء وزارة
البلدیات؟ وزارة البلدیات بموجب اإلصالحات تم دمجھا مع وزارة اإلسكان، لماذا ھذا التأخیر المتعمد في عدم نقل الصالحیات لھذه الوزارة،

وأن ال تكون من صالحیة المحافظات، أرجو توضیح ھذا األمر، وأیضاً ما یتعلق بباقي الوزارات التي أشار إلیھا القانون، وأرجو التحدید، ھل
أن التأخیر من وزارة المالیة؟ أم من الوزارة المعنیة، إبتدئ الحدیث، التأخیر یبتدئ بمن؟

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

. أنا سوف أجیب عن األسئلة بالتسلسل إن سمحتم لي، ما یخص التعدیل الذي ذكره

-:السید رئیس مجلس النواب –

.إبتدئ باألمر الذي تحدثت بھ أنا

 

 

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

ما یخص وزارة البلدیات واإلعمار واإلسكان، أنا أیضاً حسب تصوري، وحسب كالم السید رئیس الوزراء، العملیة اإلصالحیة وفلسفتھا لم تكن
دمج وزارتین حتى تكون وزارة كبرى، وإنما كانت عملیة الدمج إبتداًء وإلغاء وتفكیك وزارة البلدیات في مرحلة متقدمة، فما حصل من عملیة
التأخیر في نقل الصالحیات، وفي نقل الدوائر الرئیسیة لوزارة البلدیات أكثر من الجمیع، علماً أنھ إذا رجعنا إلى قانون (159) لسنة 1969،

نجد جمیع ھذه الصالحیات كانت مناطة بالمحافظة، وبعد عام 2003 تم إستحداث وزارة البلدیات، وبالتالي أصبح لدینا ھذا اإلختناق الموجود،
أنا مع رأي – حسب قرار مجلس الوزراء – بدأنا بالنقل، وأنھینا نقل ملف األجھزة والدوائر إلى المحافظات، الموجود اآلن الكور لھذه

المدیریات، أنا أیضاً مع إلغاء ھذه الوزارة، ألنھ تم إنجازھا، ما موجود فیھا من المدیریات المھمة والتي من الممكن أن تبقى ضمن السیاسة
العامة، ومن ضمنھا التخطیط العمراني كمركز في بغداد، یمكن أن تحال إلى وزارة التخطیط، ألنھ تخطیط عمراني، وما موجود فیھا من بلدیات

أو األراضي التي تم الحدیث عنھا، فمن الممكن أن تحال كدائرة في وزارة المالیة، ألن كل األراضي مرجعھا إلى وزارة المالیة، بالتالي بھذه
نظ ة ذا ات ل ال ة زا لف ا إن إل افةً إ ال ا األ لف نا أن ً ا أ نك قة الط
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.الطریقة نكون أیضا أنھینا ملف األراضي الموجود، إضافة إلى إنھاء ملف وزارة البلدیات، ھذا من وجھة نظري

-:السید رئیس مجلس النواب –
من ھو سبب التأخیر؟

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

ت علیھ، وھناك سبب التأخیر صراحةً لم یكن من وزارة المالیة، إنما التلكؤ الذي كان موجوداً في وزارة البلدیات، قانون وزارة البلدیات لم یُصوَّ
.تضادات داخل نفس الوزارة، بالتالي قد یصدر أمر، وبعد مدة یعطل األمر، ویصدر أمر آخر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.وزارة المالیة لیس لھا سبب في التأخیر، وزارة المالیة تستطیع أن تنفذ فك اإلرتباط مباشرةً

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

وزارة المالیة تطلب من كل وزارة – نحن عندما نبدأ بنقل صالحیاتھا ودوائرھا – تطلب من ھذه الوزراة أسماء الموظفین ورواتبھم وحیثیاتھم،
ل وھذا الموضوع عندما یتأخر فإن المالیة ال تستطیع أن تنقل، ألننا سوف ندخل في الشھر الثاني، وعندما ندخل في الشھر الثاني، فیجب أن یُنزَّ

.من الحساب العام مقدار شھر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال تصرف رواتب إبتداًء من الوزیر المعني إلى أن تنقل الصالحیات

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

كما تقول تماماً سیادة الرئیس، ونحن في األخیر عملنا على ذلك، كان القرار بأن تتوقف وزارة المالیة عن صرف الرواتب، وبالتالي تجبر
الوزارة وتضطر إلى نقل المالكات والدرجات والحیثیات، حتى یمكن نقل الموظفین، بھذه الطریقة إستطعنا في الشھر السادس 2018 أن ننقل

.دوائر وزارة البلدیات بحیثیاتھا

أعود إلى بقیة النقاط، أنا أكرر، اآلن تفكیك وزارة البلدیات حقیقةً ال بد أن ننتھي منھا، نعود إلى مسألة التعدیل الثالث كما تحدث النائب
السامرائي، والنائب كاظم الصیادي، وبقیة اإلخوة، نحن لم نوقف القانون، القانون (21) كتیب، والكتاب الذي قال عنھ السید السامرائي ھو عبارة

-:عن سطر واحد ضمن فقرة من مادة، ونحن لم نوقفھ، كتابنا واضح إن سمحت لي بقراءتھ

-:إشارةً إلى كتاب وزارة البلدیات، نود أن نبین ما یلي

إن التعدیل الثالث أشار في المادة (1)/ثامناً منھ إلى تعریف الموظف المحلي – وھو ھنا یشرح الموظف المحلي – (األمر الذي ینطبق على
موظفي التربیة والصحة في المحافظة، مما یتطلب مخاطبة تلك الدوائر من خالل المحافظة باعتبارھا ھي المسؤول األعلى)، ھذا كان إستناداً إلى

.التعدیل الثالث

ثانیاً: إن قانون التعدیل الثاني رقم (19) قد نص في المادة (45)/أوالً (بنقل الدوائر الفرعیة واألجھزة والوظائف والخدمات واإلختصاصات التي
تمارسھا الوزارات المشمولة آنفاً إلى المحافظات)، في حین أن قانون التعدیل الثالث رقم (10) أشار إلى الصالحیات فقط من باب التفویض، ھنا

توجد لدینا مشكلة، التعدیل الثاني یتكلم عن نقل دوائر وأجھزة واختصاصات، ھذا السطر الذي تمت إضافتھ، سوف أوضح كیف تمت إضافتھ،
.یتكلم عن نقل الصالحیات، بالتالي فالموضوعان مختلفان كلیاً، ھذا موضوع مادي، وذاك موضوع معنوي

إن عدم ورود وزارتي التربیة والصحة في التعدیل الثالث عند ذكر الوزارات المشمولة بالمادة (45)، كون عملیة نقل الدوائر التابعة لھذه
الوزارات قد نقلت بشكل كامل، وعندما جاء التعدیل الثالث، فیما یخص المالكات والحیثییات واألجھزة والدوائر للتربیة والصحة منقولة كلیاً،

.فمن الطبیعي أن ال تذكر

إن الوضع الحالي لوزارة التربیة من دون مدیریات عامة في المحافظة، كون األخیرة قد أصبحت محلیة تابعة للمحافظة، وتطبیق الفقرة التي
أشار إلیھا السید السامرائي لیس فیھا مشكلة، ولكن بعدما دخل القانون حیز التنفیذ، ألنھ توجد فقرة مھمة، إذا یوجد أثر رجعي، فینبغي أن یذكر

في القانون، حقیقة في القانون غیر مذكور بأثر رجعي، بالتالي أنا كمحافظ على القانون، اآلن أطبق القانون في الھیأة، وال أستطیع أن أعود بأثر
.رجعي، والقانون لم یذكر بأثر رجعي

أعود إلى نقطة مھمة جداً، وھنا أدعو السید رئیس مجلس النواب المحترم والسادة النواب إلى فتح تحقیق في ھذا الموضوع، ھذه الفقرة عندما
جاءت إلى التصویت في التعدیل الثالث، لم تكن مقروءة قراءة أولى، وال قراءة ثانیة، وإنما عبارة عن ورقة جيء بھا من قبل أحد السادة النواب،

وأعطیت إلى السید رئیس مجلس النواب الدكتور سلیم الجبوري في ذلك الوقت، ألن ھذه الفقرة غیر ناضجة، تقول بنقل صالحیات، نقل
الصالحیات مصطلح عرفي غیر موجود في القانون  ، من بدایة القانون إلى نھایتھ ال یوجد فیھ مصطلح نقل صالحیات، لدینا نقل أجھزة ودوائر
واختصاصات، مع ذلك بعد مدة عندما رأینا أنھ صدر في القانون قبل أن یرسل إلى النشر جئنا إلى لجنة األقالیم والمحافظات، كان السید النائب

سوران رئیس اللجنة آنذاك، ومع المستشار القانوني في اللجنة، ومع المستشارین القانوني لي، وجلبنا التسجیل الصوتي وأفرغناه، فوجدنا أن ھذا
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ي ي ي ع ي ي ع
غیر مصوت علیھ، مع ذلك ُدرج في القانون، وأرسل القانون إلى رئاسة الجمھوریة، وتم نشره في الوقائع، فأرجو فتح تحقیق في ھذا الموضوع،

وجلب التسجیل الصوتي، وتفریغ التسجیل الصوتي، وسترون ھل أن ھذه الفقرة مصوت علیھا أم ال، ھذا ما یخص ھذه الفقرة، وأنا أصر على
.المطالبة، ولكم األمر بعد ذلك

مع ذلك، بناًء على كتابنا، وزارة الصحة وأظن وزارة التربیة فاتحتا مجلس الدولة، لبیان الموقف من ھذه الفقرة، ھم فاتحوا مجلس الدولة بناًء
على المادة (6)/خامساً، وھذه المادة حسب قرار قانون مجلس الدولة ھي مادة إستیضاحیة غیر ملزمة، أنا اآلن أطبق القانون، أنا لدي قانون
وملزم بتطبیقھ، ولدي إستیضاح أنا غیر ملزم بتطبیقھ، أي أحد مكاني، ماذا یطبق؟ یطبق اإلستیضاح غیر الملزم؟ أم یطبق الملزم؟ فأنا أطبق

الملزم، في حین كان من الممكن أن الوزارة المستوضحة تسأل على المادة (3)/سادساً التي ھي ملزمة، لكان القرار الذي یأتیني ملزماً، ویكون
ملزماً لجمیع األطراف، لیطبقھ الكل، لكن ھو أصالً سأل عن المادة اإلستیضاحیة التي ھي غیر ملزمة، فأنا غیر ملزم بتطبیق شيء إستیضاحي،
فلتعد الوزارتان وتسأال مرةً أخرى عن الفقرة اإللزامیة، ویأتي الجواب اإللزامي، والكل یطبقھ، وھذا قانون مجلس الدولة إذا یرید سیادة النائب

.كاظم الصیادي أن یراه، والذي صوتم علیھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.دكتور طورھان، الحدیث مع رئاسة المجلس، ال یجوز الحدیث مع النواب، وعندما تستذكر حادثة، ال تشیر إلى إسم نائب مباشر

 

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

نقل الصالحیات، وإطالق یدھم على المواد المحلیة، وتطبیق الفقرة (44)، ھذه مادة مھمة جداً، لھذا نحن شكلنا نظاماً محلیاً، وغالبیة مجالس
المحافظات قد صوتوا على ھذا النظام المحلي، والذي یحتوي على تعظیم الواردات المحلیة، وضمن النظام یوجد، أن كل محافظة تعطي الخطة

التخمینیة، أو الموازنة التخمینیة، والمحافظة التي تعطیة الموازنة التخمینیة فسیتم فتح وحدة حسابیة لھا، حتى تعمل على تعظیم الواردات المحلیة
.التي من المؤمل أن تطلق في 2019 إن شاء هللا

النقطة األخرى: ھل ُحدد وقت كامل لنقل الصالحیات؟ القانون قبل أن یكون فیھ طعن، فیھ سنتان في التعدیل الثاني، وحصل فیھ طعن، بالتالي
تعطلت ھاتان السنتان، نحن بدأنا منذ 2015، 2016 و 2017، الموجود حالیاً غیر المكتمل فقط المحافظات المحررة، ومع المحافظات

المحررة، والتي بدأت وزارة المالیة بنقل المالكات والحیثیات التابعة لھا، فنكون نحن قد أكلنا الصالحیات، أتأمل إن شاء هللا، إذا وصلت األسماء
.إلى وزارة المالیة قبل نھایة السنة، فھذه الفقرة (45)/أوالً نكون قد أكملناھا تماماً إن شاء هللا

ھل ھناك سلبیات في نقل الصالحیات؟ أو في تطبیقھا؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید ممثل الحكومة، أنت ممثل للحكومة الیوم، ال تنتظر أمالً من وزارة، توقف صرف الرواتب عن الجھات المعنیة، لحین نقل الدرجات
.الوظیفیة

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

ھل ھناك سلبیات؟ أكیداً، كل عملیة جدیدة لھا سلبیاتھا وإیجابیاتھا، واحد من السلبیات التي جاءتنا مثالً، بأن ھناك تدخالً لمجالس المحافظات في
كثیر من المرافق، في حین أن دور مجالس المحافظات ینحصر في الدور الرقابي، والمصادقة على الموازنات المحلیة، إضافةً إلى وجود بعض

.التنقالت، والتي حسب ما جاءنا بأن ھذه التنقالت غیر صحیحة، نحن عملنا على تحجیم ھذا الموضوع، ولكن ال یزال جزء منھ موجوداً

.ھل ھناك خطوات نحو التربیة والصحة؟ أجبتھ، بناًء على قرار مجلس الدولة

فتح حساب للمادة (44)، مثلما قلنا، نحن شكلنا نظاماً محلیاً، وحسب النظام المحلي الموجود، إضافةً إلى الخطة أو الموازنة التخمینیة التي
ستعطى ألیة محافظة، فسیحال إلى وزارة المالیة، ویتم فتح وحدة حسابیة، لتعظیم الواردات المحلیة، وھذه الواردات ستكون مختلفة كموازنة عن
الموازنة التي ستأتي من الحكومة اإلتحادیة، فتنمیة األقالیم شيء، والموازنة التي تذھب إلى الوزارات اإلتحادیة شيء، وتعظیم الورادات المحلیة
كموازنة أخرى شيء آخر، بالتالي إذا یوجد وارد من الموازنة المحلیة، فسوف ال یتم عمل مقاسة من قبل وزارة المالیة، ال توجد عالقة، تعظیم

.الورادات المحلیة، والواردات المحلیة التي تبات بتقى لدى المحافظة، وتدور وتحال إلى المشاریع التي یختارونھا

.نقل الصالحیات إلى المدراء العامین من قبل الوزارة

-:(النائب فالح حسن جاسم الخزعلي (نقطة نظام –

بخصوص الجبایة الداخلیة وتعظیم اإلیرادات، الیوم مجلس محافظة البصرة كلھ متھم، ورئیس المجلس في السجن بسبب تنفیذ ھذا القرار، وكل
.المحافظات ال یمكن أن یفسح لھا المجال بھذا اإلتجاه

الموضوع اآلخر: ال توجد ضوابط صدرت من األمانة العامة لمجلس الوزراء بما یتعلق بالجبایة الداخلیة، والمواد (114,113,112)، ھذه
المواد الدستوریة لم تعالج في قانون مجلس المحافظة رقم (21)، وأیضاً بالنسبة للھیأة العلیا للتنسیق بین المحافظات، كان من المفترض خالل

سنتین أن تنتھي من ھذا الملف، علماً أن المادة (129) من الدستور واضحة، القوانین تعتبر نافذة من حین نشرھا في الجریدة الرسمیة، فبالتالي
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ي ي ( ) ي
.الھیأة یجب أن تلزم بسقف زمني لحل ھذا اإلشكال واإلنتھاء منھ

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –
محافظة البصرة حصلت لدیھا مشكلة، ال ألنھ أصبحت لدیھا جبایة محلیة، لكن مجلس المحافظة ھو الذي جبى، وھو الذي صرف، مجلس
.المحافظة ال یمكن أن یصرف، ھو یضع المعاییر للجبایة، والذي یجبي ھو المحافظة، والذي یسرق ھو المحافظة، ولیس مجلس المحافظة

النقطة األخرى: الھیأة فُعلت بعد إلغاء وزارة الدولة لشؤون المحافظات في 6/10/2015، بالتالي بعضنا نحن من ھذا السقف الزمني الذي
.تفضل بھ جنابك

تعدیل قانون (21)، وتعدیالت كثیرة حصلت على قانون (21)، نعم ھذا الموضوع صحیح، وحبذا أن یكون واحداً من القرارات أن ال نعدل بعد،
ً .وإذا توجد إشكالیة حول ھذا القانون فیصار إلى قانون جدید كلیا

مجالس المحافظات والدور الرقابي الذي علیھا، أنا حسب معلوماتي، وحسب الدستور، مجلس النواب لھ السلطة الكلیة في مراقبة مجالس
.المحافظات، بالتالي في حال وجود إشكالیة ضمن مجالس المحافظات، فمن الممكن مجلس النواب الموقر أن یقوم بھذا الموضوع

ھناك أحد اإلخوة قال أن الكوادر الموجودة بعد نقل الصالحیات تعاني من قلة خبرة، نحن لم نأِت بكوادر، ھي نفس الكوادر التي كانت مرتبطة
بالوزارة أصبحت مرتبطة بالمحافظة، ولیس من المعقول أن تكون لدیھ خبرة عندما كان في الوزارة، وعندما نقل إلى المحافظة قلت نسبة

خبرتھ، بالتالي نفس الكوادر الموجودة التي كانت مرتبطة بالوزارة ھي نفسھا التي ذھبت، ما عدا الدائرة المالیة، ألن الدائرة المالیة تم تكلیفھا
.مؤخراً، كوادرھا تختلف

مسألة األراضي والوزارات التي تعطي ھذه األراضي، مسألة األراضي تختلف من وزارة إلى أخرى، تحكمھا تعلیمات وقوانین خاصة، مع ذلك
.نحن لدینا تخریجات حسب كل وزارة في نقل الصالحیات، وما سیحصل، أو ما یقال على وزارة البلدیات سوف ینھي ھذا الموضوع

أحد اإلخوة قال، الفشل في نقل الصالحیات مما سبب عدم وجود األدویة، األدویة سیاسة عامة وإتحادیة (100%)، المحافظات عندما ترید أن
تشتري أدویة تشتري وفق إجتھاد، وإذا كانت ال توجد أموال في السنتین الماضیة في وزارة الصحة، فأعطوا المجال إذا أرادت المحافظات أن

.تشتري، أما السیاسة الدوائیة وشراء الدواء وتوزیعھ فھذه مسألة إتحادیة مناطة بوزارة الصحة والموازنات الحاكمة الموجودة في قانون الموازنة

مسألة نقل األطباء من محافظة إلى أخرى أیضاً صالحیة إتحادیة، ولكن في حال وجود زواج أو مسألة إجتماعیة، فھناك في القانون وفق القاعدة
.اإلجتماعیة یكون النقل إعتیادي جداً

عملیة نقل الصالحیات، أحد اإلخوة قال فقط الصالحیات اإلداریة، المالیة والفنیة لم یتم نقلھا، نحن عندما بدأنا بنقل الصالحیات، لم تكن أیة
أموال موجودة في الموازنة، بالتالي فالصالحیة المالیة لم تكن واضحة، ولم تكن األموال أو اإلمكانیة المادیة موجودة، ولم تكن األمور الفنیة

ً .موجودة، اآلن في موازنة 2019 ھناك تنمیة أقالیم، ھناك موازنة محلیة، فستكون واضحة لدیھم الصالحیة المالیة والفنیة أیضا

قضاء الحسینیة، ھذا القضاء فیھ مشكلة جغرافیة، على طول السنوات منذ الثمانینات مرة یحسبونھا على بغداد، ومرة یحسبونھا على دیالى،
بالتالي كانت ھذه المشكلة موجودة، والقضاء أثبتناه اآلن، وھو مثبت إداریاً، مسألة اإلعمار الذي حصل فیھ، أنا اآلن إتصلت، ھناك جزء من
اإلعمار سوف یطرحھ السید وكیل وزیر المالیة، ألنھ حسب ما فھمت بأنھم أطلقوا كل األموال، لكن لم تصل، والجزء األكبر من المشاریع

.صحیحة

وقد أخرج خارج الموضوع، مسألة الدراسة المسائیة والصباحیة والفصل بینھما، حتى تكون ھناك فرصة لكادر جدید، ھذا القرار قبل حوالي
.ثالثة أشھر إتخذتھ وزارة التعلیم العالي، والمفروض أنھ دخل حیز التنفیذ اآلن

مسألة تطبیق المادة (45)، فقط نسمع بھ لكن ال نراه، مثالً قصر السندباد الذي ذكره بعض اإلخوة، أنا فقط أعطي مثاالً على مدى تطبیق المادة
(45)، في البصرة عدد موظفي الحكم المحلي كان ال یتجاوز ألفین أو ثالثة آالف، اآلن واحد وسبعون ألف موظف، في بغداد كان لعلھ ال

یتجاوز عدد موظفي المحافظة والحكومة المحلیة ستة آالف، اآلن (350) ألف موظف، ھذا دلیل على تطبیق المادة (45) على أكمل وجھ، نعم
.حصلت فیھا بعض التأخیرات، ولكن تم النقل بصورة ناجحة

-:(السید مھدي العالق (األمین العام لمجلس الوزراء –

أنا سأتكلم عن بعض الجوانب، وأترك للسید وكیل وزارة المالیة، باعتبار أن غالبیة النقاط تتعلق بھذا الجانب، ولكني أعد المجلس الموقر بأننا
سنجري كشفاً دقیقاً لكل ما ورد من تفاصیل أبداھا السادة أعضاء مجلس النواب، ألنھا كبیرة، وسنبدي مالحظاتنا، وإجابات األمانة أو الوزارات

ذات العالقة، أو ما یقتضي رفعھ لمجلس الوزراء تعدیالً لقرارات أو تعلیمات، أعد المجلس بأننا خالل عشرة أیام نرسل كشفاً تفصیلیاً بھذا
.الموضوع

النقطة األولى تتعلق بموضوع اإلعالن عن الدرجات الشاغرة، التعلیمات رقم (4) لسنة 2018، الحقیقة ھي نوقشت في مجلس الوزراء،
وأعدت من قبل لجنة خاصة، أنا أحیي المالحظات التي وردت بشأنھا، وسنطرح التعدیالت المقترحة على مجلس الوزراء الموقر، فقط أشیر إلى
أن ھناك مالحظة تتعلق باإلختبار، وفعالً في بعض المحافظات ھناك آالف الدرجات الشاغرة في التربیة وغیرھا، ولیس من المنطقي أن تجرى

اإلختبارات بھذا الشكل، كان الھدف من ذلك أن تكون عملیة اإلختیار فضالً عن المعاییر األخرى، ھناك معاییر موضوعیة، ولكن أعتقد أن السید
وزیر العمل والشؤون اإلجتماعیة في اجتماع مجلس الوزراء المقبل سیطرح مسألة بأن اإلختبار سیكون إختیاریاً، وحسب قناعة الجھات ذات

المعاییر من وغیرھا المتقدمین، عدد وحسب المحافظات، في العالقة
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.العالقة في المحافظات، وحسب عدد المتقدمین، وغیرھا من المعاییر

أیضاً أنا أتفق مع ضرورة تقدیم كشف من قبل وزارة المالیة خالل اإلسبوع القادم لألعداد، لكي یصبح واضحاً أمام المجلس الموقر، الكشف الذي
.قدم اآلن فقط إشارات لما أرسل إلى المحافظات من توجیھ أو تعمیم باإلنطالق بالتعیینات

-:السید رئیس مجلس النواب –

یوجد كشف بالدرجات الوظیفیة، كنت قد رأیتھ في دائرة الموازنة خالل زیارتنا للبصرة، كان لدیھم أعداد ألغلب المحافظات وألغلب الدوائر،
.وكانوا ینتظرون اإلجابات النھائیة، فكان أوضح من ھذا الجدول الذي جلبتھ وزارة المالیة

-:(السید مھدي العالق (األمین العام لمجلس الوزراء –

نحن كنا نتابع من اإلمانة أیضاً مع دائرة الموازنة، المشكلة أن الوزارات والمحافظات لم تكمل مالكاتھا بشكل دقیق، وھذه معضلة تواجھھا دائرة
.الموازنة دائماً، ھناك مراجعة حقیقیة

ھناك إستفسارات عن قضیة منتسبي الدفاع والداخلیة، ال سیما في المناطق المحررة، بصراحة ھناك توجیھ للسید رئیس الوزراء، ونوقش في
مجلس الوزراء، وأعتقد أن وزارة الداخلیة بشكل خاص تعمل بشكل حثیث لمراجعة أسماء الشرطة المفصولین وغیرھم، لكي یصار إلى تقدیم

.مقترح محدد بھذا الشأن

أیضاً بالنسبة لبعض العقود واألجور، وغالبیة السادة والسیدات النواب أشاروا إلى ھذه النقطة، سنراجع ذلك تفصیالً، ولكن بصراحة ھناك زیادة
محتملة في التخصیصات لدوائر البلدیات بشكل خاص، لمعالجة بعض اإلشكاالت التي واجھتھا المحافظات في قضیة دفع أجور المتعاقدین، ال

.سیما في الخدمات البلدیة

ما أعلن، أو ما ستطرحھ وزارة المالیة، ربما فعالً ال یتفق مع نسبة السكان في كل محافظة، ألننا نتكلم اآلن أصالً عن حركة المالك في كل
.محافظة، وال نفترض أن ھذا التوزیع ھو متناسب بالنتیجة مع عدد السكان

ھناك ھامش للمحافظات المحلیة، والسید النائب اشار إلى اإلشكاالت التي واجھتھا محافظة البصرة فعالً، ولكن ھناك ھامش لإلستفادة من
.إیرادات األجور التي أعطیت لھا بحسب ما ورد في قانون الموازنة للسنوات الماضیة

أنا أشید بالمالحظات التي أشار لھا السادة والسیدات النواب بشأن قضیة البطالة، بصراحة ما لم یفعل القطاع الخاص، وما لم یكن فیھ العمل
مستداماً، ال یمكن أن نتوقع معالجة البطالة بشكل جذري من خالل الوظائف الحكومیة، ولذلك في العام الماضي كما یذكر السادة النواب كان
ھناك قانون مفترض للتأمینات اإلجتماعیة، مشكلة ھذا القانون أنھ دمج بین القطاع الخاص والقطاع العام الذي ال یعاني من إشكال حقیقةً في
قضیة التقاعد والضمان اإلجتماعي، وبسبب إشكاالت أثیرت كما یتذكر السادة الحضور، أعید النظر أو توقف رفع موضوع قانون التأمینات

اإلجتماعیة، وأنا أدعو أیضاً المجلس الموقر أن تكون من أولویات إھتمامھ إن شاء هللا في المرحلة القادمة قضیة حسم قانون التأمینات اإلجتماعیة
للقطاع الخاص، ألن ھذا القانون یكفل لكل من یعمل في القطاع الخاص الضمانات التي تكفل لموظفي قطاع الحكومة والقطاع العام، وأعتقد أن

.ذلك إذا ما تم فستفعل المشاریع بالنتیجة، ال سیما المشاریع الصناعیة، سواًء كانت صغیرة أو متوسطة أو كبیرة

السید الدكتور طورھان، لم تشر إلى نسبة التنفیذ، ألن بعض السادة النواب أشاروا إلى ھذه النقطة، ھناك كشف موجود في سكرتاریة الھیأة العلیا
بما تحقق فعالً من نقل للصالحیات، أنا أعتقد أنھ من الضروري أن یطلع المجلس الموقر على تفاصیل ھذا الكشف الذي كان مقرراً ن یقدم خالل

.إجتماع الھیأة العلیا للتنسیق بین المحافظات القادم

ال یوجد قید، أحد السادة النواب أشار إلى وجود قید بالعمر عند التوظیف، سوى ما فرض قانون العمل أصالً، وأعتقد أن عمر التقاعد (63) سنة،
.ولذلك بقیت الفئة التي یحق لھا التعیین فئة عریضة وواسعة

في موضوع مجلس الخدمة اإلتحادي، أیضاً أنا أبارك إھتمام السیدات والسادة النواب بشأن إثارتھ، ونتأمل أن یحسم ھذا خالل األیام أو األسابیع
.المقبلة، ألنھ فعالً سیعالج الكثیر من اإلشكاالت والتلكؤ الذي حصل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ننتظر األسماء من الحكومة، ألن األسماء السابقة لم تمر على مجلس النواب، فننتظر قائمة جدیدة باألسماء لمجلس الخدمة اإلتحادي

-:(السید مھدي العالق (األمین العام لمجلس الوزراء –

.ھي عرضت سیادة الرئیس، ولكن حصل تحفظ علیھا في المجلس، وأعیدت وبقیت القضیة عالقة إن شاء هللا بجھود مشتركة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.إرسلوھا لنا مرة أخرى

ل ل ل ل أل ل ل
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-:(السید مھدي العالق (األمین العام لمجلس الوزراء –

.إن شاء هللا
أنا أیضاً أھنئ إعادة ھیكلة كوادر الدولة، فعالً لدینا دوائر ومؤسسات، خصوصاً بعض شركات القطاع العام غیر الرابحة تشكو من ترھل كبیر،

.ھذا أیضاً بتوافق بین الحكومة القادمة والمجلس الموقر، فیمكن أن تعالج الكثیر من اإلشكاالت بما في ذلك مراجعة قوانین بعض الشركات

سئلت أیضاً عن وثیقة التعاون الثنائي بین محافظتي الدیوانیة ومیسان، ھذه المذكرة كما بینت في بدایة كالمي معقودة مع معھد الحوكمة الكندي،
.ھذه نماذج لتطویر اإلدارة الالمركزیة، وإن شاء هللا تتوسع عملیة بناء القدرات بموجب الدعم المقدم من قبل ھذا المعھد

مكاتب التشغیل في المحافظات، موجودة وھي تابعة لوزارة العمل والشؤون اإلجتماعیة، ولدیھا قاعدة بیانات، ولكن بصراحة ربما بسبب
اإلخفاقات أحیاناً في إتباع العمل الموضوعي في التعیینات ال یتشجع الخریجون على سبیل المثال بالتسجیل، ولكن من الناحیة العملیة ھي

.موجودة وتابعة لوزارة العمل، وقسم من قرارات مجلس الوزراء بالتعیین أشارت باإلعتماد على قاعدة بیانات مكاتب التشغیل

بالنسبة للتعیینات في عام 2019 أو حتى عام 2018، ھي في الموازنة لعام 2018، وفي المشروع القادم ھناك صالحیة لمجلس الوزراء
.باستحداث الدرجات بحسب اإلحتیاجات، وبحسب الظرف المالي

.أنا أكتفي بھذه اإلجابات، وأعد بإرسال الكشف المفصل، وأترك لزمیلي وكیل وزیر المالیة التعلیق على بعض النقاط

-:(النائبة عالیة انصیف جاسم (نقطة نظام –

.نقطة النظام تنطلق من المادة (43) من النظام الداخلي

سیدي الرئیس الیوم اغلب المالحظات التي ذكرھا السادة الضیوف واعضاء مجلس النواب اشارت بشكل واضح الى فشل قانون نقل الصالحیات
وبالتالي ھنالك ما یسمى بالرقابة الالحقة للقوانین، فعلینا مراجعة ھذا القانون واتمنى أن یُعرض ھذا الموضوع على مجلس النواب ألن ھنالك

مخالفات مالیة واداریة أصابت مجالس المحافظات عند نقلھا للصالحیات، وھنالك تخبط كبیر، أتمنى أن یتخذ قرار في مجلس النواب لمراجعة
.ھذا القانون

-:(النائب كاظم حسین علي الصیادي (نقطة نظام –

سیادة الرئیس لألسف الشدید ممثل الحكومة لم یطلع بالصورة الحقیقیة على قانون (65) لسنة 1979 الذي ھوى قانون شورى الدولة الذي أصالً
.عطل االجراءات في حال عدم تمریر التعدیل الثالث

المادة (7) من قانون شورى الدولة الفقرة (5) ثانیاً تعطي ألي متظلم من قرارات المحافظة أو المحافظ أو مجلس المحافظة لنقض ھذه القرارات
في المحكمة االداریة، محكمة قضاء الموظفین، المحكمة االداریة شورى الدولة أعطت قرار رقم (76) لسنة 2018 تقول اعادة ارتباط دوائر
وزارتي التربیة والصحة، سیادة الرئیس نحن المحكمة االتحادیة ذھبنا لھا في قضیة نقض سحب الطعن التابع لقضیة رئیس الوزراء والمحكمة
االتحادیة بقرار أعطت األحقیة لمجلس النواب بإجراء التعدیل، وأجرینا التعدیل وكانت ھنالك جلسة، قراءة أولى، قراءة ثانیة، مناقشات داخل
لجنة االقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم وأعتقد بعض االخوة خالد المفرجي وبعض االخوة كانوا في اللجنة وناقشناھا وصوتنا علیھا

وكان السید ممثل الحكومة موجود واعترض على بعض المواضیع ومضى القانون، القانون ال یعلو على الكالم، الكالم الذي تكلم بھ ھو عبارة
عن كالم انشائي، عبارة عن تعقیب على بعض الكلمات داخل القانون، القانون لھ العلویة، القانون نشر في جریدة الوقائع، أصبح واقعي واجب

.التنفیذ، أن تأتي لنا الیوم الحكومة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.القانون ُملزم وال یتعارض معھ أي قرار صادر من الحكومة أو من أي جھة أخرى، العلویة للقانون

السید األمین العام تحدثت جنابكم على أھمیة تشریع قانون التأمینات االجتماعیة أو الضمان االجتماعي، نعم مجلس النواب حریص على تشریع
ھذا القانون متى ما یصل من الحكومة، سبق أن قدمت الحكومة قانون التقاعد الموحد وسحبتھ وننتظر التعدیل على قانون التقاعد وأیضاً قانون

.الضمان االجتماعي

-:(السید ماھر جوھان (الوكیل االقدم لوزارة المالیة –

اعود على بدء أنھ أنا مع التزام تقدیم التقریر شامل بآخر تحدیث لحركة المالك لغایة 31/12/2016 ألنھ ھذا التقریر تغیر خالل ثالثة أشھر
برقم تجاوز الـ (8000) لذلك اذا ما قدم لكم من اوراق فقط تمثلت بصور عن حركة التعاون مع المحافظات، حالیاً فقط سوف أشرح علیھا فھي
فقط للرؤیة األولى، خالل اسبوع سیادة الرئیس سوف نقدم تقریر لغایتھ ألنھ حقیقةً لغایة الیوم على األقل المحافظات الرئیسیة التي ھي یفترض
أنھ تعمل على المضي في ھذه اإلجراءات التي ھي البصرة و بغداد التي ھي أكبر مالك والسادة النواب من محافظة البصرة یتكلمون علیھا الى
الیوم لم یقدموا مالكات دوائرھم حتى یطلق الدرجات، والوزارات اھم وزارات فیھا حركة مالكات وزارة التربیة الى الیوم لم تقدمھا ولم تدعنا

.ندقق معاھا كي نعطیھا لحركة المالك
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.لكن المالك المصادق موجود لدى وزارة المالیة
-:(السید ماھر جوھان (الوكیل االقدم لوزارة المالیة –

.سیادة الرئیس المالك المصادق لغایة (15)، عندما حصل قرار أنھ تحذف درجات عام 2016 وعام 2017 جمیع الوزارات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.عام 2016 لم تحذف، سنة 2017 حذفت

-:(السید ماھر جوھان (الوكیل االقدم لوزارة المالیة –

سیدي الرئیس وكانت تحذف على اساس بأثر رجعي، فكانوا یخفون الدرجات اذا یفضل مجلسكم أن نأخذ قطعي ونقدمھا بدون أن نراجع 2017
.معھم، ھذا أمر یعود لكم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید ممثل وزارة المالیة

نحن الیوم 11/10/2018 یعني في نھایة العام، والمفروض یطبق القانون قبل نھایة السنة المالیة، متى یتم االفصاح عن ھذه الدرجات، متى یتم
االعالن؟ متى تتم المقابلة ومتى تتم المباشرة؟ كل ھذا یجب ان یكون قبل 31/12، ھذه االجراءات اذا أنتم قادرین علیھا أعلمونا وإذا غیر

قادرین كي نستطیع ان نتخذ االجراء المناسب الذي یضمن ھذه الدرجات الوظیفیة، الدرجات الوظیفیة ھي لیست درجات جدیدة، نعم نحن نعرف
انھ ال نحتاج ان یصبح ترھل في مؤسسات الدولة ولكن ھنالك درجات حذف واستحداث التي تمكن مؤسسات الدولة من المضي بأعمالھا، سواء

كان في قطاع التربیة أو في قطاع الصحة أو في قطاعات اخرى، أنتظر من وزارة المالیة في االسبوع القادم یعطوني جدول للمحافظات
.والمؤسسات مثلما تفضلت

-:(السید ماھر جوھان (الوكیل االقدم لوزارة المالیة –

سیادة الرئیس عفواً یوجد امر واحد، وزارة التربیة كي أعرف منھا مالكھا الذي متوزع على المحافظات یجب ان یقدم لي من في المحافظة
المالك الذي لدیھ كي أضمن حصة المحافظة، أنا ال توجد لدي مشكلة، على المالك المصدق اقدم واعلن عدد الدرجات الموجودة في المالك لغایة

31/12.

سیادة الرئیس كشفت عندما بدأنا نراجعھم، صدر تعمیم من االمانة العامة قالت لھم الذي یقدم تقریر مخل سوف یتحمل، فبدأوا یكشفون لنا
درجاتھم كاملة على اثرھا اشرنا في كتاب مباشر، سألني السید النائب أین ھذه الدرجات واین تختفي؟

عملت كتاب الى دیوان الرقابة المالیة ومكاتب المفتشین العمومیین عن جمیع الدرجات التي كشفت والتي سوف تكشف نتیجة تقدیم تقاریر
.(صحیحة عنھا، ھذا حتى یكون واضح للـ (14000

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الجھات التي اكملت درجاتھا اعلموھم للمباشرة باإلعالن

-:(السید ماھر جوھان (الوكیل االقدم لوزارة المالیة –

ً .سیادة الرئیس تم اعالمھم تماما

المحافظات األربعة التي أكملت التي قبل قلیل اشارت لھم النائبة لماذا في نفس الیوم، االربعة اكتملت وسبعة قید الـ ھذا، ھي عندما یحضرھا في
نفس الیوم سیادة الرئیس، سیادة الرئیس في نفس الیوم الذي یأتي الكتاب یبقون حركة المالك وقسم المالك یبقون مع المحافظة المعنیة بجمیع

دوائرھا الى ان یكملون ویصدرون لھم أمر بكل الدوائر المعنیة لذلك ھذه على العكس ھذه ایجابیة، أنا بغض النظر ال ادافع عن وزارة المالیة
.وال غیرھا، في نفس الیوم یصدر لھ االمر لجمیع دوائرھا التي یحضرھا المحافظ، یقدم جمیع الدوائر نصدرھا لھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

والمحافظ الذي لم تنقل لھ صالحیات؟

-:(السید ماھر جوھان (الوكیل االقدم لوزارة المالیة –

.سیادة الرئیس الوزارة المفروض تجھزني، تعطیني المعلومات حتى أعلن عنھا

صحیح تنتقل، المفروض االجراءات باق والصحة) (التربیة دائرتین ف محافظات أربع عندي الذي فقط ھو سیدي ال
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.ال سیدي ھو فقط الذي عندي أربع محافظات في دائرتین (التربیة والصحة) باقي االجراءات المفروض تنتقل، صحیح

-:السید رئیس مجلس النواب –

أربع محافظات أو أكثر الى غایة االن لم یتم نقل الصالحیات لھا وبالتالي من الذي یقدم لك، تقدم لك الوزارة المعنیة، یقدم لك المحافظ المعني؟

-:(السید ماھر جوھان (الوكیل االقدم لوزارة المالیة –

سیادة الرئیس ممكن اذا تأخیر، ھو التأخیر االساسي الن الوزارات لم تسلمني مالكاتھا، تحتاجون اعلنھا على صفة الوزارة، اعلنھا على صفة
.الوزارة وبعدھا تلزم الوزارة ان تكون مقسمة على وفق ما موجود في المحافظات، ویكون ھذا قرار یكون منصف للجمیع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال الجھات المعنیة ھي التي تعین ولیس وزارة المالیة

-:(السید ماھر جوھان (الوكیل االقدم لوزارة المالیة –

لیس نحن، سیدي الرئیس أنت اشرت، نحن جھة تنفیذیة متعلقة برقمین، قانون الموازنة یتعلق بتخصیص وعدد مالكات اساسیة بضمنھا الشاغر
والمشغول، مالك الدولة العراقیة بما فیھا اقلیم كردستان(2885000) اقلیم كردستان ھذا ایضاً جزء من االجابة (688000)، انا المعرفة لي

مالك وعدد السید رئیس المجلس یعلم ھو كان رئیس اللجنة مالیة، مالك وعدد مقسم على درجات، الشاغل والمشغول اتحاسب علیھ على
.مصادقة مالكات سنویة

.سیادة الرئیس اطلب من مجلسكم الموقر مع، أنتم تجبرون جمیع المعنیین أنھ یوفرون لنا جمیع البیانات كي نستطیع ان نعلنھا خالل یوم

المحافظات مروراً على المحافظات المحررة، وزارة الداخلیة كان لھا في عام 2016 (25000) درجة توزع على المحافظات المحررة، الیوم
الذي بقى من ھذه الدرجات باقي لغایتھ (5000) درجة اضافة الى انھ مجموع درجات (1780) حركة مالك 2016 و (1800) لحركة مالك

2018 واقرت باستثناء انھ تستخدم ھذه الحركة، یعني ھذه المالكات كانوا یتكلمون علیھا على اساس انھ تخصیص ال یوجد، عندما راجعنا
.معاھم أول جلسة في التخصیصات نصف العدد كان لي وجدوا تخصیص ومضوا في اجراءاتھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یعني افھم من جوابك أنھ الـ (25000) یعني (20000) تم تعیینھم

-:(السید ماھر جوھان (الوكیل االقدم لوزارة المالیة –

.استخدمتھا وزارة الداخلیة للمحافظات المحررة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(للمحافظات المحررة استخدمت (20000

-:(السید ماھر جوھان (الوكیل االقدم لوزارة المالیة –

.نعم سیادة الرئیس ویمكنكم أن تسألون الوزارة كیف

-:السید رئیس مجلس النواب –

.احتاج بیانات تقدم الى مجلس النواب في ھذا األمر

-:(السید ماھر جوھان (الوكیل االقدم لوزارة المالیة –

.تمام سیادة الرئیس

.باقیة محددة الى محافظة االنبار ونینوى وصالح الدین (5000)

.ھو اصبحت  اكثر األسالة على موضوع التعرفة الكمركیة سیادة الرئیس لن اجیب عنھا سیادة الرئیس أو تحتاج ان اجیب عنھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.جاوب على الموضوع الذي یخص الدرجات الوظیفیة

– المالیة لوزارة االقدم (الوكیل جوھان ماھر -:(السید
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ی ر وز م ی و ) ن جو ر ی )

.ھو ایضاً یخصنا

التعرفة الكمركیة سیادة الرئیس لم یتم اضافة أي تعرفة كمركیة أو تغییر تعرفة كمركیة في الوقت الحالي، الذي حصل ھذه النقاط التي كانت في
(الصفرة) طلبوا في المقابالت محافظة نینوى بالتحدید ھم طلبوا أنھ المحافظة تتأذى من ھذه النقاط بحركة مرور قطاعھا ھي وكركوك قدموا

طلبات عدیدة، حصل قرار أنھ تنقل النقاط ھذه التي ھي لیست تعرفة كمركیة ھي تأخذ فرق تعرفة كمركیة ألنھ االقلیم ال یقبل ینفذ قانون التعرفة
.االتحادیة، فتأخذ فرق تعرفة، ما یترتب على ھذه االجراءات من غیر مواضیع ھذا موضوع لمجلس النواب الموقر یقدره

موظفي وزارة الكھرباء (33) الف انا لدي الرقم أكثر حقیقة سیادة الرئیس، صارت لجنة في االمانة العامة لمجلس الوزراء وأقرت آلیة لشمولھم
.بالتعیین ویوجد نص في قانون الموازنة لھذه السنة یبدأ یدخلھم في التعیینات، على الـ 2019، نعم اقصد على المسودة

سیادة الرئیس موضوع تدویر الموازنات التي تتأخر خاصة للمشاریع موجود أیضاً نص في قانون الموازنة یتعلق بتدویر الموازنات لمحافظات
.البترودوالر واستثماریتھا لتمول او ال تمول لھذه السنة، ان شاء هللا یعني یمضي ھذا في مجلسكم الموقر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.فقط لیأتي من الحكومة مجلس النواب عازم على االمر

-:(السید ماھر جوھان (الوكیل االقدم لوزارة المالیة –

.موجود سیدي الرئیس، ان شاء هللا موجود

الموضوع الذي تطرقوا علیھ السادة موضوع حول مكافئات نھایة الخدمة، للجیش السابق اضیف في السنة الماضیة من قبل مجلسكم الموقر
التخصیص المالي لم یكن مثبت لھ، ھذه السنة حسب على نوعین بالراتب االسمي وبالراتب الكلي وضعت آلیة على تسدیدھا على مراحل أو

.مرحلة واحدة على حسب توفر التخصیصات وفق قانون الموازنة الذي سوف نرفعھ الى مجلسكم الموقر

-:السید رئیس مجلس النواب –

متى تصلنا البیانات كاملة للدرجات الوظیفیة للمحافظات والوزارات المعنیة؟

-:(السید ماھر جوھان (الوكیل االقدم لوزارة المالیة –

.سیادة الرئیس المصادق علیھ لغایتھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

المصادق علیھ لغایة 31/ 12/2016

-:(السید ماھر جوھان (الوكیل االقدم لوزارة المالیة –

.الموجود لدینا خالل اسبوع یصل ألیكم بدون تحدیث، الذي یحدث نرسلھ لكم المحدث على آخر تحدیث

-:السید رئیس مجلس النواب –

متى یصل؟

-:(السید ماھر جوھان (الوكیل االقدم لوزارة المالیة –

.خالل اسبوع سیادة الرئیس، یعني یوم الخمیس ان شاء هللا

سیادة الرئیس ممكن أعطیكم القاعدة الحالیة لیوم االحد لكن اذا تحتاجون اكملھا بصورة أوضح أعطیھا لكم في الخمیس القادم، فقط ألنھ نعمل
.على تقدیم قانون الموازنة كي نكتمل منھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال تتقاطع ھذه، نعم یوجد قانون موازنة ویوجد ھذا األمر، أنا امضي في قانون الموازنة الجدید وقانون الموازنة السابق لم یطبق الى غایة األن

-:(السید ماھر جوھان (الوكیل االقدم لوزارة المالیة –

.سیادة الرئیس فقط اعقب على موضوع
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.عقب لي على موضوع الـ (14000)، (14000) درجة ذكرت أنھ كانت اشارة من الوزارات أنھ لن
-:(السید ماھر جوھان (الوكیل االقدم لوزارة المالیة –

نعم سیادة الرئیس ھذه الـ (14) الف كانت الوزارات لم تظھرھا او تفصح عنھا، أصبح یوقع على محظر یتحمل المسؤولیة الجھة المعنیة فبدأوا
یظھرون لنا الدرجات، ظھرت لنا ھذه الدرجات غیر مشغولة، طلبنا من دیوان الرقابة المالیة والمفتشین العمومیین التأكد أن لم یكن یقابلھا أموال

.واذا كان یقابلھا أموال فأین ذھبت األموال؟ ھذا الموضوع موجود وموثق

-:السید رئیس مجلس النواب –

یعني ھل تم؟

یعني ھذه الدرجات أو ھذه الـ (14000) درجة ھل كانت اموالھا تصرف؟

-:(السید ماھر جوھان (الوكیل االقدم لوزارة المالیة –

.ھو ھذا الذي احتجنا ان نتأكد، سیادة الرئیس نحن االموال التي تصرف

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تشغیلیة

-:(السید ماھر جوھان (الوكیل االقدم لوزارة المالیة –

ال ال قصدي الرواتب، تعویضات، نحن نصرف یعني على آخر صرف مثالً كانون الثاني لسنة 2018 ھو مقیاس صرف لألشھر التالیة، فعندما
نصرف أي حركة مالك ضمنیة ال تظھر لنا إال في نھایة العام، دیوان الرقابة یستطیع یدققھا، نحن ال نستطیع ندققھا في ھكذا تفصیل، ھذا لیس

عمل الوزارة وأن كانت الوزارة قبل تدخل في ھكذا تفاصیل فھذا لیس عملھا سیادة الرئیس، فقط أشیر سیادة الرئیس أوالً توجد مشكلة وزارة
المالیة خرجت منھا التي ھي الصالحیات التي كانت متمسكة بیھا في المقر وتدخل في اشكالیات، دخلت الترفیع والترقیة نقلتھا جمیعھا للجھات
صاحبة القرار، فال یمكن ان نتدخل في بصالحیات الجھاز بتفاصیل حركة الدرجات، سیادة الرئیس الـ (38) الف التي اشار لھا زمیلي قال قد

تكون الوزارات مستغلتھا، ھذه موضوع حركة المالك والترفیع والترقیة تضطر الجھة المعنیة انھ تستغل الدرجة اذا كانت موجودة، فھو لم یشیر
.اشارة خطأ وعندما یقول قالوا یتكلم على تصدیق

-:السید رئیس مجلس النواب –

ایضا الدرجة عندما یخرج الى التقاعد بالدرجة الثانیة وتكون یوجد ھذا فرق الدرجة للدرجة العاشرة أو التاسعة أو السابعة، ھذا ایضاً یحقق
.فروقات، یعني ھذا بالمقابل یقابل الترفیع

-:(السید ماھر جوھان (الوكیل االقدم لوزارة المالیة –

سیادة الرئیس الدرجة الثالثة عندما یترفع یحتاج أنھ تشغر لھ درجة بالدرجة الثانیة فیستغلوھا حقیقةً، لماذا نطلب منھم الیوم؟

أي جھة تحتاج تعین أو تعلن تأتي تعمل لھا تسویة للدرجات التي تحتاج أن تعلن عنھا، فتسقط (1000) درجة لكن بمختلف المستویات حتى
تعلن على أول مستوى في التعیین، ھذا أھم شيء لدینا حتى نقول لھ اذھب اعلن وعین، نحن االعالن حقیقة ال نتدخل في تفاصیل اكثر فقط

.نعطیھ الدرجة ویبدأ یعلن، توجد تعلیمات وتوجد جھات رقابیة، نحن ال نستطیع نتدخل في تفاصیل عملھ سیادة الرئیس

موضوع االقلیم والمركز سیادة الرئیس انت حضرتك تعلم باللجنة المركزیة، نحن لدینا مشكلة المالك في االقلیم ال توجد لدینا أي معلومات علیھ،
.ولذلك نعجز عن أي عملیة نقل او حركة مالك بین االقلیم والمركز یعني نھائیاً ال نستطیع أن نطبقھا

.یعني سیادة الرئیس یوجد شيء باقي التفاصیل یمكن االجابة عنھا ھي تفصیلیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.مداخلة أو نقطة نظام، المادة (38) من النظام الداخلي

-:(النائب عدي عواد كاظم (نقطة نظام –

سیدي الرئیس كتاب صادر من االمانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونیة رقمھ (29850) في 28/8 یرفض توصیات اللجنة التي شكلھا
مجلس الوزراء، یعني مجلس الوزراء شكل لجنة وارسلھا الى وزارة المالیة، خصصت مبالغ، خصصت درجات وظیفیة، عاد مسؤول االمانة
یرفضھا، ال أعرف ھي لعبة ال أعرف، ھو نفسھ شكل لجنة ویرفض توصیاتھا، فأرجو اإلجابة أنا قمت بتوجیھ سؤال الى السید االمین لم یقم

ت ا إ
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.بإجابتي

-:(النائب رزاق محیبس عجیمي (نقطة نظام –

سیادة الرئیس بالنسبة الى موضوع الـ (14000) درجة یعني أنا استغرب من السید الوكیل مر علیھا مرور الكرام، ھذا موضوع یستحق الوقفة،
(14000) درجة وھمیة یعني فضائیین، ومعلوماتي أن وزارة المالیة كشفت الموضوع في بدایة ھذا العام، أنا اعرف واستغرب، نعم ومن العام
الماضي، یعني مرت سنة عندما كشفوا الموضوع وأستغرب على السید الوكیل انھ یقول حالیاً سوف یعملون على كشف الجھات، نحن نطلب من

السید الوكیل، أوالً یحدد لنا من ھي الجھات الوزارات أو الھیئات؟ ثانیاً ھذه األموال التي ذھبت من یتحمل مسؤولیتھا؟ وزارة المالیة أو
الوزارات التي كذبت على وزارة المالیة فیما یتعلق بحركة المالك، ھذا موضوع خطیر، ھذه (14000) درجة وظیفیة نحتاج أن نعلم كم عام

.تصرف ھذه االموال بطریقة وھمیة، یعني اسماء فضائیین

-:(السید ماھر جوھان (الوكیل االقدم لوزارة المالیة –

.سیادة الرئیس تسمح لي بالتعقیب

نحن ال نصرف، انا قلت أنھ نحن ال نتعامل باألرقام، نحن نتعامل على ما یصرف فعلي على مجموع درجات، الدرجات التي كشفت كانت تخفیھا
الوزارات لیس شرط أن تكون مستغلتھا أو تتركھا فارغة حتى تستغلھا ألغراض العالوة والترفیع، نحن كشفت من العام الماضي وكتبنا الى

الدیوان وھذه توجد جھات حقیقةً دخلت فیھا ملفات نزاھة، جھات أنا استطیع أعطیك تقریر، وزارة الداخلیة حصل فیھا تحقیق على اعلى
مستوى، حتى جھاز االمن الوطني حصل فیھا تحقیق على أعلى مستوى، توجد اجھزة كثیرة دخلت فیھا دیوان الرقابة المالیة وأشرت وجاري

التحقیق، نحن اكتشفنا عدم شغور الدرجة، لم اتكلم على فضائیة، العفو أنا لم أذكر ھذا الكالم، لم یفصحوا، سیادة الرئیس عدم االفصاح ال یعني
.أنت اعلم

سیادة الرئیس موضوع االجور الیومیة أنا الذي استوقفني موضوع البصرة، موضوع البصرة على البترو دوالر أصبح لھا سبعة أو ثمانیة
سنوات او من عام 2012 ھي بدأت البترودوالر عینوا أجور یومیة بمن فیھم سیادة الرئیس المعلمین أو اجراء للتربیة، ھل من المعقول مرت

(6) سنوات لم یحصل فیھا حركة مالك، بقوا ھؤالء االجراء نفس االجراء ویعاملونھم معاملة موازنة تشغیلیة التي ھي صالحیة المحافظة
ومجلس المحافظة انھ یستقطع من البترودوالر (50%)، (2500 او 2000) انا مثبت لدي (2000) معلم مسمیھم اجر یومي وجاءت درجات

.الى البصرة على اكثر من سنة لم یثبتوا، ھذا لیس وضع وزارة المالیة

یوجد موضوع اطالقات أموال، أي شخص سیادة الرئیس، أي جھة من الجھات تأتي الى وزارة المالیة فلتدخل بتفاصیل تدقیق وتحقیق على اي
صفة اطالق لم تطلقھا وزارة المالیة على االقل حالیاً بعد توفر االموال، من الشھر الرابع تحسن الوضع الى الشھر الثامن كان معدل، ثبت لدینا

الـ (64) الذي ھو یغطي العجز الحقیقي او المخطط االصلي بالموازنة للشھر الثامن أو من السابع لم نوقف تمویل أي مشروع او أي جھة
.ودعھم یحققون مع أي شخص من الوزارة وأنا أتحمل جزء من ھذه المسؤولیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

یعني كم نسبة الصرف من الموازنة؟

-:(السید ماھر جوھان (الوكیل االقدم لوزارة المالیة –

سیادة الرئیس أي اطالق الى أي جھة خاصة على مشاریع البنى التحتیة البترودوالر والمنافذ جمیعھ یطلق تباعاً، اما قل لي اذا المبلغ قلیل أو
یقسم على مرحلتین او ثالثة اذا المبلغ كبیر، فلیأتي أي شخص من مجلسكم الموقر یشكل لجنة ونحن مستعدین، (700) ملیار یعني عندما حدثت
االجراءات في المحافظات أكثر من (700) ملیار تم مناقلتھا بتسویات من المدیونیة وتحویلھا الى مشاریع استجابت لمطالب المحافظات إضافة
الى البترودوالر والمنافذ الحدودیة، فقط اعقب على شيء سیادة الرئیس وھو موضوع دیالى، الصفرة أنا اتمنى استطیع ان اعامل دیالى كمنفذ

حدودي على الصفرة، أنا استطیع اعاملھا فقط على منفذھا الحدودي بالقانون، الصفرة لیست منفذ حدودي، أعرف اتمنى یجدوا لي قانون، سیادة
الرئیس الصفرة لیست منفذ، ھي نقطة ترسیم ولذلك في القانون ال استطیع اصرف لھا من المنفذ الحدودي، اذا اي نص یسمح لي أصرف لھا ھي

.أكثر محافظة یمكن تكون قد تضررت وانا اتحملھا

-:النائب محمود ادیب زویر –

أتمنى سیادة الرئیس فقط من خاللك أسال الدكتور ماھر وكیل وزیر المالیة، قضیة انھ سبب عدم نقل حملة شھادات وزارة الداخلیة ھذا الموضوع
وقلت لك نحن یوم أمس كنا مع وزیر الداخلیة وقال الموضوع عند وزارة المالیة فنتمنى اجابة ھذا الموضوع یعني، امس جمیع نواب محافظة

.میسان كنا جالسین وكانت ھذه االجابة

-:النائب دانا محمد جزاء –

طبعاً سؤالي لألخ للتوضیح یعني لم أفھم قصده بموظفي أو مالكات حكومة اقلیم كردستان او االقلیم، قصده موظفي االقلیم داخل االقلیم أو
.موظفین

-:السید رئیس مجلس النواب –

یقصده الذي ھذا المؤسسات على توزیعھم وآلیة بعددھم المركزیة الحكومة لدى بیانات توجد ال االقلیم داخل االقلیم موظفین
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ي ی ؤ   ى  ھم  وزی ی  م و زی ب ر و  ى  وج بی  یم ال  ال ل  یم  ال ین  و .

-:النائب دانا محمد جزاء –

.سیدي الرئیس نحن في اقلیم كوردستان لدینا  حكومة اقلیم كوردستان ولدینا بیانات موجودة

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

كیف تصل الى وزارة المالیة؟

-:النائب دانا محمد جزاء –

أعطوا البیانات وكان الخالف على الرقم، الخالف على رقم موظفي المالكات، یعني لم أفھم قصده موظفي االقلیم أو قصده موظفي الحكومة
االتحادیة في االقلیم؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.موظفي االقلیم في االقلیم

-:النائب دانا محمد جزاء –

.موجودة االرقام یعني أعطوھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یوجد تضارب في االرقام

-:النائب دانا محمد جزاء –

.تضارب ارقام نعم ممكن تضارب فقط

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یوجد فرق بالـ (100) الف

-:(السید ماھر جوھان (الوكیل االقدم لوزارة المالیة –

سیادة الرئیس موظفي االقلیم نحن نعاملھم على رقم عام حقیقةً ونقسمھم تقسیم منا نحن كي فقط نعالج قانون الموازنة، نحن طلبنا أكثر من مرة
من اقلیم كوردستان من ممثلیتھم في الحكومة أنھ یكون جمیع المالك معرف لنا بالدرجات والتفاصیل كي یتسھل ھذا الموضوع، ھذا الموضوع

.مشكلة

-:السید رئیس مجلس النواب –

انتم تعرفون ماذا فعلتم بما تعلمون؟ حتى تعملون بما ال تعلمون، الذي تعلموھن حالیاً نحتاج ان نعلمھم الى أي وزارة او اي محافظة، كیف
نستطیع ننقلھن؟

-:(السید ماھر جوھان (الوكیل االقدم لوزارة المالیة –

سیادة الرئیس فقط وزارة الداخلیة اذا تحتاج معلومة، وزارة الداخلیة ووزارة الدفاع االصل انھ صدر بقانون الموازنة ینقلون حاملو الشھادات من
الدرجات العسكریة لیس الدرجات المدنیة ألن الوزارة لدیھا درجات عسكریة و درجات مدنیة، األصل حصل توجیھ من رئیس الوزراء أنھ

اعطاھم صالحیة الموافقة بشرط انھ ال یؤثر على القوة القتالیة، لم یوقع ال وزیر الداخلیة وال وزیر الدفاع أنھ لم یؤثر على القوة القتالیة، اذا اي
معاملة كتب وزیر الدفاع أو وزیر الداخلیة موافق على نقلھ بدون ان یؤثر على القوة القتالیة بحسب التوجیھ وزارة المالیة یجب ان تحاسب اذا لم

.تنقلھم

المفوضیة سیادة الرئیس نحن جھة تنفیذیة، یعني ما یصدر من قرارات نحن ننفذھا، یعني نوجد درجات، نستحدث درجات، ھذه صالحیات لیست
لوزارة المالیة، صالحیات یعني في القانون لثالث سنوات ھذه على االقل ھي صالحیات لمجلس الوزراء لیست لوزیر المالیة، توجد مشكلة في
ھؤالء العاملین في المفوضیة أنھ یعملون عام ویجلسون ثالث سنوات أو أربعة، فھذه یعني ھم الفكرة انھ ھم نفسھم كلما تأتي فترة انتخابات یعاد

.نفسھم یعودون في خبرتھم كـ عقود، الصالحیة لیست عندنا حقیقةً، لیس لدینا الموضوع
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-:النائب حسن –

.أعطوھم من الموازنة التشغیلیة ویبقوا مستمرین موجودین أو یُحالوا إلى المالك الدائم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المقصود بھا عقود تشغیلیة

-:(السید ماھر جوھان (الوكیل االقدم لوزارة المالیة –

نحن سیادة الرئیس تعرف نحن موازنة یعني العقود، االجراء، سیادة الرئیس یعني ھذه التابعة للصرفیات ھي لدي موازنة كاملة للمفوضیة العلیا
لالنتخابات، فیھا جزء باب على العقود التي ھي الذي یعملون فیھا (1500) ونصرف من ھذا الباب وفیھ جزء باقي على المستلزمات وتفاصیل
ودورات وھذا غیر موضوع، فنصرف من ھذه االبواب، ننقل لھ موازنتھ ونصرف منھ، یوجد تأخر حقیقة، یوجد وحدات، یعني ھذه السنة على

االقل لغایتھا توجد المفوضیة تأخرت بفتح حساباتھا في المحافظات یوجد ناس الى ھذا الشھر حتى استلموا رواتبھم من الذین عملوا في
.االنتخابات

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید ممثل الحكومة، السید األمین العام، وممثل وزارة المالیة، یعني خالصة ما تحدثنا بھ، بما یخص موضوع نقل الصالحیات، اطلب من ممثل
الحكومة تزویدنا بنسب نقل الصالحیات للمؤسسات التي أشار إلیھا القانون إلى المحافظات وكافة التفاصیل المتعلقة بھذا األمر، ومن ھذه الجھات
.التي تؤخر نقل الصالحیات، واطلب أن تُعلم مجلس النواب اآلن عن آخر وقت تحتاج كحكومة لنقل الصالحیات وتنفیذ قانون رقم (21) المعدل

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

نحن قبل نھایة ھذه السنة أن شاء هللا تكون عملیة تطبیق الفقرة األولى من المادة (45) التي تشمل نقل الدوائر واألجھزة واالختصاصات إلى
المحافظات تم أنجازه، اآلن فقط باقي في وزارة المالیة حل المحافظات المحررة والتي بدأنا فیھا بالنقل واكملنا كم كبیر جداً من عندھا، ویبقى

مسألة كركوك ھذا یحتاج إلى قرار نرجع إلى القاعدة األساسیة یكون الوزیر المعني یفوض صالحیاتھ حالھ حال بقیة المحافظات وننقل لھ
.الصالحیة والدوائر كاملةً ماعدا مسألة

-:السید رئیس مجلس النواب –

التأكید على تزویدنا بأسماء من من المسؤولین الذي یعرقلون نقل الصالحیات حتى نتخذ اإلجراءات القانونیة بحقھم؟ وفي نفس الوقت یتم التنسیق
ما بینكم وبین وزارة المالیة على عدم صرف رواتب الجھات التي توقف نقل الصالحیات. ایضاً السید األمین العام ووزارة المالیة ما یخص
الدرجات الوظیفیة التي أشار إلیھا قانون الموازنة لسنة 2018 وایضاً مالحظات السیدات والسادة النواب بخصوص ھذا األمر والمواضیع

األخرى، تحدث السید األمین العام أنھ سوف یتم تزویدنا خالل عشرة أیام باإلجابة على ھذه التفاصیل وممثل وزارة المالیة تحدث على تزوید
بالدرجات الوظیفیة، المخطط لھ یتم الجواب علیھ یوم االحد القادم وبشكل تفصیلي یوم الخمیس حتى تكون عند السیدات والسادة أعضاء مجلس

النواب صورة واضح لھذا األمر، على أن یتم اإلیعاز إلى الجھات المعنیة في الوزارات والمحافظات المعنیة باإلعالن عن ھذه الدرجات لسد
.النقص في تلك المؤسسات قبل إنتھاء السنة المالیة

-:النائب عالء صباح ھاشم –

.من الذي سوف نوقف راتبة؟ الوزراء ھم الذین أوقفوا نقل الصالحیات، على سبیل المثل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تحدثنا عن الجھة التي توقف نقل الصالحیات، سواء كان وزیر أو وكیل وزیر أو المدیر العام المعني

 

-:النائب عالء صباح ھاشم –

وزارة الشباب والریاضة استعجلت أو سارعت إیجار كل المنشأت الریاضیة التي تخص الوزارة والتي یجب أن تنقل إلى المحفظات وكذلك باقي
الوزارات نحاسب من؟ مفترض نحاسب الوزراء الذین ھم عطلوا ووقفوا نقل الصالحیات إلى المحافظات ھو ھنا الجواب الحقیقي، یفترض كل

وزیر أخر أو عطل نقل الصالحیات إلى المحافظات ھو الذي یتحاسب لیس المحافظین أو مجالس المحافظات یبدوا كالم السید الوكیل والسید
.طورھان المفتي

-:السید رئیس مجلس النواب –

سبق أن أشرت إلى مادة قانونیة قد یضطر مجلس النواب أو الدائرة القانونیة في مجلس النواب وأي من السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب
ل ل ة لة ل ذ ة ل ل ل
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إلى استخدام مادة (329) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969ھذه المادة یعني سوف تكون كفیلة بمحاسبة المقصر عن موضوع نقل
.الصالحیات بإعتبارھا مادة قانونیة أو أي قانون أو جھة توقف القانون النافذ

-:النائب حسن عبد هللا عبادي العاقولي –

بالتأكید بعد االستماع إلى رأي وزارة المالیة بخصوص الدرجات الوظیفیة توصلنا إلى شيء، (14) الف درجة وظیفیة ھذه لیست حالة فردیة
أكید ھناك حاالت أخرى یدعون كمجلس نواب في ھذه الدورة ككل، نحن كل أعضاء مجلس النواب بالتأكید متراكمة یدعونا كدعوة إلى دولة

المؤسسات إلى الحكومة األلكترونیة وعلى اقل تقدیر وزارتین وزارة المالیة ووزارة التخطیط وتكون كونترول السیطرة إلى بقیة الوزارات لمنع
مثل ھذه الحاالت التي تكون تشوبھا شبھات فساد، بالتأكید في نفس الوقت مظلومیة، یعني حتى لو كانت ھذه الدرجات موجود بالتأكید ھناك

مظلومیة من یستحق أن یشغل ھذه الدرجات الوظیفیة، اعتقد علینا اإلسراع باإلیعاز إلى ھذه الوزارات بالحكومة اإللیكترونیة وفي نفس الوقت
.تفعیل مجلس الخدمة االتحادي

-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

أنا عندي نقطة اعقّب علیھا، كالم السید الوكیل بخصوص منفذ الصفرة الیوم نحن عندما شرعنا قانون التعرفة الكمركیة، وبعد عدم تطبیقھ في
حكومة إقلیم كردستان التجأت الحكومة إلى عمل مفارز على محور محافظة بغداد، وبالتالي الیوم كان في محیط محافظة بغداد في بوابة بغداد
بعد ذلك تم نقلة إلى منفذ الصفرة الیوم، ھذا الشارع الرئیسي الذي یربط بین منفذ الصفرة یؤدي إلى أربعة محافظات السید الوكیل یقول أنا ال

استطیع أن اصرف أموال الیوم، ھو دیالى ال تتحمل ھذه المعاناة الیوم نقود المحافظة إذا وضعنھا في الموازنة بالتالي تخرج من موازنة
.المحافظة وتذھب إلى التعمیر ھذا الشارع، ھذا الشارع لیس سبب محافظة دیالى (4000) شاحنة یومیاً تمر بھذا الشارع

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –

المادة (11) (و) من قانون الموازنة سنة 2018 ینص (على وزارة المالیة نقل الدرجات الوظیفیة والتخصیص المالیة للراغبین من حملة، ما
قال الراغب من الوزراء، للراغبین من حملة الشھادات الجامعیة في األقل من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلیة المراتب إلى الوزارات والدوائر

األخرى عدا الرئاسات الثالثة والجھات المرتبطة بھا، وبعد موافقة الجھة المنقولة إلیھا، ما قال وزیر الداخلیة والقوة القتالیة وھذا الكالم، شرط أن
ال یترتب على ذلك أي تبیعات مالیة أو تعویض للدرجات الوظیفیة الذي یتم نقلھم خارج الوزتین أعاله. سیادة الرئیس اخذوا أو معظم أو كل

(13) الف شرطي وبالدفاع اخذوا موافقات الجھة المنقول إلیھا بعدم ممانعة، أتت إلى السید وزیر الداخلیة ووافق علیھا موجودة عند أستاذ ماھر
وأنا اتصلت بھ في أكثر من مرة لكن اإلخوان مع األسف التفوا على القانون وھذه مخالف صریحة لقوانین الذي صوت علیھا مجلس النواب
وصادق علیھا رئیس الجمھوریة ونشر في جریدة الوقائع، یعني ھذا القانون ھذه الفقرة (11) (و) واجبة االتباع ما یحتاج أنا اخذ رأي وزیر

الداخلیة أو الدفاع وال تؤثر على القوة القتالیة، الیوم إذا خرجنا إلى الشارع سیادة الرئیس ثلث أرباع اإلخوة المرور الموجودین في الشارع أو
الموجودین من الشرطة ما یأثرون نھائي على القوة القتالیة، بینما یوجد خرجین ویوجد ال یقرأ وال یكتب في اإلدارات موجود في قیادات

الوزارات وفي بعض المدیریات بینما ھو ال یفقھ شيء، أما ھذا الخریج الذي ھو خریج كلیة یعني شھادة بكالوریوس ال یُحترم اصالً ما یحترم
.القضیة األخرى

سیادة الرئیس قضیة الصفرة ھي عبارة عن سرقة وسیطرة أحزاب نحن اتفقنا أن نذھب إلى الصفرة ونرى األموال أین تُجبى وتذھب، سیادة
الرئیس عملیات ابتزاز للمواطن عراقي عملیات سرقة للمواطن عراقي وعملیات سرقة لقوة الشعب العراقي، یعني من تأتي الطماطم والخیار
وبقیة المنتوجات التي تأتي عن طریق الصفرة لما تأخذ رشوة ھذه أین تذھب تبعاتھا أكید ترفع أسعار المواد الغذائیة الموجود، لذلك أنا اعتقد

یراد لنا الیوم وقفة حقیقیة قضیة نقل الصالحیات أتمنى احتراماً لمجلس النواب العراقي الذي أقر تعدیل الثالث رقم (10) لسنة 2018، أن
تستثنى وزارة التربیة والصحة من قضیة العقوبات التي سوف تذھب لھا اإلخوة في قضیة عقوبة الوزراء، الن ھذا قانون سیادة الرئیس ویأتي

.واحد یتكلم بعض الكلمات

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

بالنسبة للقوانین النافذة یجب أن تحترم وتطبق وان ال تكون انتقائیة فیھا وخصوصاً في قانون الموازنة لكل عام، قد الحظنا وشاھدنا ذلك ومجلس
النواب في الدورة السابقة شرع قانون رقم (55) لسنة 2017 الیوم المشاكل في كل المحافظات ابرزھا یتعلق بالجانب المالي، وبتأسیس ھیأة

مستقلة ومراقبة تخصیص الواردات االتحادیة كما وردة في المادة (2) اوالً لتحقیق العدالة في توزیع التخصیصات والواردات االتحادیة حسب
استحقاق اإلقلیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم، العدالة توزیع المنح والمساعدات والقروض الدولیة وایضاً القیام بالتحقق من عدالة توزیع

الواردات االتحادیة ھذا القانون مھم نحتاج إلى تفعیل ھذه الھیأة لتحقیق العدالة في توزیع الواردات، أما بالنسبة لما یتعلق بتطبیق قانون الموازنة
.ما یتعلق بالخرجین والتربیة العقود الذین ھم (1700) ما مشمولین في تعلیمات التعیین لعام 2018

-:السید رئیس مجلس النواب –

نؤكد على أرسال األسماء المقترحة لمجلس الخدمة االتحادي حتى یتمكن السادة والسیدات أعضاء مجلس النواب من اتخاذ القرار المناسب في
ذلك، الن اعتقد أن تشكیل ھذا المجلس سوف یسھم إیجاد معایر محدد لحسم موضوع التعیینات بموجب الدرجات الوظیفیة الشاغلة ویكون وفق

حاجة المؤسسات وحاجة الوزارات، ایضاً السید وكیل وزارة المالیة ما یتعلق بالدرجات لوزارة الدخیلة للشرطة في المحافظات والمدن المحرر،
جنابك تحدث أن شغل أكثر من (20) الف درجة نرجو تزوید السیدات والسادة النواب ببینات عن ھذا التوزیع، وكیف ومتى تم توزیع ھذه

الدرجات على المحافظات وسبق وان تم إطالق (10000) درجة، یعني أشعار بالطالق (10000) درجة لمحافظة البصرة أو (10000)
.درجة وظیفیة یعني ھذا األمر یجب إجابة علیھا من ممثل وزارة المالیة

ة ال ال ة زا ل األق ل ك (ال ا ا (ال
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-:(السید ماھر جوھان (الوكیل األقدم لوزارة المالیة –

سیادة الرئیس (20) الف درجة وزارة الداخلیة المفروض تجاوب علیھا، أنا اعرف شغلتھا ھم الذین یجاوبون علیھا أكون منصف بھذا شيء،
(10000) درجة تتمثل بكل الدوائر الموجودة في محافظة البصرة، وأنا شخصیاً وكتب رسمیاً لمحافظ البصرة أعطیني مالكتاك حتى أعطیك

(10000) درجة وظیفیة الذي اطلقھا رئیس الوزراء ووزیر النفط ویبقى ما یتحقق الرقم أصبح اإلشارة إلى شركات النفط التي نعطیھا
.موازناتھا التخطیطیة تكمل تعین استثنائیا حتى ھذه (10000) التزاماً التي تعمل علیھا الحكومة أرجو أن تفھمون

-:السید رئیس مجلس النواب –

كم عندك مخطط من (10000) واضح؟

 

 

-:(السید ماھر جوھان (الوكیل األقدم لوزارة المالیة –

سیادة الرئیس لیس واضح عندي، من الممكن أن تطلبوا من محافظة البصرة غداً یكون ھناك دوام یوم السبت یأتي مالكتھ حتى افرز ھذا الرقم
.ویأخذوا حق الناس البصرة وبغداد، سیادة الرئیس ھذا طلب من عندك

-:السید رئیس مجلس النواب –

مع ذلك سوف یتم أعالمھم بما تحدثت، ولكن المفروض أن الدرجات لغایة 2016 عندك، عندك وجھة نظر بھا، وعندك بینات بھذا األمر. بما
یخص البصرة، وتحدث جنابك عن بغداد الحدیث عن كل المحافظات ھذه الدرجات الوظیفیة لكل المحافظات، ولكن اتحدث عن حالة استثنائیة في

محافظة البصرة تم إطالق (10000) درجة وظیفیة بموجب أشعار حكومي في ھذا الملف، أرید أن أفتھم  أین وصلت (10000) درجة
.وظیفیة

-:(السید ماھر جوھان (الوكیل األقدم لوزارة المالیة –

سیادة الرئیس احتاج في البصرة حتى یكون معي أنا أشرت الیكم أن الدرجات الشاغلة الموجود عندي بالمالك المصادق قد تكون مستغلة لحركة
.المالك أرجو أن یكون ھناك حرص

-:السید رئیس مجلس النواب –

متى ترید اجتماع بینك وبین المحافظ؟

-:(السید ماھر جوھان (الوكیل األقدم لوزارة المالیة –

.أي یوم سیادة الرئیس حتى السبت تضع الدائرة المعنیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

الدائرة البرلمانیة، إعالم محافظ البصرة بالحضور إلى وزارة المالیة یوم السبت لتعمیم الدرجات الوظیفیة للمؤسسات الدولة في البصرة السبت
واألحد، ما یخص المحافظات األخرى ننتظر البینات تصلنا في نھایة األسبوع القادم من وزارة المالیة، الدائرة البرلمانیة إعالم محافظ البصرة

.بإجتماع مع وزارة المالیة یوم السبت واألحد لتسھیل الدرجات الوظیفیة لمؤسسات الدولة في البصرة

-:(السید ماھر جوھان (الوكیل األقدم لوزارة المالیة –

.سیادة الرئیس نوجھ أن یأتي بمالكاتھ من رخصتك أن یأتي بمالكاتھ والمعنیین وبكل الدوائر العائدة لھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید األمین العام لمجلس الوزراء، السید ممثل الحكومة وممثلین وزارة المالیة، وایضاً ممثلین األمانة العامة لمجلس الوزراء، شكراً جزیالً
.لحضوركم وننتظر منكم البینات في األسبوع القادم. شكراً جزیالً السید األمین العام

الفقرة ثانیاً: موضوع عام للمناقشة معدالت الطلبة وخطة القبول المركزي تم االتصال بالسید وزیر التعلیم العالي، أقرب موعد للحضور ھو*
خالل الدوام الرسمي، السبت لیس ھناك دوام رسمي بالنسبة لھم، فأن یوم االثنین سوف یكون متواجد في مجلس النواب، السید النائب اوالً

المفروض نعلم الجھات الحكومیة قبل أسبوع في أي استضافة أو لمناقشة أي أمر یعني الیوم خمیس، یوم االثنین، السیدات والسادة أنا بالمناسبة
حتى یكون عندكم صورة لھذا الملف، أنا تحدثت مع السید وزیر التعلیم العالي، زار المجلس وتحدث بالتأكید على مبدأ رصانة التعلیم، أرید رأي،

األ ذا د التأك ت ف ن االثن ز ال ض ن أ ت ال ة الفق ذ ز ال ن د ض ن ھل
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.ھل نمضي بدون الوزیر بھذه الفقرة یوم السبت، أو نمضي مع الوزیر یوم االثنین، سوف یتم التأكید بھذا األمر

.ترفع الجلسة إلى یوم السبت الساعة الثانیة عشرة ظھراً

.ُرفعت الجلسة الساعة (7:20) مساًء

**********************


