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اعداد: الق�سم ال�سيا�سي

واأ�ض���اف املال ان املقرتح الأول هو ان تكون 
الروات���ب 7 ماليني واملخ�ض�ضات 3 ماليني، 
واما املقرتح الثاين فه���و ان تكون الرواتب 
م���ع املخ�ض�ض���ات 8 مالي���ني، م�ض���ددا عل���ى 
ان قائمت���ه م���ع بقي���ة الكت���ل ال�ضيا�ضية تريد 
الو�ض���ول اىل تخفي����ض منت���ج يتنا�ضب مع 

وعد املواطنني.
وتاب���ع املال ان الق�ضية حت���ى اللحظة يف يد 
اللجن���ة املالية وغ���ر حم�ضوم���ة، والربملان 
ينتظ���ر م���ا ت���وؤول اإلي���ه الأمور ك���ي ي�ضتمع 
اىل امل�ضوغ���ات ك���ون املو�ض���وع ل يتعل���ق 
به���ذا ال�ضق فق���ط امنا يتعلق ب���كل الدرجات 

اخلا�ضة.
وبني املال ان هنالك �ضلما من الرواتب يجب 
ان يكون متناغما ف���ال يجوز ان يكون راتب 
وكيل الوزير اأعلى من الوزير او راتب ع�ضو 
جمل����ض املحافظة اأعلى من ع�ض���و الربملان، 
م�ض���ددا عل���ى �ض���رورة ان يك���ون الن�ضجام 
يف �ضل���م الروات���ب مبنيا عل���ى اأ�ض�ض علمية 
وبالتايل �ضيك���ون الت�ضويت على امل�ضروع، 

نافيا ان تكون الق�ضية متعلقة بالأرقام.
ولفت امل���ال اىل ان قائمته ومنذ البداية ترى 
وج���وب العم���ل باجتاه���ني الأول ا�ضتهداف 
بن�ض���ب  بالتنزي���ل  املت�ضخم���ة  الروات���ب 
مت�ضاوي���ة حت���ى يك���ون ال�ضل���م مت�ضاوي���ا، 
عل���ى ان تك���ون هنال���ك زي���ادة يف الروات���ب 
املنخف�ض���ة، والأم���ر بحاج���ة اىل درا�ضة يف 
اللجنة املالي���ة لكي تقدم امل�ض���روع املنا�ضب 
للت�ضويت، معربا ع���ن اعتقاده يف اأن يكون 
ي���وم غد موع���دا للق���راءة الثاني���ة للم�ضروع 

ويف جل�ضة الثنني القادم �ضيقر القانون.
النائ���ب ع���ن ائت���الف الكت���ل الكرد�ضتاني���ة 
حمم���ود عثم���ان ق���ال يف ات�ض���ال هاتفي مع 
"املدى" اإن راتب النائب ال�ضابق 11 مليونا 
يف ح���ني يبل���غ رات���ب النائ���ب يف امل�ضروع 
احلايل 10 ماليني، وبالتايل �ضيكون هنالك 

مناق�ضات على القانون.
وا�ضاف عثمان "كان من املفرت�ض ان ت�ضبح 
الروات���ب 8 مالي���ني ولك���ن اللجن���ة املالي���ة 
خالفت الأم���ر وجعلتها ع�ضرة"، مو�ضحا ان 
نقا�ضات �ضتجري عل���ى هذا القانون، م�ضددا 
عل���ى ان الروات���ب �ض���اأن �ضخ�ض���ي للنائ���ب 

وبالتايل لكل نائب راأيه يف املو�ضوع.

النائب جواد البزوين يف ات�ضال هاتفي مع 
"امل���دى" �ضدد عل���ى ان راتب الربملاين هو 
8 مالي���ني فق���ط، مو�ضحا انه���ا 5 ا�ضمي و3 
للمخ�ض�ض���ات، موؤك���دا ان امل�ضروع اخلا�ض 
بتعديل رواتب الن���واب والذي متت قراءته 
لأول م���رة، �ضيق���راأ م���رة اأخ���رى، معربا عن 
اعتق���اده ان يك���ون ه���ذا امل�ض���روع مرفوع���ا 
م���ن رئا�ضة اجلمهوري���ة التي رفع���ت اأرقاما 
اأعل���ى، موؤكدا ان هذه الرواتب غر كافية ان 
كانت 8 مالي���ني او 11 مليونا ل�ضيما نواب 
املحافظات، �ضاربا املث���ل بنف�ضه كونه نائبا 
عن حمافظة الب�ضرة يقوم ب�ضرف 3 ماليني 

منها على الطريق فقط ف�ضال عن الطعام.
وتاب���ع البزوين ان خم�ض�ض���ات الإيجارات 
للنائب ه���ي مليون ومئت���ان وخم�ضون الف 
دين���ار يف ح���ني ان النائ���ب ي�ضتاأج���ر منزله 
مببال���غ ق���د ي�ض���ل اىل 4 مالي���ني، مو�ضح���ا 
ان النائ���ب ال�ضاب���ق كانت ت�ض���رف له منافع 

اجتماعية ال انها األغيت حاليا.
ونوه البزوين اىل ان راتب النائب ال�ضابق 
12 ملي���ون دينار ما عدا املنافع الجتماعية، 
م�ضت���دركا بالق���ول ان الثماني���ة ماليني التي 
�ضتك���ون رات���ب الربمل���اين �ضت�ضتقط���ع منها 
خم�ضمئ���ة ال���ف دين���ار لل�ضرائ���ب واخ���رى 
للمنا�ضب العليا والهاتف ومليونان لل�ضلف 
الت���ي اأخذت م���ن امل�ضرف التج���اري ل�ضراء 
�ض���ايف  ان  مردف���ا  امل�ضفح���ة،  ال�ضي���ارات 
الرات���ب بعد ه���ذه ال�ضتقطاع���ات �ضيكون 5 

ماليني فقط.

مراحل م�ستع�سية
و�ضه���دت مراح���ل ق���راءة القان���ون حمطات 
م�ضتع�ضية م���ن النقا�ض، وو�ض���ل المر اىل 
ان قياديا يف ائت���الف دولة القانون ا�ضرتط 
لإجازت���ه اخل�ض���وع ل�ضل�ضلة م���ن النقا�ضات 
واحلوارات، بينما يرى مراقبون وحمللون 
�ضيا�ضي���ون ان قانون���ا م���ن �ضان���ه تخفي���ف 
احلمل على املوازنة العامة ل بد وان يحظى 

باهتمام كبر وجهد برملاين جدي.
واك���د النائ���ب حي���در العب���ادي يف ت�ضريح 
ان  املالي���ة،  اللجن���ة  رئي����ض  وه���و  �ضاب���ق، 
م�ضروع القانون �ضيمر مبراحل من النقا�ض 
واملداولة خا�ض���ة ان اللجنة ت�ضعى لتحقيق 
العدال���ة م���ن خالل ع���دم التباي���ن الكبر مع 

رواتب موظفي الدولة الخرين.
م���ن جهته ق���ال النائب عن القائم���ة العراقية 

حام���د املطل���ك ل�"امل���دى" يج���ب ان يراع���ي 
قانون تخفي����ض الرواتب امل���كان واملن�ضب 
الذي يت���وله كل موظ���ف. وا�ض���اف املطلك 
ان جمل����ض الن���واب �ضيوؤي���د اآلي���ة تخفي�ض 
الروات���ب لك���ن �ضريط���ة ان يدر����ض ب�ض���كل 
دقي���ق وياأخ���ذ بنظ���ر العتبار ع���دم ال�ضرر 

باملوظفني
ي�ض���ار اىل ان القيادي يف الحتاد ال�ضالمي 
الكرد�ضت���اين والنائ���ب ع���ن ائت���الف الكت���ل 
الكرد�ضتاني���ة ا�ضامة جمي���ل رف�ض يف وقت 

�ضابق تخفي�ض رواتب النواب.
وقال جميل ان تخفي����ض رواتب النواب لن 
يق�ضي على الف�ضاد الداري واملايل املوجود 
يف ال�ضلطة التنفيذي���ة، م�ضرًا اىل ان راتب 
النائب حمدد ول توجد له خم�ض�ضات نرثية 
و)ل يكف���ي( لأن ي�ضاعد الخرين لن النائب 

يجب ان يهتم ب�ضوؤون منتخبيه.
وا�ض���اف ان م���ن يطالب بتخفي����ض رواتب 
الن���واب ه���م م���ن اع�ض���اء الربمل���ان الذي���ن 
لي����ض لديهم اية حاجة له���ذا الراتب، ولديهم 
�ض���ركات يعتم���دون عليه���ا ويطالب���ون بهذا 
التخفي�ض فقط لغر�ض املزايدة على ال�ضارع 

واملواطن العراقي.
وتاب���ع نحن مع تخفي����ض الرواتب يف حال 
مت الق�ض���اء عل���ى الف�ض���اد الداري وامل���ايل 
رف���ع  ث���م  وم���ن  التنفيذي���ة  املوؤ�ض�ض���ات  يف 
رواتب املوظف���ني والعمل على تقدمي اف�ضل 

اخلدمات.
قراءة اأوىل �ضل�ضة

وي���وم اأم����ض الأول، اأنهى الربمل���ان العراقي 
الق���راءة الأوىل لقان���وين روات���ب اأع�ض���اء 
اجلمهوري���ة  ورئا�ض���ة  الن���واب  جمل����ض 
ب�ض���كل �ضل�ض، لكن مل يلتف���ت احد اىل حجم 
اىل  تطبيق���ه  مت  مب���ا  مقارن���ة  التخفي����ض 

امل�ضوؤولني احلكوميني.
وق���ال النائب �ضوان حممد ط���ه اإن "اجلل�ضة 
�ضهدت القراءة الأوىل ملقرتح قانون رواتب 
جمل����ض الن���واب، والق���راءة الأوىل ملق���رتح 

قانون رواتب رئا�ضة اجلمهورية.
 واأ�ض���اف ط���ه ان "جمي���ع الن���واب متفقون 
عل���ى تخفي����ض روات���ب جمل����ض الن���واب"، 
م�ض���را اإىل ان "التخفي�ض ل ينفع ول ي�ضر 
ميزاني���ة الدولة لكنه اأمر معن���وي اأكرث مما 
ه���و مادي". واأك���د اأن "ن�ضبة التخفي�ض هي 
م���ا ب���ني 30 اإىل 50% م���ن روات���ب اأع�ض���اء 

جمل�ض النواب".
اليفادات والرواتب

وحج���م  الروات���ب  م�ضكل���ة  جان���ب  واىل 
املخ�ض�ضات املرتفع���ة املرافقة لها، تثار بني 
حني واآخ���ر ق�ضية اليفادات وما تتطلبه من 
مبال���غ كبرة دون ان تعود بالنفع اىل الأداء 

احلكومي وموؤ�ض�ضاتها.
وبح�ض���ب ن���واب و�ضيا�ضيني عراقي���ني، فاأن 
احلكومي���ني  امل�ضوؤول���ني  اإيف���ادات  مبال���غ 
تتج���اوز ع�ض���رة اأ�ضع���اف املبال���غ الت���ي مت 
تخفي�ضه���ا م���ن روات���ب الرئا�ض���ات الث���الث 
وكبار املوظفني والربملانيني، مطالبًا بك�ضف 
اأرق���ام املبال���غ التي مت �ضرفها عل���ى اإيفادات 
بالإمكان  كان  "غ���ر �ضروري���ة"، يف ح���ني 
اقت�ضادي���ة  مع�ض���الت  حل���ل  ا�ضتثماره���ا 

واجتماعية كبرة تواجه العراق.
ويوؤك���د مقرب���ون م���ن الأو�ض���اط الربملاني���ة 
والكت���ل النافذة وج���ود هو�ض غر مربر يف 
حج���م الإيف���ادات احلكومي���ة ومبالغها التي 
ق���د تتجاوز ملي���ار دولر يف ال�ضنة )الدولر 
نح���و 1190 دينار(، يف وق���ت تبلغ ميزانية 
ع���دد م���ن ال���وزارات رب���ع اأو ع�ض���ر مبال���غ 
الإيفادات على الرغم من اأنها خدمية ومت�ض 

حياة املواطن ب�ضكل مبا�ضر.
وكان ال���راأي الع���ام ومراقب���ون �ضيا�ضي���ون 
رئي�ض���ي  ق���رار  املا�ض���ي  ال�ضه���ر  ع���دوا 
اجلمهوري���ة وال���وزراء بتخفي����ض راتبهما 
خطوة ايجابي���ة، رغم اأنها ج���اءت متاأخرة.
لك���ن تقلي����ض الروات���ب يف ه���ذه املرحل���ة 
الغ�ض���ب  فيه���ا  يت�ضاع���د  الت���ي  احل�ضا�ض���ة 
ال�ضعب���ي من �ض���وء الأح���وال املعي�ضية لي�ض 
كافي���ا عل���ى �ضعيد موازن���ة وتعدي���ل اأوجه 

�ضرف الأموال.
ول ي���وازي تخفي����ض روات���ب امل�ضوؤول���ني 
رب���ع ما يتم �ضرف���ه على اليف���ادات، ل�ضيما 
تل���ك املتعلقة مبجال����ض املحافظات"، ا�ضافة 
اىل وجود اإيف���ادات حكومية اأ�ضبه باخليال 
�ضروري���ة  وغ���ر  م���ربرة  غ���ر  لزي���ارات 
كم���ا  واملحافظ���ات،  بغ���داد  يف  مل�ضوؤول���ني 
ترتتب عليه���ا خم�ض�ضات اإيف���اد و�ضكن يف 
فن���ادق راقي���ة ج���دًا ل يقي���م فيه���ا اإل اأثرياء 

العامل.

جتاذبات �سيا�سية
وينظر بع����ض املحللني ال�ضيا�ضي���ني اإىل اأن 
اخل���الف ح���ول م�ضاألة التخفي����ض قد يدخل 

يف باب التجاذبات ال�ضيا�ضية.
نق����ض  العراق���ي  ال�ض���ارع  ي�ضك���و  وبينم���ا 
احلكومي���ة  املوؤ�ض�ض���ات  وتع���ذر  اخلدم���ات 
بعج���ز يف التخ�ضي�ض���ات املالية، ي�ضم ملف 
الروات���ب واملنافع الكثر م���ن اجلدل. اإذ من 
املفرت����ض اأن تت���م معاجل���ة جمي���ع روات���ب 
الدرج���ات اخلا�ض���ة، �ض���واء يف الربملان اأو 
احلكوم���ة املركزي���ة اأو احلكوم���ات املحلي���ة 
مب���ن فيهم الن���واب وال���وزراء واملحافظون 
وال���وكالء  املحافظ���ات  جمال����ض  وروؤ�ض���اء 

وامل�ضت�ضارون واملدراء العامون.

اأن معظ���م  وي���رى اخل���رباء القت�ضادي���ون 
التج���ارب الدميقراطي���ة يف الع���امل ل توف���ر 
امتي���ازات التقاعد للربملانيني ال�ضابقني، كما 
هو احلال يف الع���راق حيث يح�ضل النواب 

ال�ضابقون على امتيازات مبالغ فيها. 
يوؤ�ضر هذا امللف، اأي�ضا، اأهمية اللتفات اإىل 
المتي���ازات غر املربرة الت���ي يح�ضل عليها 
امل�ضوؤول���ون، وه���ي تن���درج، فيم���ا تن���درج، 
مب�ضتحق���ات تاأج���ر ال���دور وب���دلت ال�ضفر 
وال�ضياف���ة واملرافق���ني والنرثي���ة اخلا�ض���ة 
ولئحة طويلة م���ن امل�ضروفات التي ت�ضل، 
يف كث���ر م���ن الأحي���ان، اإىل مبال���غ مرتفعة 

جدا.
املنافع االجتماعية

الإع���الم  و�ضائ���ل  في���ه  تع���اين  وق���ت  ويف 
�ضعوب���ة احل�ض���ول على اإح�ضائي���ات دقيقة 
الجتماعي���ة،  املناف���ع  حل���دود  ور�ضمي���ة 
يتج���ه امل�ضوؤول���ون اإىل تقلي����ض رواتبه���م، 
الإع���الن، ب�ضفافية، عن حجم تلك املنافع، بل 

وتقلي�ضها، اأي�ضا.
ويف ه���ذا ال�ضدد يقول اخلب���ر القت�ضادي 
ماج���د ال�ض���وري للم���دى اإن تاأث���ر خف����ض 
روات���ب امل�ضوؤول���ني ل ميك���ن معرفت���ه ما مل 
يتم الإعالن ع���ن حجمها واملقدار الأ�ضلي ملا 

يتح�ضلون عليه.
وم���ا دام���ت احلكوم���ة العراقية تفك���ر، اإزاء 
احتجاج���ات متنامي���ة عل���ى نق����ض فادح يف 
و�ضائ���ل العي�ض الك���رمي، فاإن عليه���ا متابعة 
خروق���ات وا�ضح���ة تتعل���ق، اأي�ض���ا، بطرق 

�ضرف املال العام.
ومنه���ا املخ�ض�ض���ات املالي���ة الت���ي ت�ض���رف 
عراقي���ة  لهيئ���ات  وخم�ض�ض���ات  كروات���ب 
مبه���ام  اأ�ضا�ض���ا،  عمله���ا،  يرتب���ط  م�ضتقل���ة 

وفرتات زمنية حمددة.

ه���ذا املل���ف ال�ضائ���ك الطوي���ل، ال���ذي يفت���ح 
النقا����ض حول���ه ق���رار تخفي����ض م�ضوؤول���ني 
لرواتبه���م دون الإعالن ع���ن مقدارها وبقية 
اأوج���ه ال�ض���رف التي يح�ضل���ون عليها، هذا 
املل���ف يك�ض���ف، يف اإح���دى اأوجه���ه، تفاوتا 
فا�ضحا بني روات���ب الدرجات املتدنية وتلك 
الت���ي يح�ض���ل مبوجبه���ا اأعل���ى موظ���ف يف 

الدولة، رئي�ض الوزراء، على راتبه.
الف���رق ال�ض���ارخ يف الأرق���ام يوؤ�ض���ر خل���ال 
يف اآلي���ة توزي���ع الدرج���ات وفج���وة كبرة 

تعرت�ض �ضلمها.
وكان جمل����ض النواب �ضوت خ���الل جل�ضته 
ال�41 على قانون تخفي�ض رواتب الرئا�ضات 
الثالث "ب�ضكل مبدئي"، بعد القراءة الأوىل 
وخم�ض�ض���ات  روات���ب  قان���ون  مل�ض���روع 
اخلا�ض���ة  والدرج���ات  الث���الث  الرئا�ض���ات 
بدرجته���م  ه���م  وم���ن  العام���ني  واملديري���ن 

واملكافاآت ال�ضهرية.
و�ض���ادق جمل�ض ال���وزراء مطلع �ضه���ر اآذار 
احلايل، على م�ضروع قانون تخفي�ض رواتب 
اخلا�ض���ة،  والدرج���ات  الث���الث  الرئا�ض���ات 

وحوله اإىل جمل�ض النواب لإقراره.
وتراوح���ت ن�ضب التخفي�ض بني 40 و%80، 
اإذ مت تخفي����ض رواتب روؤ�ض���اء اجلمهورية 
وال���وزراء والنواب، م���ن 50 اإىل 12 مليون 
دين���ار، يف ح���ني مت تخفي����ض خم�ض�ض���ات 

الروؤ�ضاء الثالثة ونوابهم بن�ضبة %80.
وق���دم رئي����ض اجلمهوري���ة ج���الل طالباين، 
يف ال�ضاب���ع من �ضباط املا�ضي، طلبًا لرئا�ضة 
الربمل���ان يق�ضي بتعديل قانون نواب رئي�ض 
اجلمهوري���ة، با�ضتحداث موقع لنائب رابع، 
لرت�ضيح �ضخ�ضي���ة تركمانية لتويل املن�ضب 
الأم���ر الذي جوبه بالرف����ض من قبل جمل�ض 

النواب.

ال���رمل���ان ي��ت��ع��ام��ل م���ع خم�����س�����س��ات اأع�����س��ائ��ه ب��ازدواج��ي��ة

نائب: رواتبنا ل تكفي و�ضتاأكلها ال�ضرائب وبدلت الإيجار
املجل���س اأمام م�س��روعني: اإم��ا 10 ماليني دينار اأو 8 مع املخ�س�س��ات

جمهورية العراق
جمل�ض النواب

بن���اء على ما اقره جمل����ض النواب و�ضادق عليه 
رئي�ض اجلمهورية وا�ضتنادا لأحكام املواد 61/

اأول و63/اأول و73/ثالثا من الد�ضتور
�ضدر القانون الآتي

( ل�ضنة 2011  رقم) 
قانون رواتب وخم�ض�ضات جمل�ض النواب

املادة )1(
الن���واب  جمل����ض  رئي����ض  رات���ب  يح���دد  اول: 

وخم�ض�ضاته على النحو التي:
1. )8000000( ثماني���ة مالي���ني دين���ار راتب���ا 

ا�ضميا.
2. )4000000( اربعة ماليني دينار خم�ض�ضات 

رئا�ضية.
ثاني���ا: يحدد راتب نائ���ب رئي�ض جمل�ض النواب 

وخم�ض�ضاته على النحو التي:
راتب���ا  دين���ار  مالي���ني  �ضبع���ة   )7000000(  .1

ا�ضميا.
2. )4000000( اربعة ماليني دينار خم�ض�ضات 

رئا�ضية.
الن���واب  جمل����ض  ع�ض���و  رات���ب  يح���دد  ثالث���ا: 

وخم�ض�ضاته على النحو التي:
راتب���ا  دين���ار  مالي���ني  �ضبع���ة   )7000000(  .1

ا�ضميا.
2. )3000000( ثالثة ماليني دينار خم�ض�ضات 

من�ضب.
املادة )2(

با�ضتثن���اء املخ�ض�ضات املذك���ورة يف املادة )1( 

من هذا القانون واملخ�ض�ضات اخلدمية حتجب 
اأي خم�ض�ضات اخ���رى قد يتقا�ضاها املذكورون 
من املادة اأعاله مبوجب قوانني خدمة خا�ضة او 

انظمة او تعليمات او اوامر ادارية.
املادة )3(

اول: مينح امل�ضمول���ون باأحكام املادة )1( راتبا 
تقاعديا وفقا للن�ضب التية:

وخم�ض�ضات���ه  راتب���ه  جمم���وع  م���ن   %30  -1
ال�ضهري���ة ملن كانت لديه خدم���ة فعلية يف الدولة 

تزيد على �ضتة ا�ضهر وتقل عن �ضنة واحدة.
وخم�ض�ضات���ه  راتب���ه  جمم���وع  م���ن   %40  -2
ال�ضهري���ة اذا كان���ت لديه خدمة فعلي���ة تزيد على 

�ضنة واحدة وتقل عن ثالث �ضنوات.
3- 60% من جمموع راتبه وخم�ض�ضاته ال�ضهرية 
اذا كانت لدي���ه خدمة فعلية يف الدولة تزيد على 

ثالث �ضنوات وتقل عن اربع �ضنوات.
4- 80% من جمموع راتبه وخم�ض�ضاته ال�ضهرية 
اذا كانت لدي���ه خدمة فعلية يف الدولة تزيد على 

اربع �ضنوات او اكمل دورة انتخابية.
وخم�ض�ضات���ه  راتب���ه  جمم���وع  م���ن   %90  -5
ال�ضهري���ة اذا كانت لديه خدم���ة فعلية يف الدولة 
ل تق���ل ع���ن خم�ض���ة ع�ض���ر �ضن���ة واكم���ل دورة 

انتخابية.
ثاني���ا: للم�ضمول���ني باأح���كام البن���د )اول( م���ن 
ه���ذه املادة مم���ن كانوا موظف���ني يف الدولة قبل 
انتخابه���م اأع�ض���اء يف جمل����ض الن���واب اخليار 
ب���ني احل�ضول على الروات���ب التقاعدية املحددة 
يف البن���د )اول( م���ن ه���ذه امل���ادة او العودة اىل 
وظائفه���م الأ�ضلي���ة وتعت���رب م���دة خدمته���م يف 

املجل����ض خدم���ة لأغرا����ض الع���الوة والرتفي���ع 
والتقاعد.

ثالثا: م���ع مراعاة اأح���كام البن���د )اول( من هذه 
املادة تت���وىل هيئ���ة التقاعد الوطني���ة احت�ضاب 
اخلدم���ة التقاعدي���ة للم�ضمول���ني باح���كام المر 
)9( ل�ضن���ة 2005 )املع���دل( او اأي قان���ون اآخ���ر 
مين���ح راتبا تقاعديا بن�ضب���ة )80%( من جمموع 
الرات���ب واملخ�ض�ض���ات ال�ضهري���ة وف���ق الراتب 
واملخ�ض�ض���ات املمنوح���ة لأقرانهم مبوجب هذا 

القانون.
املادة )4(

اخلا�ض���ة  والدرج���ات  امل�ضت�ض���ارون  ي�ضم���ل 
وامل���دراء العام���ون واملوظف���ون العامل���ون يف 
جمل�ض النواب مبا يتقا�ضاه اأقرانهم يف جمل�ض 
ال���وزراء م���ن روات���ب وخم�ض�ض���ات وحق���وق 

تقاعدية.
املادة )5(

ل يعم���ل ب���اأي ن�ض ي���رد يف قان���ون او نظام او 
تعليم���ات او ام���ر اداري يتعار����ض واحكام هذا 

القانون.
املادة )6(

ينفذ هذا القان���ون من تاريخ ن�ضره يف اجلريدة 
الر�ضمية.

ال�ضباب املوجبة
بغي���ة حتقي���ق العدال���ة وامل�ض���اواة يف توزي���ع 
الروات���ب واملخ�ض�ضات مبا ين�ضج���م واملعاير 
الوظيفي���ة وبغية تقلي�ض الف���وارق او الرواتب 
ب���ني املوظف���ني وتقلي����ض الإنف���اق الع���ام عل���ى 

الرواتب واملخ�ض�ضات �ضرع هذا القانون.

ن�س م�سروع قانون تخفي�س رواتب رئا�سة اجلمهوريةن�س م�سروع قانون تخفي�س رواتب جمل�س النواب

بناء على ما اقره جمل�ض النواب و�ضادق 
عليه رئي�ض اجلمهورية وا�ضتنادا لحكام 
م����ن  و)74و73(ثالث����ا  )61(اول  امل����ادة 

الد�ضتور
�ضدر القانون التي

( ل�ضنة 2011  رقم) 
رئا�ض����ة  وخم�ض�ض����ات  روات����ب  قان����ون 

اجلمهورية
املادة )1(

اول: يح����دد رات����ب رئي�����ض اجلمهوري����ة 
وخم�ض�ضاته على النحو التي:

دين����ار  ثماني����ة مالي����ني   )8000000( .1
راتبا ا�ضميا.

دين����ار  مالي����ني  اربع����ة   )4000000(  .2
خم�ض�ضات رئا�ضية.

رئي�����ض  ن����واب  روات����ب  حت����دد  ثاني����ا: 
اجلمهوري����ة وخم�ض�ضاته����م عل����ى النحو 

التي:
دين����ار  مالي����ني  �ضبع����ة   )7000000(  .1

راتبا ا�ضميا.
دين����ار  مالي����ني  اربع����ة   )4000000(  .2

خم�ض�ضات رئا�ضية.
املادة )2(

يف  املذك����ورة  املخ�ض�ض����ات  با�ضتثن����اء 
حتج����ب  القان����ون  ه����ذا  م����ن   )1( امل����ادة 
يتقا�ضاه����ا  ق����د  اأخ����رى  خم�ض�ض����ات  اأي 
املذك����ورون يف املادت����ني اع����اله مبوج����ب 
او  انظم����ة  او  خا�ض����ة  خدم����ة  قوان����ني 

تعليمات او اأوامر ادارية.

املادة )3(
اول: مينح امل�ضمولون باحكام املادة )1( 

راتبا تقاعديا وفقا للن�ضب التية:
1- 30% م����ن جمموع راتبه وخم�ض�ضاته 
ال�ضهرية مل����ن كانت لديه خدم����ة فعلية يف 
الدول����ة تزي����د على �ضت����ة ا�ضه����ر وتقل عن 

�ضنة واحدة.
2- 40% م����ن جمموع راتبه وخم�ض�ضاته 
ال�ضهري����ة اذا كان����ت لدي����ه خدم����ة فعلي����ة 
تزي����د عل����ى �ضنة واح����دة وتق����ل عن ثالث 

�ضنوات.
3- 60% م����ن جمموع راتبه وخم�ض�ضاته 
ال�ضهري����ة اذا كان����ت لديه خدم����ة فعلية يف 
الدولة تزي����د على ثالث �ضنوات وتقل عن 

اربع �ضنوات.
4- 80% م����ن جمموع راتبه وخم�ض�ضاته 
ال�ضهري����ة اذا كان����ت لديه خدم����ة فعلية يف 
الدولة تزي����د على اربع �ضن����وات او اكمل 

مدته القانونية.
5- 90% م����ن جمموع راتبه وخم�ض�ضاته 
ال�ضهري����ة اذا كان����ت لديه خدم����ة فعلية يف 
الدولة ل تقل عن خم�ضة ع�ضر �ضنة واكمل 

مدته القانونية.
ثاني����ا: للم�ضمول����ني باحكام البن����د )اول( 
م����ن ه����ذه املادة مم����ن كان����وا موظفني يف 
الدول����ة قب����ل ت�ضلمه����م ملنا�ضبه����م اخليار 
ب����ني احل�ضول عل����ى الروات����ب التقاعدية 
املح����ددة يف البن����د )اول( من ه����ذه املادة 
او العودة ال����و وظائفهم ال�ضلية وتعترب 

م����دة خدمته����م خدم����ة لغرا�����ض العالوة 
والرتفيع والتقاعد.

ثالث����ا: مع مراعاة اح����كام البند )اول( من 
ه����ذه املادة تتوىل هيئ����ة التقاعد الوطنية 
احت�ض����اب اخلدمة التقاعدي����ة للم�ضمولني 
باحكام المر )9( ل�ضنة 2005 )املعدل( او 
اأي قانون اخر مينح راتبا تقاعديا بن�ضبة 
)80%( من جمموع الراتب واملخ�ض�ضات 
واملخ�ض�ض����ات  الرات����ب  وف����ق  ال�ضهري����ة 
املمنوحة لقرانهم مبوجب هذا القانون.

املادة )4(
ي�ضمل امل�ضت�ض����ارون والدرجات اخلا�ضة 
وامل����دراء العامون واملوظف����ون العاملون 
يتقا�ض����اه  مب����ا  اجلمهوري����ة  رئا�ض����ة  يف 
اقرانه����م يف جمل�ض ال����وزراء من رواتب 

وخم�ض�ضات وحقوق تقاعدية.
املادة )5(

ل يعم����ل باأي ن�ض يرد يف قانون او نظام 
يتعار�����ض  اداري  ام����ر  او  تعليم����ات  او 

واحكام هذا القانون.
املادة )6(

ينف����ذ ه����ذا القان����ون من تاري����خ ن�ضره يف 
اجلريدة الر�ضمية.

ال�ضباب املوجبة
العدال����ة وامل�ض����اواة مب����ا  بغي����ة حتقي����ق 
وبغي����ة  الوظيفي����ة  واملعاي����ر  ين�ضج����م 
تقلي�ض الفوارق او الرواتب بني املوظفني 
وتقلي�����ض النف����اق الع����ام عل����ى الرواتب 

واملخ�ض�ضات �ضرع هذا القانون.

املادة )3(
اول: يح���دد راتب الوزي���ر ومن هو 
بدرجته وخم�ض�ضاتهما على النحو 

التي:
مالي���ني  خم�ض���ة   )5000000(  .1

دينار راتبا ا�ضميا.
2. )3000000( ثالثة ماليني دينار 

خم�ض�ضات من�ضب.
ثاني���ا: يع���د بدرجة وزي���ر لغرا�ض 
ه���ذا القانون، كل م���ن ي�ضغل وظيفة 
واردة يف قان���ون نافذ يق�ضي بكونه 
بدرجة وزي���ر وعني فيه���ا على وفق 

احكام القانون.
ثالثا: مين���ح ع�ضو جمل����ض النواب 
مكافاأة �ضهري���ة قدرها )8000000( 

ثمانية ماليني دينار.
املادة )4(

اول: يحدد راتب من يتقا�ضى راتب 
ال�ضهرية على  وزي���ر وخم�ض�ضات���ه 

النحو التي:-
1. )4000000( اربعة ماليني دينار 

راتبا ا�ضميا.
2. )3000000( ثالثة ماليني دينار 

خم�ض�ضات من�ضب.
ثانيا: ي�ضتحق الراتب واملخ�ض�ضات 
امل�ضار اليها يف البند )اول( من هذه 
املادة من يق�ضي ن�ض يف قانون نافذ 
بتقا�ضيه راتب وخم�ض�ضات وزير.

ن�س البند اخلا�س 
بتخفي�س رواتب الوزراء 

ومن بدرجتهم

تعامل الرملان العراقي مع ملف تخفي�س الرواتب 
بازدواجية وا�سحة حني و�سل االأمر اإىل رواتب 

اأع�سائه، بينما مل يكن التخفي�س بهذه الرمزية 
حني تعلق االأمر بالوزراء والدرجات اخلا�سة.

ومن خالل اأحاديث للمدى اأجرتها اأم�س مع نواب 
عراقيني تبني ان تهربا وا�سحا من قبلهم اإزاء 
حقيقة تلك االزدواجية، وتعيد اإىل االأذهان 

ت�سريحات قدمية تفيد بان النواب ال يرغبون 
بتخفي�س رواتبهم وانها باالأ�سا�س ال تكفيهم.

املتحدث با�سم القائمة العراقية حيدر املال اأ�سار يف 
ت�سريح ل�"املدى" اإىل اأن هنالك م�سروعني لقانون 

رواتب جمل�س النواب يف اللجنة املالية.


