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محضر جلسة رقم (13) االثنین (12/11/2018) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة األولى

الفصـل التشریعي األول

 

محضـر الجلسـة

 

ً .عدد الحضور: (234) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (1:40) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

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

-:النائب ریاض محمد علي المسعودي –

.یتلو آیاٍت من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، تقدم أحد الفائزین بانتخابات مجلس النواب الدورة النیابیة الرابعة ألدراج فقرة على جدول األعمال أداء الیمین
الدستوریة، أطلب من السیدات والسادة النواب التصویت على أضافة فقرة على جدول األعمال التي تخص أداء الیمین الدستوریة لبعض السیدات

.والسادة وتكون الفقرة األولى، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.یتفضل السید جاسم موحان عبدال البخاتى ألداء الیمین الدستوریة

.(السید جاسم موحان عبدال البخاتى یؤدي الیمین الدستوریة)

-:(النائب عبد الرحیم جاسم محمد الشمري (نقطة نظام –

سیادة الرئیس قدم (40) نائب طلب إلدراج فقرة التي ھي لجنة تقصي الحقائق في محافظة نینوى لألحداث االخیرة التي جنابكم تعرفھا بالنسبة
.للوضع األمني في نینوى

-:السید رئیس مجلس النواب –

وصل الطلب الى رئاسة مجلس النواب، فقط نحتاج األسماء التي من نواب نینوى لغرض التصویت علیھم لتشكیل لجنة تقصي حقائق فیما ذكر
.في الطلب، قدم لي األسماء ألعرضھا على السیدات والسادة النواب
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-:(النائب عدي عواد كاظم (نقطة نظام –

المادة (37) من النظام الداخلي، (ال یجوز عرض أي موضوع لم یدرج في جدول األعمال)، الیوم یوجد اعتصامات تظاھرات بخصوص عقود
.الكھرباء وأغلقوا الشوارع وأنا قدمت لك طلب على أدراجھ في جدول األعمال حتى نناقش ھذا الموضوع المھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سوف یتم أدراجھا في الجلسات القادمة

-:(النائب ارشد رشاد فتح هللا الصالحي (نقطة نظام –

.سیادة الرئیس نقطة نظامي حول التصویت الذي أجریناه على مفوضیة االنتخابات، یا حبذا قانون التعدیل الثالث

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائب تقدم بطلب حول ھذا األمر، ھذه لیست نقطة نظام

-:(النائب ارشد رشاد فتح هللا الصالحي (نقطة نظام –

یعني فقط نشاھد نتائج التحقیق قد وصلت ألیكم أو ال، بخصوص مفوضیة االنتخابات ألن القانون فیھ یجب أن تكون نتائج التحقیق فیھا موجود
.لدى مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

نعم وصلت نتائج التحقیق، اللجنة التي شكلھا مجلس الوزراء في حینھا وأشار لھا مجلس النواب في التعدیل الثالث لقانون االنتخابات، صدرت
.التوصیات من اللجنة وحولھا في وقتھا رئیس الوزراء الى الجھات المختصة التي ھي في وقتھا على ما أذكر، النزاھة واالدعاء العام

-:النائب ارشد رشاد فتح هللا الصالحي –

.ممكن توزیعھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.موجودة بإمكان جنابك تأخذ نسخة من الدوائر المعنیة

.نقاط النظام فقط فیما یتعلق بجدول األعمال

-:(النائبة لبنى رحیم كریم (نقطة نظام –

سیدي الرئیس نصت المادة (142) من الدستور على أن یتم تعدیل الدستور في األشھر األربعة األولى من بدء البرلمان ألعمالھ، وتوجد عدة
مواد في الدستور محل خالف بین الكتل البرلمانیة مما یقتضي تشكیل لجنة لتعدیل الدستور ال سیما أن كثیر من قرارات المحكمة االتحادیة قد
أشارت إلى وجود حاجة ماسة لتعدیل بعض نصوص الدستور، وعلیھ نطالب رئاسة المجلس المباشرة في تشكیل لجنة التعدیالت الدستوریة،

سیدي الرئیس نعرف نحن جمیعنا أن دستورنا ملغم ومحتاج ألى الكثیر من التعدیالت، فیا حبذا لو تشكل ھذه اللجنة بأسرع وقت وضمن
.التوقیتات الدستوریة

 

-:(النائبة علیة فالح عوید االمارة (نقطة نظام –

سیادة الرئیس منذ أكثر من شھر ونصف أنا رفعت مقترح بتوقیع (109) نائب من اإلخوة النواب، المقترح یتضمن موضوع تحسین وزیادة مواد
الحصة التموینیة وأنا أرى أن ھذا الموضوع ضروري جداً وماس واألحوج الیھ أبناء شعبنا بعد تردي موضوع الحصة التموینیة وتراجعھا إلى

.الوراء بعدد المواد التي توزع على المواطنین، أتمنى درجھا في جدول األعمال القادم بأذن هللا

:السید رئیس مجلس النواب –

.وافقت رئاسة المجلس على إدراجھ في الجلسة القادمة لمجلس النواب

-:(النائب احمد جاسم صابر األسدي (نقطة نظام –

ً
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قبل حوالي شھر تقریباً قدمت مجموعة تواقیع ووفق اآللیات القانونیة للتصویت على قرار فیما یتعلق بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء
السابق فیما یتعلق بالتعیین أو إلغاء الدرجات الخاصة وُكلفت اللجنة القانونیة المؤقتة حینھا بصیاغة ھذا القرار، وتم قراءتھ وحدثت بعض

.االختالفات فیما یتعلق بصیاغة القرار، وطلب السید الرئیس من اللجنة القانونیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اختالف وجھات النظر كان في وقتھا بالصیاغة

-:(النائب احمد جاسم صابر األسدي (نقطة نظام –

.إعادة الصیاغة، لذلك أطالب بإعادة ھذا القرار للتصویت علیھ

-:النائب فائق دعبول عبد هللا –

القرار جاھز للتصویت علیھ ولكن فقط مالحظة حتى تكون سیادتكم واإلخوة واالخوات على علم بھا، أنھ لم یتغیر شيء من صیاغتھ لسبب بسیط
جداً وھو أنھ االختالفات كانت على كل حرف ورد في القرار، یعني معناھا أنھ ھذا یجب أن نلغیھ بشكل كامل ونكتب قرار من نوع آخر، أذا

.یوجد اقتراحات من السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب لصیاغة قرار معین فأن من الممكن أنھ نصیغھ الیوم، یقدموھا ونصیغھ الیوم

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب فیما یخص ھذا األمر یعني أعتقد انھ ال یحتاج أن ندخل في التفاصیل، فقط أنھ ھو الرأي كان الحكومة السابقة كانت
حكومة تصریف أعمال من تاریخ 1/7 وبالتالي ھنالك ضرورة لمعالجة بعض القرارات التي صدرت وتخویل الحكومة الحالیة فیما لو جزء من

ھذه القرارات یخدم البرنامج الحكومي للحكومة الحالیة، ھل تخولون أو أقترح إضافة ھذه الفقرة على جدول األعمال

-:النائب فالح ساري عبد اشي –

سیادة الرئیس مثل ھكذا قرارات حقیقة أذا كانت مخصوصة بفقرات معینة أو بعض االجراءات سوف تولد لنا بعض المشاكل وإما یجب تدرس
جمیع القرارات وكل الخطوات التي اتخذت بعد 24/7 الى حد الیوم ونشاھد ما ھي االجراءات التي حدثت علیھا؟ یعني التاریخ المحدد الذي منھ

.نستطیع أن نحسب ما ھو القرار الذي صدر

-:السید رئیس مجلس النواب –

متى اعتبرت الحكومة السابقة حكومة تصریف أعمال یومیة؟

.من تاریخ انتھاء الدورة النیابیة الثالثة، ابتداًء من 1/7 ھذه وجھة النظر

-:النائب فالح ساري عبد اشي –

.سیدي الرئیس ال یوجد نص دستوري أو قانوني یقول حكومة تسییر أعمال

-:السید رئیس مجلس النواب –

.موجودة تصریف أعمال یومیة، لتصریف االعمال الیومیة

-:النائب فالح ساري عبد اشي –

.ُعرفاً أصبحت من یوم 3/9 باعتبار مجلس النواب اجتمع اجتماعھ األول

-:السید رئیس مجلس النواب –

النص الدستوري یقول تسییر اعمال یومیة، نفس الشيء معناه أن في حال أنھ مجلس النواب انتھت أعمالھ ألي سبب من األسباب انتھاء دورتھ أو
.مجلس النواب یحل نفسھ، بالتالي تذھب الى تسییر األعمال الیومیة

-:النائب فالح ساري عبد اشي –

األشكال الذي نطرحھ ھنا سیادة الرئیس أنھ جمیع القرارات التي اتخذت في ھذه الفترة یجب أن ندرسھا، لیست بالتبعیض، ال نختار قرار دون
.آخر، ھذا ھدفي وھذا

-:السید رئیس مجلس النواب –

أل أ أ ً أ
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ال یمكن اختیار قرار، أنا وجھة النظر التي طرحناھا سابقاً أتذكر وتم شبھ التوافق علیھا، أنھ القرارات التي صدرت خالل فترة تصریف األعمال
الیومیة من تاریخ 1/7 لحین تشكیل الحكومة الجدیدة أنھ تكون وجھة نظر فیھا وللحكومة الحالیة التأكید على ھذه القرارات فیما لو تعتقد الحكومة

.الحالیة أنھ القرار (س) على سبیل المثال یخدم برنامجھا الحكومي وبالتالي ھي الحكومة تصدر قرار مؤید للقرارات السابقة

-:النائب فالح ساري عبد اشي –

.أذاً ال یوجد اي داعي أن نتخذ قرارات نحن

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

ھو نفس ما تتفضلون فیھ، القضیة متعلقة بإجراءات الحكومة الحالیة فیما یتعلق بإجراءات الحكومة السابقة، نحن شاھدنا بیان رئیس مجلس
الوزراء المكلف في حینھ برفض ھذه القرارات وتحمیل المسؤولیة القانونیة لكل من یطبقھا من الوزارات المعنیة التي صدرت بخصوصھا

قرارات الحكومة السابقة، فالرئاسة الیوم بإمكانھا أن تؤكد على قرار المجلس أذا حصل قرار المجلس أنھ بیان موقف الحكومة الحالیة بما تمتلكھ
من صالحیات تجاه القرارات السابقة، یعني نحن ال نحتاج أنھ نكون طرف بین الحكومة الحالیة والحكومة السابقة، ھي الحكومة الحالیة اذا رأت

أنھ ھذه القرارات ھي قرارات غیر منسجمة مع سیاستھا وبرنامجھا الحكومي تصدر قرارات بإلغائھا، من الناحیة السیاسیة أتكلم یعني، وإذا كانت
.الحكومة الحالیة تجد أن ھذه القرارات مناسبة لھا تبقیھا كما ھي

-:النائب احمد عبد هللا محمد الجبوري –

سیادة الرئیس مجلس النواب العراقي من أھم واجباتھ ھو الرقابة على األداء الحكومي وبالتالي في حالة وجود أي تقصیر أو خلل في أي قرار
حكومي فلمجلس النواب الحق بمحاسبة وإلغاء ھذه القرارات ولذلك سیادة الرئیس ھنالك قرارات اتخذت على سبیل المثال ال للحصر النقاط

الفرعیة الكمركیة مثالً التي اتخذتھا الحكومة السابقة، بالتالي اللجنة المختصة في ھذا الموضوع تقدم تقریراً وتوصیةً، ولمجلس النواب اصدار
القرارات وبالتالي ھذا القرار یكون ُملزم للحكومة الحالیة بمعالجة ھذا الخلل، ولذلك سیادة الرئیس نحن ملزمون بمراقبة جمیع القرارات السابقة
والحالیة والتي سوف تصدر الحقاً، ولذلك من حقنا أن نقوم بتقییم القرارات ألتي اتخذت ال سیما في المرحلة التي تلت االنتخابات أو إعالن نتائج

.االنتخابات

-:النائب كاظم عطیة كاظم الشمري –

سیدي الرئیس حقیقة ھذا من المواضیع ألمھمة وأرجو أن تتم مناقشتھ بشكل مستفیض، سیادة الرئیس الدستور العراقي الذي أستفتي علیھ عام
2005 لم یتحدث عن حكومة تصریف أعمال ولم یتحدث عن أنھ قرارات الحكومة بعد إجراء االنتخابات أو في ھذه الفترة التي تلي االنتخابات،

قرارات تصریف أعمال أو ما شابھ، لدینا سابقة واحدة فقط حصلت عام 2005 عندما كان الدكتور أیاد عالوي رئیس وزراء وكان یمتلك
الصالحیات التنفیذیة والتشریعیة بعد إجراء انتخابات 2005 باعتباره یمتلك السلطة التشریعیة صدر قرار وقال أن الحكومة تعد حكومة تصریف

أعمال وال یجوز لھا اتخاذ القرارات المھمة، لذلك ھذا األمر یحتاج الى تدخل تشریعي سیادة الرئیس، انھ مجلس النواب یصّدر قرار یعتبر فیھ
قرارات الحكومة في الفترة التي تلي االنتخابات قرارات تصریف اعمال ولیس لھا إصدار القرارات المھمة مثل عقد المعاھدات أو توقیع عقود

معینة وما شابھ ذلك، أما الحدیث اآلن عن انھ القرارات التي أصدرتھا الحكومة بعد االنتخابات قرارات ال تُعد من ضمن قرارات الحكومة
الكاملة حقیقة ھذه سابقة خطیرة سوف یعطي المجال للحكومات الالحقة بإعادة النظر بالقرارات التي تصدرھا الحكومات السابقة، لذلك نحتاج

.الى تدخل تشریعي من مجلس النواب إلعتبار أنھ الحكومة في مرحلة ما بعد االنتخابات حكومة تصریف أعمال

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب تتم إضافة ھذه الفقرة في جدول أعمال الجلسة القادمة لمناقشتھا بشكل موسع وبعدھا نتخذ القرار المناسب بھذا الشأن

.نمضي بجدول األعمال ونأخذ النقاط تباعاً بعد الفقرة األولى لدینا ضیوف لفقرات تم أضافتھا

-:(النائب عبود وحید عبود (نقطة نظام –

نحن قبل فترة نواب محافظة النجف مع عدد كبیر من نواب المجلس قدمنا طلب ما یتعلق بمطار النجف، إشكاالت مطار النجف وتغییر ادارتھ
.وشبھات وأحلناه لجنابك وانت حولتھ ممكن للجنة القانونیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.للجان المختصة، نعم

-:النائب عبود وحید عبود –

.نحن نرید ھذا الموضوع یطرح وتشكل لجنة تحقیقیة في ھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یعرض على جدول األعمال في الجلسات القادمة أن شاء هللا
ً
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.الفقرة ثانیاً: طرح موضوع عام للمناقشة بحضور محافظ البنك المركزي وأعضاء مجلس اإلدارة ومدیر المصرف العراقي للتجارة*

.طلبھم للحضور

 

 

-:النائب فالح حسن زیدان –

سیدي الرئیس تم تقدیم الطلب من قبل النائب عبد الرحیم على موضوع لجنة تقصي الحقائق وھي تحتاج للتصویت فقط، الموضوع ضروري
.جداً، وھذا الموضوع من أھم المواضیع التي تواجھ الدولة العراقیة، نطلب التصویت، سیدي الرئیس ھو تصویت فقط

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سوف أعرضھا للتصویت لكن أنھ نتحدث عن انھ ایضاً ھذه المداخلة فیما یتعلق بمشكلة أمنیة نتابعھا

السیدات والسادة النواب، تقدم أكثر من (42) نائب لطلب تشكیل لجنة تقصي الحقائق على األحداث األمنیة األخیرة في محافظة نینوى، األسماء
ھي (33) نائب وجمیعھم من نواب نینوى، أطلب من السیدات والسادة النواب التصویت على تشكیل لجنة تقصي الحقائق من نواب نینوى، العدد

33)).

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

وفقاً للمادة (83) من النظام الداخلي یجب أن یكون الطلب مقدم مما ال یقل عن (50) عضواً لتشكیل لجنة التحقیق، لھذا ھذا العدد الذي جنابك
.تفضلت فیھ غیر كامل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.قلت أكثر لم أحسبھم

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

.اذا أكثر ھذا شيء ثاني لكن جنابك تفضلت بأقل

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل یوجد تعدیل على األسماء (النائب فالح زیدان، النائب عبد الرحیم الشمري)، یوجد تعدیل على األسماء؟

ومن یرغب، السیدات والسادة النواب أطلب التصویت على لجنة تقصي حقائق من نواب نینوى ومن یرغب من النواب اآلخرین، أطلب
.التصویت من یرغب یتم أضافتھ، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة اال تحسین حبیب طلباني –

.سیادة الرئیس أرجو أن تتحمل مداخالتنا ألن انا رفعت یدي وجنابك لم تعطیني فأعطیت مالحظة

-:السید رئیس مجلس النواب –

أرید أن أعرف لماذا ال یجوز؟

-:النائبة اال تحسین حبیب طلباني –

سیادة الرئیس لجان تقصي الحقائق في النظام الداخلي والمعمول فیھ بالبرلمان واضح الموضوع ما ھو؟ نحن نعلم الیوم نواب الموصل جمیعھم
حریصین أنھ األحداث التي حصلت یتوقفون على حقیقة ما دار ھنالك، لكن أنا وجھة نظري الموصل لیست قضیة مدینة موصل، ھذه قضیة

.أمنیة بحتة تخص العراق جمیعھ، فأنا أتمنى أوالً ھذه لجان تقصي الحقائق وھذا المعمول فیھ

أوالً أن تكون أقل عدداً، لیس شرط أن جمیع نواب الموصل یشاركون، مع احترامي، ممكن ھم یكونون مساعدین أو مساندین، یوم ما لجنة
تقصي الحقائق تذھب إلى الموصل الجمیع یشارك، أنا رأیي لجان تقصي الحقائق یجب أن یكون فیھا من اللجان المختصة والیوم نحن الحمد �
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قسمنا نوابنا على اللجان، یجب أن نحرص فیھا من لجنة األمن، من اللجان اإلنسانیة، من لجان حقوق األنسان، من لجان المرأة، جمیع ھذه
.اللجان یجب أن تشارك وأیضاً تراعي فیھا تمثیل المرأة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لجنة المرأة الى حد اآلن لم یكتمل نصابھا

-:النائبة اال تحسین حبیب طلباني –

سیادة الرئیس أذھب الى لجنة المھجرین أو الدفاع، أذھب الى حقوق األنسان، إلغي لجنة المرأة، فأنا عملت مداخلتي من باب الحرص أن تكون
.فعالً لجنة تقصي حقائق ممثل فیھا من جمیع الشعب العراقي ومن كل اللجان المختصة والقرار لجنابك ألن أنت رئیس البرلمان

-:السید رئیس مجلس النواب –

شكراً لمن یرغب، تمت أضافة فقرة لمن یرغب السیدات والسادة النواب، القائمة سوف تكون لدى البرلمانیة لمن یرغب في الدخول الى لجنة
.تقصي الحقائق بإمكانھ مراجعة البرلمانیة إلضافة االسم، سواء كان من النواب أو اللجان المختصة

السیدات والسادة النواب نرحب بالسید محافظ البنك المركزي (علي محسن العالق) وأعضاء مجلس ادارة البنك المركزي، وسبق أن تمت مناقشة
مواضیع كثیرة تتعلق بعمل البنك المركزي طیلة السنوات السابقة وكان لنا تواصل مع أدارة البنك المركزي في الدورة السابقة، بصراحة كانت
ھنالك تحدیات كثیرة تواجھ الدولة العراقیة بشكل عام وكانت تواجھ البنك المركزي بشكل خاص بما یتعلق بإدارة األزمة المالیة والحفاظ على

سعر الصرف وأیضاً الحفاظ بشكل جدي على االقتصاد العراقي، نعم ھنالك بعض المشاكل بسبب األزمة االقتصادیة وھنالك مفاصل كثیرة
تحتاج الى عالج وتحتاج ألى جدول زمني بالعالج، وتحدثنا سابقاً مع ادارة البنك المركزي في ھذا الملف، أكرر ترحابي وأطلب منھم إعطاءنا

نبذة عن عملھم خالل الفترة السابقة بشكل مختصر وما ھي خططھم للمرحلة القادمة؟ یتفضل محافظ البنك المركزي بـ (15) دقیقة لتقدیم
.خالصة عن ھذا األمر

-:(السید علي محسن إسماعیل العالق (محافظ البنك المركزي –

السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموقرین السالم علیكم جمیعاً ورحمة هللا وبركاتھ، باسمي وباسم أدارة ومنسوبي البنك المركزي نبارك
.لكم ھذه الدورة التي نأمل بأذن هللا أن توفق وتسدد خطاھا لما فیھ مصلحة ھذا البلد وشعبھ

البنك المركزي العراقي یّطل الیوم على ھذا المجلس بعد مخاض سنوات كانت بال شك عسیرة وتحمل الكثیر من التحدیات وخاصةً فیما یتعلق
باالنعكاسات الخطیرة التي خلفتھا االنخفاضات الحادة التي حصلت في أسعار النفط وتعرض البلد الى واقع أمني خطیر، أستطاع البنك المركزي

أن یحث الخطى والجھود من أجل مواجھة تلك األزمات والنفاذ من ھذا الواقع بأقل ضرر ولربما في كثیر من األحیان بأحسن من التوقعات،
وینطلق البنك المركزي بشكل عام في عملھ خالل السنوات الماضیة من خالل استراتیجیة قد وضعت للسنوات 2016 الى 2020، ھذه

االستراتیجیة حملت الكثیر من البرامج والخطط والمبادرات واستطیع أن أقول وھذا ھو الواقع ھي أول استراتیجیة رسمت في تاریخ البنك
المركزي العراقي مكتملة األبعاد والرؤى والبرامج واألھداف وكان أھم ما یمیز ھذه الخطة ھو محاولة معالجة الفراغ الكبیر والتخلف الذي

حصل نتیجة الظروف التي مر بھا العراق لعقود من الزمن والتي انقطع فیھا البنك المركزي العراقي والقطاع المصرفي عن التطورات الكبیرة
الھائلة الحاصلة في ھذا المجال، وھو أي القطاع المصرفي والبنك المركزي في العالم ھو من أكثر القطاعات تغیراً وتطوراً وتأثراً بالظروف

والمتغیرات المحیطة بھ، لذلك ركزت استراتیجیة البنك المركزي التي رسمناھا عند تولینا ھذه المھمة في نھایة عام 2014، وھذه الخطة لیست
من الخطط او االستراتیجیات التي توضع على الرفوف، أنما ھي بحق كانت خطة عمل حقیقیة تقاس بمتابعة دقیقة من قبل قسم مختص في البنك

المركزي ویقدم تقاریره الشھریة الى مجلس المدیرین والى مجلس االدارة في البنك المركزي لمتابعة كل التطورات الحاصلة في تنفیذ ھذه
المبادرات، وكان من أھم ما یمیز ھذه الخطة ھو محاولة أدخال الوظائف والمھام التي تطورت خالل العقود الماضیة في داخل جسم البنك

المركزي العراقي ولذلك استحدثت العدید من التشكیالت المھمة التي أنشأت في البنوك المركزیة في العالم في العقود األخیرة، على سبیل المثال
أدارة المخاطر ، أدارة النمذجة ، أدارة الجودة الشاملة، أدارة االستقرار المالي، أدارة العملیات، أدارة المدفوعات، وغیرھا من الدوائر

والتشكیالت وھذا في الحقیقة لم یكن مجرد اضافات على الھیكل التنظیمي للبنك المركزي، أنما كان ھو أنشاء وحدات حقیقیة جرى تصمیمھا
بعنایة وتدریبھا وتأھیلھا للقیام بھذه األدوار، وقد حضینا بدعم كبیر من لدن المنظمات الدولیة في سبیل تأھیل ھذه الوحدات وتطویرھا ومواكبتھا

للعمل في البنوك المركزیة في العالم، وقد تمارس الیوم ھذه الوحدات وھذه التشكیالت أدوارھا وتتناغم وتنسجم تماماً مع البنوك المركزیة في
الدول األخرى، أیضاً من التطورات المھمة التي حصلت في البنك المركزي العراقي ھو أن دیباجة مساھمة البنك المركزي العراقي في التحفیز
االقتصادي وفي التنمیة المستدامة، ھذه الدیباجة لربما لم تجد لھا ترجمة حقیقیة طیلة تأریخ البنك المركزي العراقي إال من خالل تحقیق وظیفة

االستقرار العام لألسعار وھي بال شك وظیفة مھمة في الحفاظ على أسعار الصرف وغیره، ولكن قضیة االنعكاس الحقیقي لھذا المفھوم في قانون
البنك المركزي العراقي لم یجد لھ ترجمة عملیة وفعلیة إال في السنوات األخیرة عبر مبادرات البنك المركزي العراقي، ألول مرة البنك المركزي

ً العراقي یدخل بتمویل مباشر للقطاعات الحقیقیة في االقتصاد، البنك المركزي وھو یمثل المجسات المتقدمة في االقتصاد العراقي یشخص دائما
وجود نقص كبیر في تخلف وفي ضعف القطاعات االنتاجیة الحقیقیة في الزراعة وفي الصناعة وغیرھا من القطاعات المھمة، وقد الحظنا بان

الموازنات العامة للدولة مع األسف تخلو من توجھ حقیقي نحو التحفیز المباشر لھذه القطاعات وبالمقابل نرى األثار المترتبة على ھذا النقص
كسیاسة نقدیة لذلك قمنا بأطالق مبادرة اقراض ھي األكبر في تأریخ العراق بمقدار (6) تریلیون دینار للقطاع الصناعي والزراعي واالسكاني
والعقاري، ما أنفق الى حد االن من ھذه المبادرة ھو حوالي (2,5) تریلیون، ألمصرف العقاري واألسكان قد أستحوذ على حوالي (1,800)

تریلیون وقد انجزھا بالكامل، ھذا اإلقراض واألن أضفنا لھ مبلغ أخر والمصارف األخرى أنفقت جزء قلیل، في المصرف الصناعي والزراعي
ألسباب ال یسع المجال األن للتفصیل فیھا، أیضاً من األمور المھمة واالساسیة التي یمارسھا البنك المركزي خالل السنوات الماضیة، خالل

سنوات األزمة ھو التصدي لتحقیق االستقرار المالي والنقدي في العراق، وھذه في الحقیقة وظیفة أساسیة ووظیفة مھمة یقوم بھا البنك المركزي
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في ظروف التحدیات، الكل یتذكر بأن في بدایة عام 2016 أعلنت وزارة المالیة بأنھا سوف لن تكون قادرة على دفع رواتب موظفي الدولة
اعتباراً من الشھر الثالث في وقتھا، ومباشرةً أعلن البنك المركزي بأن الرواتب سوف تستمر وأنھ سیضع الحلول لمعالجة ھذا النقص، كذلك كان
ھنالك تھدید بإیقاف بعض الشركات النفطیة انتاجھا بسبب عدم تسدید مستحقاتھا، الحقیقة في سجاالت طویلة وفي حوارات طویلة كان ھنالك تمنُّع

في بدایة األمر من صندوق النقد الدولي  في دخول البنك المركزي بعملیة دعم لھذا االمر ولكن الخیارات وجدت محدودة جداً وال یمكن إال ان
یكون البنك المركزي ھو الھیأة أو الجھة القادرة على معالجة ھذا الموقف، وفعالً خالل عامین باألزمة من 2015 الى 2017 البنك المركزي

استطاع ان یقوم بخصم حواالت خزینة بما یقارب من (20) تریلیون دینار، خمسة ملیارات منھا تقریباً ذھبت لتسدید مستحقات الشركات النفطیة
واالخرى كانت تكمل دفعات الرواتب الشھریة لموظفي الدولة، وكان ھذا في وقت الحقیقة اإلیرادات الدوالریة تنخفض بشكل كبیر وصلت ھذه

االنخفاضات في بعض األشھر الى (70%) نسبة االنخفاض مقارنةً بالسنوات السابقة ومع ذلك البنك المركزي كان قد قام بعملیة تمویل لھذا
العجز الكبیر وكذلك تمویل مبادرة االقراض، ھذه المبادرات تشكل ضغط كبیر على احتیاطي البنك المركزي العراقي لكنھ بالتأكید كان یوازن
في االولویات وفي الخیارات الموجودة، كان الخیار اآلخر ھو الذھاب الى االقتراض الخارجي وقد جربت وزارة المالیة ذلك وكان في وقتھا

السندات التي یمكن طرحھا كان مطلوب أن تحمل بفائدة ما بین (11- 12%) وھذه طبعاً مبالغ كبیرة، لذلك رغم ھذا الضغط الكبیر ورغم ما
یسمى باألھداف المستحیلة أستطاع البنك المركزي أن یوازن بین الحفاظ على مستوى االحتیاطیات ضمن المعاییر الدولیة وكذلك المحافظة على

سعر الصرف، كما تعلمون سعر الصرف ھو من أكثر المؤشرات حساسیةً في العالم، یتأثر بكل المتغیرات والظروف والتصریحات
واالضطرابات السیاسیة واألمنیة واالقتصادیة واالجتماعیة، والدول القریبة منا خیر مثال على ذلك عندما نالحظ إنخفاض سعر الصرف بنسب

تجاوزت الـ (20،30،40%) وأكثر من ذلك بكثیر في بعض الدول، لكن نحن بإجراءات على مستویات متعددة استطاع البنك المركزي أن
یحافظ على سعر الصرف وأن یبقیھ ضمن معدالتھ المقبولة، كذلك في ھذا الظرف وفي ھذه التحدیات استطعنا أن نحافظ على مستوى من

التضخم ضمن المستھدف، الحقیقة التضخم طیلة ھذه الفترة الماضیة لم یتجاوز الـ (2%) واآلن ھو أقل من حتى من (1%)، وبالتأكید ھذه
مؤشرات مھمة تؤشر نجاحات كبیرة للسیاسة النقدیة في تحقیق أھم المؤشرات المتعلقة بالجانب االقتصادي، كما تعلمون ھنالك خمسة أو ستة

مؤشرات اقتصادیة مھمة ینظر لھا من قبل العالم، البنك المركزي على أقل تقدیر ثالثة من ھذه المؤشرات المھمة یحققھا ویحافظ علیھا، ھذا ھو
حقیقة مختصر بما یسمح بھ الوقت في تقدیم الجوانب العامة والمھمة التي تم العمل علیھا خالل الفترة السابقة وطبعاً جمیعكم بالتأكید تواكبون
وتسمعون العمل اآلخر الجھد الكبیر اآلخر الذي ھو یتعلق بتحقیق السالمة المالیة للعملیات المالیة من خالل تطبیق قواعد مكافحة غسل أموال

وتمویل اإلرھاب، ونحن الحقیقة قطعنا شوطاً مھماً وكبیراً في ھذا المجال عندما تولینا مھمة أدارة البنك المركزي كان العراق مصنف في
المنطقة الرمادیة ومتجھ الى وضعھ في القائمة السوداء في ھذا التصنیف الدولي المالي وكان ھذا یمثل أكبر تھدید وخطورة على البلد، والیوم من

ھذا التھدید من المنطقة الرمادیة الى المنطقة السوداء، العراق خرج من المنطقة الرمادیة وخرج من منطقة المتابعة المستمرة واآلن ھو أصبح
.ضمن المتابعة االعتیادیة التي تخضع لھا كل الدول وھذا طبعاً یعتبر انجاز وطني مھم وكبیر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب األمور المطروحة على محافظ البنك المركزي ومجلس اإلدارة ھي خمس فقرات

.وضع المحافظ أسمھ الصریح على العملة العراقیة الرسمیة -1

.مزاد العملة األجنبیة -2

.انخفاض احتیاطي البنك المركزي العراقي -3

.تلف (12) ملیار دینار عراقي -4

.بنایة البنك المركزي العراقي -5

.ھذه األسئلة سوف نتوجھ مباشرةً بسؤالھا الى محافظ البنك المركزي ومجلس اإلدارة لإلجابة علیھم ومن ثم بعدھا ندخل بالمداخالت

.سوف أبتدأ من األبعد السید محافظ البنك المركزي، بنایة البنك المركزي العراقي، أذا أمكن تعطینا خالصة عن بنایة البنك المركزي العراقي

-:(السید علي محسن إسماعیل العالق (محافظ البنك المركزي –

الحقیقة ھذه الفقرات المدرجة أو التي بلغنا فیھا ھو بلغنا فیھا یوم أمس، بعضھا حقیقة كان یحتاج أن نستجمع كل المراحل واالولیات الخاصة في
.ھذا الموضوع

بنایة البنك المركزي لھا تأریخ یعني سنوات من سیر ھذا المشروع یعني قبل أن أكون في البنك المركزي لذلك كلفنا األستاذ (ولید أیدم) المستشار
في البنك المركزي وعضو مجلس اإلدارة الذي كان مواكباً لعملیة ھذا المشروع، یمكن أن یعطي نبذة للمراحل التي مر فیھا مشروع بنایة البنك

.المركزي أذا تسمح سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

فقط أنھ الكتاب الذي وصل الیكم بتاریخ 7/11 التي مذكورة فیھ بتوقیع األمین العام وكالةً، التي مذكورة فیھ ھذه الفقرات یعني من تأریخ 7/11،
متى وصل الى البنك المركزي؟

-:(السید علي محسن إسماعیل العالق (محافظ البنك المركزي –

ً أ أ ً
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.سیادة الرئیس البارحة ظھراً وصل ألینا وكنت خارج البنك في اجتماعات والیوم أیضاً كان لدینا وفد في البنك المركزي

.(السید ولید أیدم (المستشار في البنك المركزي وعضو مجلس اإلدارة –

.السیدات والسادة الحضور السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ، السادة ممثلي الشعب العراقي السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

كان اختیار البنك المركزي العراقي لمبنى جدید لھ یعود الى عام 2010 وقد استحصل البنك المركزي الموافقات األصولیة من مجلس الوزراء
بقراره المرقم (267) والمتخذ في عام 2010، وقام خالل فترة سنتین (2010 و 2012) بالتعاقد مع مكتب (زھا حدید) المعماریة العراقیة

(رحمھا هللا) التي لم تنفذ في بلدھا أي مشروع بعد ان نفذت (60) مشروعاً في (60) دولة في العالم، وقام ھذا المكتب الذي مقره في لندن
بإعداد التصامیم الالزمة وفقاً لمتطلبات البنك المركزي وفق أفضل الممارسات الدولیة والمباني الخاصة بالبنوك المركزیة في العالم، وُعِقَدت

عدة ورشات لمناقشة ھذا الموضوع والتصامیم وتم أیضاً االستعانة بأحد المجموعات االستشاریة العالمیة وھي االستشاریة األسترالیة لإلشراف
الفني وتقدیم الخدمات االستشاریة لمراحل إعداد وثائق مناقصة التنفیذ والتقییم الختیار الشركة المنفذة ومن ثم األشراف على التنفیذ وفقاً

إلجراءات االتحاد الدولي للمھندسین االستشاریین (فیدك)، واستكماالً لرؤیة البنك المركزي العراقي لتنفیذ ھذا المشروع باألسلوب األمثل فقد قام
البنك وبالتنسیق مع مكتب السیدة (زھا حدید) إلجراء أعمال التأھیل المسبق إلختیار الشركات المتنافسة لتوجیھ الدعوى المباشرة ألیھا لتنفیذ
مشروع المبنى الجدید، وعقدت عدة ورش وتصامیم من مكتب زھا حدید والفریق الفني التابع للبنك المركزي لوضع معاییر وآلیات التقییم

والتأھیل الفني المسبق الختیار (شورت لست) أو ما یسمى (العدد االقل من الشركات العالمیة) التي تستطیع أن تنفذ مثل ھذا المشروع الكبیر
.وبالمواصفات التي اعدھا مكتب زھا حدید وھي ال تستطیع أي شركة عادیة أن تنفذھا نظراً لصعوبة ھذه التصامیم

وبعد دراسة التقاریر المقدمة من الشركات وتحقیق زیارات مشتركة مع فریق التصمیم من مكتب زھا حدید إلى مقر الشركات ومواقع المشاریع
المنفذة المماثلة من قبل تلك الشركات تم اختیار الشركات المذكورة أدناه وتوجیھ الدعوة المباشرة إلیھا في عام 2016 بتاریخ (3/3)، وقدمت

ً العطاءات الفنیة والتجاریة بتاریخ (6/6/2016)، اوالً شركة ھواي ومقرھا في سیول كوریا، شركة دوكس ومقرھا في إسطنبول تركیا، وایضا
شركة شورجي ومقرھا في الھند دلھي، الشركات المنفذة للمشروع ألنھا تختلف ما بینھا، وشركة داكس ومقرھا في أذربیجان، ووقع االختیار

على الشركة األخیرة لكونھا قد نفذت مشاریع عمالقة عبارة عن ناطحات سحاب وغیرھا، شركة أسمھا (داكس) وھي شركة مقرھا في
أذربیجان، ھذه الشركة معروف دولیاً بأنھا قامت بتنفیذ الكثیر من األساطیر المعماریة نستطیع أن نقول علیھا سواء في أذربیجان أو في مستوى

العالم وقامت لجنة تحلیل العطاءات في البنك بدراسة العطاءات مالیاً وفنیاً وقانونیاً، وبالتوازي قدم االستشاري تقریر مفصل تضمن دراسة تحلیل
كل عطاء على حدة مع مقارنة دقیقة لكل ما ورد فیھا، وعقد سلسلة من االجتماعات في مقر البنك جمعت االستشاري ولجنة التحلیل، وبعد

مراجعة كافة التفاصیل أوصت اللجنة المشتركة باإلحالة إلى شركة داكس األذربیجانیة بمبلغ، شركات قدمت عروضھا ألغراض التنفیذ وتم
اختیار الشركة األخیرة شركة داكس وأحیل المحضر، من (18) وھذا قلناه القائمة المختصر وقع االختیار من (18) على (4)، وجرى االختبار
بین األربعة ووقع على الشركة األخیرة وأحیل المحضر مع كافة األولیات إلى اللجنة المركزیة للمراجعة والمصادقة في البنك المركزي، والتي

أوصت بإستحصال موافقة لجنة الشؤون االقتصادیة في مجلس الوزراء الموقر واالستثناء من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم (2) لسنة
2014، وإجراء مفوضات لتخفیض مبلغ العطاء آنفا بنسبة (5%) والى حدود (10%)، ولما تقدم قررت لجنة الشؤون االقتصادیة بجلستھا

-:الثالثة عشرة المنعقد بتاریخ 2/11/2016 وبموجب كتابھا المؤرخ في 8/11 على ما یلي

الموافقة على استثناء مشروع مبنى البنك المركزي العراقي من أحكام تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم (2) لسنة 2014، واعتماد -1
.إجراءات االتحاد الدولي للمھندسین االستشاریین فیدك

التوصیة إلى األمانة العامة لمجلس الوزراء بعرض الموضوع على مجلس الوزراء بشأن التعقد كونھ خارج صالحیة لجنة الشؤون -2
.االقتصادیة استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المرقم (372) لسنة 2011

.الحقیقة قیمة العقد (823,092,059) الكلفة التخمینیة (823) ملیون دوالر، تقریباً تریلیون، نعم ھذه الكلفة التخمینیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.وأیھما أعلى الكلفة التخمینیة أو العقدیة

.(السید ولید أیدم (المستشار في البنك المركزي وعضو مجلس اإلدارة –

.التخمینیة عادةً تكون أكبر، الشركة المنفذة ھي شركة

-:السید رئیس مجلس النواب –

سؤال السید النائب، القیمتان تداخلت لدي أیھما أعلى قیمة الكلفة التخمینیة أو القیمة العقدیة؟ وكم قیمة الكلفة التخمینیة؟

.(السید ولید أیدم (المستشار في البنك المركزي وعضو مجلس اإلدارة –

.والعقد (700) وكسر (823)

-:السید رئیس مجلس النواب –

كم الرقم؟ السیدات والسادة النواب، ال توجد مداخالت جانبیة، قیمة العقد؟
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.(السید ولید أیدم (المستشار في البنك المركزي وعضو مجلس اإلدارة –

.القیمة التخمینیة (823) ملیون دوالر وكلفة العقد أقل من ذلك

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(ذكرتھا (890

.(السید ولید أیدم (المستشار في البنك المركزي وعضو مجلس اإلدارة –

.ملیون دوالر ألن جرت عملیة التخفیض كان مقترح بین (5%) إلى (10%) من الكلفة التخمینیة (772)

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(الكلفة بالتقدیم من قدموا كم كانت الشركة األذربیجانیة؟ كم كان العرض من الشركة ذكرت رقم بھ (890) أو (880

.(السید ولید أیدم (المستشار في البنك المركزي وعضو مجلس اإلدارة –

.ھو ھذا الذي ذكرتھ (823) ھي الكلفة التخمینیة والكلفة التي جرى التفاوض بشأنھا ُخفضت إلى (772) ملیون دوالر

-:السید رئیس مجلس النواب –

كم كانت عندما ُخفضت؟

.(السید ولید أیدم (المستشار في البنك المركزي وعضو مجلس اإلدارة –

.(كانت (823) قبل التخفیض كانت (823) وُخِفَضت إلى (772

-:(النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد (نقطة نظام –

حسب المادة (32) ثالثاً ورابعاً اآلن نحن مع البنك المركزي، البنك المركزي معناھا توضیحات كلھا أرقام، وأرقام دقیقة حتى أعضاء یستطیعون
.أن یتواصلون معكم، المفروض یوجد تقریر مطبوع یوزع على أعضاء مجلس النواب حتى نستطیع أن نتابع

.(السید ولید أیدم (المستشار في البنك المركزي وعضو مجلس اإلدارة –

ً .نحن في الحقیقة تم إعداد كتاب وأُرسل إلى العامة لمجلس الوزراء یتضمن كافة التفاصیل ویوجد عنده نسخ ایضا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الحدیث مع مجلس النواب، مجلس الوزراء ترید ترسلھ أرسلھ براحتك

.(السید ولید أیدم (المستشار في البنك المركزي وعضو مجلس اإلدارة –

الشركة المنفذة الحقیقة لھا باع طویل في عملیة تنفیذ مشاریع كبیرة في العالم، منھا أبراج اللھب في باكو وھي مجموعة سلسلة كبیر من ناطحات
السحاب، المركز الثقافي لحیدر على في باكو مصمم من قبل ایضاً السیدة زھا حدید، مشاریع عمالقة في دول عدیدة في العالم، وھناك شركة
ایضاً استشاریة ھي شركة استرالیة أسمھا (سي أم أي) قامت بإجراء العملیات، المبنى یتكون من (34) طابق، طابقین تحت األرض و(32)

طابق فوق األرض بطول (132) متر وفق أرقى المواصفات العالمیة الحدیثة، المشروع نال موافقات كل من مجلس إدارة البنك المركزي
العراقي، اللجنة االقتصادیة في مجلس الوزراء، دیوان الرقابة المالیة، وزارة التخطیط، أرض المشروع مشتراة من وزارة المالیة وھي بحدود
(20) الف متر مربع، المشروع مستمر للتنفیذ من أكثر من (11) شھراً ماضیاً، المشروع ال یؤثر على المنطقة كون طبیعة التصمیم أن معظم

.النوافذ تجابھ نھر دجلة

-:السید رئیس مجلس النواب –

زودنا بنسخة من ھذه األوراق التي تفضلت جنابك بقراءتھا، ھذه التفاصیل سوف نأخذھا تباعاً من عندھم، اعتقد ھذا التفصیل یجیب علیھ مھندس
.ال یستطیعون أن یجیبون علیھا المالیة، السید محافظ البنك المركزي زودونا بالتفاصیل بما یتعلق بالمساحة وإذا عندك موجود اآلن

.(السید ولید أیدم (المستشار في البنك المركزي وعضو مجلس اإلدارة –

السید الرئیس مثلما وضحت نحن الجدول وصل یوم أمس وتوجد فقرات متعدد، بالتأكید ھذا مشروع كبیر ویوجد بھ تفاصیل كثیرة ومراحل
متعددة، وأحب أن أوضح نقطة وھذا لیس مجرد مبنى یعني یقاس بالطوابق أو بالبناء، الحقیقة مبنى مصمم كبنك مركزي ذو مواصفات خاصة
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بالبنوك المركزیة، ونحن الحظنا وقارنا بنایة البنك المركزي وكلفھا مع أقرب بنكین مركزیین تم بنائھم في السنوات األخیرة، كان ھناك بنك
أوربي وبنك في المنطقة في أحدى دول الجوار، ألجراء المقارنات بالنسبة لألسعار والمواصفات، ھذا المبنى ھو مبنى أنظمة وأجھزة ومعدات
ومواصفات أكثر من كونھ بناء تقلیدي طبیعي، یعني محسوب بھ قضیة الحرائق والتفجیرات وأیة أضرار ممكن أن تحصل وقدرت البنایة على

.مقاومة ھذه الجوانب

النقطة الثانیة، الثالث طوابق تحت األرض لقضیة الخزائن (العمالت)، تُدار بشكل اتوماتیكي یعني بشكل عن طریق الروباس، بدون أن یكون
ھناك أي تماس یدوي بالتداول والنقل وعد ھذه العمالت داخل ھذه المنظومة، ھذه المنظومة كبیرة بھذه البنایة ومجھزة بكل األنظمة لیست فقط

مجرد البناء، یعني یجب ان نظیف ونأخذ بنظر االعتبار كل األجھزة والمعدات والبرامج التي تشغل وتنظم، وایضاً تحمي البنایة من كل
المعوقات أو من كل األخطار المحیطة بھا، ومثلما تفضلت جنابك سوف نرسل الملف كامل بكل التفاصیل المتعلقة بمراحل التعاقد أو بمواصفات

.المبنى أو المباني المشابھة لھا في الدول األخرى

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، بالنسبة للفقرة ثالثاً من جدول األعمال ما یتعلق بمشروع قانون الموازنة العام االتحادي، اللجنة الحكومیة وصلت إلى
مجلس النواب یعني اعتقد موضوع النقاش في موضوع البنك المركزي سوف یأخذ وقت طویل، وایضاً األمر الثاني ھو قانون الموازنة أمر

مھم، اقترح تتوجھ اللجنة المالیة مع السید النائب األول للنقاش مع اللجنة الحكومیة بخصوص قانون الموازنة حتى یعطون رأیتھم بعدما یكمل
.موضوع البنك المركزي مناقشات البنك المركزي

إختصار للوقت الموضوعین مھمین، حتى جزء یذھب ھناك وجزء یبقى ھنا، اللجنة المالیة ممثلة من كل القوى السیاسیة اغلب المحافظات، نحن
سوف نناقشھم لیس بالتفاصیل الموازنة نناقشھم ماھي خطتھم الذي یتم عرضھا علینا إلجراء التعدیالت، وما ھي وجھة نظرھم؟ نصف ساعة
نكمل األجوبة من البنك المركزي على الفقرات الخمس، ومن ثم یحضرون أو اللجنة المشكلة بموجب األمر مجلس الوزراء ما یتعلق بقانون

.الموازنة، والحقاً نبحث بالمداخالت مع البنك المركزي

-:النائب رشید عداي كرو –

المسألتین مھمة جداً، مسألة البنك المركزي والذي حصل اللغط الكبیر بالشارع ونحب أن نسمع من عندھم بالتفصیل عن كل جزئیة ي ھذه
المسألة، ھم طرحوا لیس عندھم وقت، أمس وصلتھم األسئلة أو الفقرات وصلتھم بعد الظھر، وأنا أتصور بعد الظھر إلى الیوم فرصة قلیل جداً

نعطیھم فرصة نؤجل البنك المركزي إلى األسبوع المقل، ونعطیھم فرص أسبوع حتى یتم تحضیر األمور كافة بالكامل، سوف نسألكم أسئلة
كاملة عن كل شيء نكتبھا ونسألھا، ونرید الحقیقةً أن یصل لنا ملف البنك المركزي قبل أن یأتوا ھم حتى یكون أعضاء مجلس النواب على

اطالع. أما بالنسبة للموازنة نحن كأعضاء مجلس النواب لیس فقط اللجنة المالیة مختصة معھم، كل أعضاء مجلس النواب مھتمین بھذه المسألة،
.أرجو أن یكون ھنا النقاش معھم، أطلب تأجیل البنك المركزي إلى األسبوع المقبل

-:النائب فالح ساري عبداشي –

الحقیقة موضوع البنك المركزي الیوم وضع على جدول األعمال لم تكن ھناك إستعدادات كافیة من قبل البنك وال ایضاً من قبل اإلخوة في مجلس
النواب، بالتالي نعطي فترة معینة للبنك المركزي یحضر إجاباتھ واألسئلة التي طرحت من قبل أعضاء مجلس النواب، واللجنة الحكومیة المكلفة
لمتابعة الموازنة ھي لجنة مھمة، اإلخوة أعضاء مجلس النواب عندھم بعض األسئلة، بعض االستفھامات، نرى من المناسب أن تكون األولویة

.إلى اللجنة الحكومیة المكلفة بإعداد الموازنة، ونعطي فترة أسبوع للبنك المركزي ونستضیفھم مرة أخرى

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، یكمل البنك المركزي األجوبة على األسئلة التي وصلتھ، وما یتعلق بالوثائق، وما یتعلق باألوراق التي ُطلبت من البنك
المركزي یتم تسلیمھا إلى مجلس النواب في نھایة ھذا األسبوع ویتم التداول بشأن ھذا األوراق، وھذه المعطیات التي قدمھا البنك المركزي في

.الجلسة القادمة وتؤخذ مداخالت السیدات والسادة النواب في الجلسة القادمة

 

 

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

یعني طبیعة عمل اللجنة الحكومیة الممثلة واللجنة المالیة، ممكن تتناقش وتقدم لنا خالصة الیوم وتصبح جلسة للبرلمان لمناقشة ھذه التفاصیل،
.یعني لیس تأجیل جلسة نقاش البنك

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لم نؤجلھ، سوف یكمل كل ما لدیھ، كل األجوبة التي تتعلق بالفقرات الخمس

-:النائب عمار طعمة عبد العباس –
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.تم طرح موضوعات مھمة السید الرئیس حتى یتم مناقشتھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

سوف یتم إجابة على الكتاب الذي وصل لكل الفقرات، یزودنا باألوراق التي طلبوھا السیدات والسادة النواب، والذي یتحدث بھا النسخ األوراق
الموجود عنده، في نھایة ھذا األسبوع یتم إكمال الجلسة ومداخالت السیدات والسادة النواب على موجب األوراق المقدمة، والكالم الذي سوف

.یتحدث بھ البنك المركزي تتم المناقشة في الجلسة القادمة

.في نفس األسئلة، الفقرة (4) تلف (12) ملیار دینار عراقي، تفضل محافظ البنك المركزي أعطینا وجھة نظرك بھذا االستفسار

-:(السید علي محسن إسماعیل العالق (محافظ البنك المركزي –

الحقیقة ھذا األمر حصل في نھایة عام 2013 ایضاً قبل مباشرتي بالعمل بالبنك المركزي، تعرضت خزائن مصرف الرافدین إلى غرق بسبب
األمطار الكبیرة التي حدثت في ذلك الوقت، وھذه المیاه قد دخلت إلى خزائن مصرف الرافدین وتسببت في وقوع ضرر باألوراق النقدیة

المخزونة في تلك الخزائن، طبعاً مصرف الرافدین في ھذه الحالة یطلب إستبدال ھذه األوراق من قبل البنك المركزي، كون ھذه األوراق محافظ
على ھیأتھا یعني أنھا أوراق موثقة وفیھا التسلسالت وصحة إصدارھا، البنك المركزي كسیاسة وكتعلیمات وكنظام وفي كل العالم یقوم بإستبدال

العمالت عندما تتعرض إلى تلف نتیجة للحوادث المختلفة كغرق أو حرق أو أي شيء آخر، ما نقوم بھ بشكل یومي بالبنك المركزي سواء
بالمصارف أو المواطنین الذین یدفنون مبالغ معینة تحت األرض أو غیرھا، بعض البنوك المركزیة تعطي حوافز الذي یعطي للمصارف تجمع
األموال واألوراق النقدیة التي تتعرض للتلف حتى تحافظ على شكل الورق النقدیة بشكل سلیم، نحن حقیقةً في ذلك الوقت استلم البنك المركزي

ھذه األوراق وقام بتعویضھا وبنفس الوقت فرض غرامة على المصرف لعدم تقدیر اإلدارة في وقتھا، أن كان المفروض الخزائن تنظم أو ترتب
بشكل ال تعرضھا إلى ھذه الحادثة، وفرضت غرامة معینة ثم بعد ذلك إدارة المصرف بینت بأن ھذا الحادث ھو قضاء وقدر، وطلبت تخفیض

ھذه الغرامة وتم تخفیض الغرامة، باعتبار اوالً المصرف ھو مصرف حكومي والبنك المركزي ایضاً إعادة للدولة، النقطة الثانیة باعتبار قضاء
وقدر، والنقطة األخرى الحقیقة لكل ورقة نقدیة عمر زمني، وھذه األوراق ھي خارج إطار العمر الزمني المفترض لھا، الحقیقة ما یُثار في ھذا

الجانب ألن ھذه القضیة قد أُثیرت وأُحیلت إلى التحقیق وغیرھا، ھناك خلط بین قیمة ھذه األوراق الحقیقیة التالفة وبین القیمة المثبتة بھا، األوراق
عندما تكون أي أوراق نقدیة عندما تكون بالخزائن لیست لھا قیمة، لیست قیمتھا ھي القیمة المكتوب علیھا، إنما قیمتھا ھي قیمة طباعة الوراق

فقط، یعني عندما الورقة تفقد عند ذلك الورقة موجود بالتداول، ال لھا قوتھا الشرائیة أو قوتھا الذاتیة، لكن ما دام ھذه األوراق موجود في
الخزائن مثل ما نحن عندنا تریلیونات من األوراق موجود بالخزائن، لكن ال قیمة لھا إال إذا تصدر إلى الخارج مقابل شيء معین، أما مازالت

ھي في الخزائن فأن قیمتھا طباعتھا فقط، لذلك ال مصرف الرافدین وال البنك المركزي خسر قیمة ھذه األوراق، إنما خسر تكلفة طباعتھا، وكما
بینت أن ھذه التكلفة ال تمثل شيء كبیر، نحن الورقة، یعني ھذه أحدى وظائف البنوك المركزیة في كل العالم، بأنھا تستبدل األوراق عندما

تتعرض للتلف، ومثل ما بینت أن األوراق لھا عمر افتراضي ھو أربعة سنوات المعدل في العالم، فأن ھذه ایضاً من ضمن ھذه المعدل. النقطة
م مصرف الرافدین، لكن مصرف الرافدین قدم تقاریر بأن ھذا كان قضاء وقدر فأن األخرى اقصى ما یمكن أن یقوم بھا البنك المركزي أن یُغّرِ
البنك المركزي خفض الغرامة، وھو مؤسسة حكومیة یعني مثل ما تفضلت ھو مال عام تأتي من ھنا ویرجع إلى البنك المركزي، یعني لیست

قضیة الحقیقة یترتب علیھا خسارة حقیقیة، الخسارة لیست في قیمة األوراق، الخسارة مثل ما بینت في طباعة ھذه األوراق، ولیس المبلغ ما
مثبت ھو(10) ملیارات ھو كان بحدود (7) ملیارات، موزعة على أوراق بفئات مختلفة، لذلك ھي قیمتھا لیست (7) ملیارات مثل ما بینت لسنا

بصدد النظر إلى األمر بأنھا خسارة بـ(7) ملیارات، أنما ھي بقیمة طبع الورقة التي ھي إعادة من (2) سنت إلى (3) سنت إلى (4) سنت،
.حسب فئة العملة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید المحافظ التلف (100%) موجودة ورقة تالفة لو ما موجود اصالً

-:(السید علي محسن إسماعیل العالق (محافظ البنك المركزي –

.ال موجودة، لكن الورقة عندما تكون مبتلّة بالماء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید المحافظ فقط أود االستفسار األوراق التالفة الزالت موجودة

-:(السید علي محسن إسماعیل العالق (محافظ البنك المركزي –

نعم طبعاً ال األوراق نحن یعني ال اعرف أكید تم أتالفھا، ألن البنك المركزي عندما یأخذ أوراق متضررة یعمل بھا محضر ھناك لجنة من دوائر
المعنیة یقوم بحصرھا وعمل محضر بذلك ویعوضھا إلى المواطن أو للمؤسسات ثم تذھب إلى اإلتالف، واإلتالف ھذا الحقیقة یمر بمراحل

تنظیمیة ورقابیة موجود فیھا إجراءات رقابیة شدیدة، وأتمنى من السادة والسیدات إذا یحبون أن یتطلعون على حركة التداول للعملة في البنك
.المركزي من حین استالمھا إلى حین تعرضھا إلى حین أتالفھا إلى حین كل اإلجراءات األخرى

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بما یتعلق بھذه الجزئیة نحتاج الحركة، والمحاضر التي تم أتالف المبالغ بھا وما یتعلق بھذه الجزئیة
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-:(السید علي محسن إسماعیل العالق (محافظ البنك المركزي –

بالمناسبة السید الرئیس البنك المركزي مؤخراً حصل على شھاد دولیة من اآلیزو في موضوع حفظ وتداول النقد في البنك المركزي، بھذا النشاط
.بالذات نحن اآلن عندنا شھادة دولیة بأننا نتبع أفضل المعاییر واإلجراءات المتعلقة بإدارة النقد في البنك المركزي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا یُحسب لكم، ما یتعلق بانخفاض احتیاط البنك المركزي العراقي باألرقام والفترات الزمنیة

-:(السید علي محسن إسماعیل العالق (محافظ البنك المركزي –

أنا بالتأكید اعرف أن ھذا الموضوع موضوع مھم، موضوع یتم تداولھ على مستویات مختلفة، ولذلك أتمنى من السیدات والسادة أن یعطوني
.بعض اھتمامھم لذكر بعض الحقائق المتعلقة بھذا الموضوع

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ُجل اھتمامھم معك في ھذا األمر

-:(السید علي محسن إسماعیل العالق ( محافظ البنك المركزي –

الن ھذا الموضوع الحقیقة لیس موضوع ھامشي أو مجرد لفظة إنما یعبر عن أمور كثیرة لھا عالقة بالواقع االقتصادي والمالي والنقدي للبلد،
ومجلسكم الموقر باعتبار یتصدى لكل ھذه القضایا تشریعاً ورقابةً وتنظیماً یتطلب الوقوف عند حقائق متعلقة بھذا األمر، وأنا طلبت في الدورة
السابقة في احدى الجلسات أن تصبح ھناك جلسة مفتوحة مع البنك المركزي حتى لو كانت خارج إطار جلسة مجلس النواب للمھتمین باألمور

المتعلقة ببعض الجوانب ذات العالقة بعل البنك المركزي، الحقیقة اوالً ال بد من التمییز بین احتیاطي البنك المركزي وبین احتیاطي الحكومة لكل
واحد وظیفیة تختلف عن اآلخر، االحتیاطي الموجود لدى الحكومة ھو الفائض الذي تحققھ وزارة المالیة من خالل اإلیرادات المتدفقة الیھا،
والتي ال تستخدم وال تضخ وتستخدمھ كنفقات، ھذا ما حصل بالسنوات قبل 2012 عندما كانت اإلیرادات أكثر من النفقات یعني كان ھناك

حقیقیة عجز بأنفاق ھذه اإلیرادات ولیس توفیراً، توفیراً واجباً أو إجباریاً كان یتراكم لدى وزارة المالیة ھذه المبالغ سنویاً وصل اقصى حد بحدود
(20) ملیار دوالر تراكم في سنة 2012، ھذا االحتیاطي احتیاطي الحكومة كما تعلمون األمور األخرى التي لدیھا احتیاطي یسمى صندوق

سیادي أو احتیاطي األجیال أو احتیاطي صنادیق االستثمار، ھذا ھو االحتیاطي المتأتي من فائض الحكومة من ھذه الموارد والذي ال یدخل البنك
المركزي اصالً، طبعاً ھذا االحتیاطي آل إلى نقصان تدریجي بإستخدام الحكومة بالسنوات الالحقة بسبب العجز بالموارد وزیادة النفقات فأنتھى

ووصل إلى مبالغ بسیطة سنویاً في آخر السنة یكون ھناك لربما ملیار أو ملیارین، وبالمناسبة عندما یُحسب احتیاطي الدولة ككل یحسب ما
موجود لدى وزارة المالیة ولدى البنك المركزي وحتى لدى المصارف من عملة أجنبیة، لكن نحن ال نقوم بحساب المصارف نحسب اإلجمالي إذا

أردنا أن نأخذ المؤشر اإلجمالي نأخذ عند وزارة المالیة وعند البنك المركزي، في ذلك الوقت عندما كان یُحسب االحتیاطي اإلجمالي الذي ھو
یعطیھ البنك المركزي كان یبدو عالیاً بسبب وجود احتیاطي عائد إلى وزارة المالیة، الذي حصل بمرور الزمن ھو انخفاض احتیاطي وزارة

المالیة ھو لیس البنك المركزي، لربما انخفض احتیاطي البنك المركزي للسنوات األخیرة بنسبة معینة، ھذه النسبة نسبة االنخفاض مرتبطة بعجز
الموازنة الذي تحقق في السنوات األخیرة والتي تضمنت في الموازنة أن یكون جزء من تغطیة ھذا العجز بإصدار حواالت خزینة یشتریھا البنك

المركزي، لذلك الحقیقة السؤال یقول لماذا انخفض االحتیاطي؟ الحقیقة الیوم احتیاطي البنك المركزي ھو أعلى مما كان علیھا في السابق،
الحقیقة في 2014 كان االحتیاطي في نھایة 2014 عندما تولیت المھمة، كان االحتیاطي (66) ملیار دوالر، الیوم االحتیاطي بالبنك المركزي

.(61,6) ملیار إذا  تم إضافة لھ (15) ملیار ھو دین البنك المركزي على الحكومة یصبح االحتیاطي أكثر مما كان علیھ في 2014

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ما ھي طبیعة الدین بین الحكومة والبنك المركزي

-:(السید علي محسن إسماعیل العالق (محافظ البنك المركزي –

الدین ھو حواالت خزینة أصدرتھا وزارة المالیة لتمویل العجز بالموازنة، والبنك المركزي قام بشرائھا یعني بخصمھا ودفع مبالغ مقابلھا، ھذه
الحواالت في طبیعتھا كما معروف عالمیاً ھي دیون أو لھا آجال قصیرة عادةً لمدة سنة ولربما قابلة للتجدید سنة أخرى، ویجب أن تُعاد إلى البنك

المركزي، لذلك إذا تسمح لي سیادة الرئیس أطلب من مجلسكم الموقر وھو یناقش الموازنة العامة للدولة سنة 2019 أن یستمع مرة إلى البنك
المركزي في تثبیت ھذه الحقیقیة، بأن البنك المركزي لیس ھو الذي ھو یخفّض احتیاطي الدولة إنما الموازنة العامة عندما تصدر بعجز یمول

البنك المركزي ینخفض االحتیاطي، فنحن نطلب أن الموازنة ما دام اإلیرادات أفضل، اوالً أن ال تتضمن حواالت خزینة یخصمھا البنك
المركزي، والنقطة الثانیة أن توضع مادة في قانون الموازنة العامة للدولة على أقل تقدیر حتى ال نحرج الوضع المالي، أن یكون الفائض

المتحقق بارتفاع أسعار النفط تكون األولویة بالتسدید لحواالت الخزینة العائدة للبنك المركزي، إذا كنا حریصین على الحفاظ على احتیاطي الدولة
وبالمستوى المطلوب، الحقیقة الحل لیس بید البنك المركزي، الحل بید ما یُقر الموازنة العامة للدولة، إذا أخذت المزید من حواالت الخزینة سوف

ترجع تخفض االحتیاطي، وإذا لم تسدد سوف تبقي الوضع كما ھو علیھ، أنا أؤكد مرة أخرى بأن ھذا االحتیاطي الیوم قابل إلى االرتفاع لیصل
إلى (76) إذا كان ھناك التزام من الحكومة ولو على فترات بتسدید ما تم استخدامھ، یعني لیس من المعقول بالفترة التي تكون الحكومة تواجھ

صعوبات مالیة أن البنك المركزي یساعد ثم عندما یكون ھناك كفائض یُدار الوجھ وال یعطى االنتباه إلى ھذا الموضوع، ایضاً أحب أن أوضح

أ أ ً ً
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نقطة جوھریة طالما یُثار التساؤل حولھا، السؤال دائماً المطروح یواجھ البنك المركزي من مختلف المستویات، دائماً أي أحد یرانا یقول كم
االحتیاطي، أحب أیضاً أن أوضح حقیقة، االحتیاطي في المقاییس الدولیة لیس رقم مطلق، یعني اآلن إذا قلت احتیاطي العراق (100) ملیار

دولیاً لیس یفھم ماذا (100) ھل قلیل او كثیر، ھذا الرقم مربوط بمؤشرات أخرى تعطي قیمة، یعني قد یكون االحتیاطي (100) ولكن عندي
عملة بالتداول (120) تریلیون دینار فعند ذلك ھذا االحتیاطي غیر كافي، لكن أنا إذا عندي مثالً (50) ملیار احتیاطي وعندي (40) او(30)

تریلیون دینار بالتداول أنا أكون في حالة جیدة لیس عندي مشكلة عندي تغطیة كاملة وزائدة، ولذلك آخر مؤشر تم تطویره دولیاً یسمى المؤشر
المركب لقیاس كفایة االحتیاطي، ھذا یقیس ثالثة أشیاء التي كانت تقاس كل واحدة على حدة اآلن جمعوھم مع بعض، قیاس كفایة االحتیاطي

یجب أن یغطي نسبة تغطیتھ لتسدیدات الدیون الخارجیة على العراق، كم نسبة التغطیة؟ نسبة تغطیتھ للعملة المحلیة المصدرة بالتداول، ونسبة
تغطیتھ الستیرادات البلد، ووضعوا نسبة الكفایة بین (100) إلى (150%) النسبة المركبة، نحن الیوم في العراق احتیاطینا ضمن ھذا المؤشر

المركب المقبول دولیاً ھو (169%) وقابل إلى الزیادة خالل الشھرین القادمین، لربما ننتھي خالل ھذه السنة ألن ھو یقاس بآخر السنة قد ننتھي
إلى (180%)، ولذلك أتمنى دائماً أن یتحول السؤال على المستوى الوطني بما یتعلق باالحتیاطي،  ما ھي نسبة كفایة االحتیاطي في العراق؟

.ولیس الرقم المطلق، ألن الرقم المطلق ھو رقم موھم، یعني الدول الكبیرة احتیاطیھا ومبالغھا متواضعة

-:السید رئیس مجلس النواب –

كم العملة المتداولة المحلیة في السوق اآلن؟

-:(السید علي محسن إسماعیل العالق (محافظ البنك المركزي –

.حوالي (43) تریلیون دینار، السید الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یعني تقریبا كم بالدوالر

-:(السید علي محسن إسماعیل العالق (محافظ البنك المركزي –

یعني (40) أو اقل من (40) ملیار دوالر، ھو ھذا االحتیاطي الحقیقة الیوم بما أن مثل ما بینت احتیاطیات وزارة المالیة لم تعد تشكل رقماً،
عادةً یصفى منھ في أي وقت احتمال ملیارین أو ثالثة وھي ترجع تستخدمھا مرة أخرى ألن تدفع بھا الرواتب فترجع تستخدمھا، لذلك ال یمثل

.ھذا اآلن رقماً مھماً، وإذا ترغبون أن ارسل التفاصیل المتعلقة بكل حساب من الحسابات وبأي عملة موظفة

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، یتم تزوید المجلس بھذه األولیات

-:(السید علي محسن إسماعیل العالق (محافظ البنك المركزي –

بالمناسبة نحن حسابات البنك المركزي أضافة إلى كونھا تدقق من قبل مكتب تدقیق دولي أضافة إلى دیوان الرقابة المالیة أضافة إلى لجنة
مراقبین حسابات مستقلین یقدمون تقاریرھم إلى مجلس اإلدارة، ھي أكثر مؤسسة تخضع إلى جھات رقابیة، لكن االحتیاطي بالذات وحساباتنا بـ
(DFI) والحسابات األخرى، تدقق بشكل منفصل من قبل ایضاً مكتب تدقیق دولي خارجي، من ضمنھا إحتیاطي الذھب، بالمناسبة نحن تسلسلنا
اآلن في ھذا المعیار ھو الثالث عربیاً، ال في المعیار العام االحتیاطي كفایة، ایضاً من الحقائق المھمة التي أود أن أشیر إلیھا قضیة مھمة جداً،
زیادة االحتیاطي إلى معدالت عالیة ال یؤشر بالضرورة صحة بالوضع، یعني احتیاطیات البنك المركزي ھي مبالغ أشبھ بالمبالغ المجمدة، ألن

ھناك قیود كبیرة على استثمارھا بأي مجال من المجاالت، یجب دائماً تكون عبارة عن شبة سائلة موجودة في أماكن أمینة تؤمن تلبیة الحاجة لھا
بأي لحظة، لذلك البنك المركزي ال یستطیع أن یقوم بعملیات استثمار لھذه االحتیاطیات إال بحدود ضیقة جداً ومضمونة وال تحمل أي مخاطرة،
ارتفاع نسبة االحتیاطي عن الحاجة أو عن النسبة قد یكون في بعض األحیان یعبر عن ھدر في المال، ألنھ تجمید ألصول غیر مستخدمة، لذلك
وزارة المالیة، الحالة الصحیة وزارة المالیة ھي التي تحاول أن تحتفظ بأكبر قدر من االحتیاطي حتى توظفھ، یعني بعض الدول االحتیاطي إذا

زاد عن نسبة معینة البنك المركزي یتخلص منھ أما یعیده إلى الخزینة أو یرى طریقة ما لالستفادة منھ، أیضاً ھذه الحقیقة أرید أن أوضحھا عندما
یكون الرقم عالي قد ال یُفرحنا قد یعبر على أن ھناك مبالغ مجمدة غیر مستثمرة ممكن استخدامھا في جانب آخر. نعم السید الرئیس إذا ترغب أن

.تنتقل إلى السؤال اآلخر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.زوده بھذه التفاصیل، لكي یزودون مجلس النواب باإلجابة، أجاب عن ھذا السؤال الذي یغطي العملة المتداولة. یكون أعلى من العملة المتداولة

-:النائب ناجي ردیس عبد –

المشكلة أن السید محافظ البنك المركزي یخلط بین احتیاطیات البنك المركزي وبین عجز الموازنة العامة للدولة، لیس لھا عالقة عجز الموازنة
العامة بأحتیاطیات البنك المركزي، نحن نتكلم عن بنك مركزي مستقل، قراراتھ مستقلة، نحن سابقاً نشكك ونقول البنك المركزي غیر مستقل

على اعتبار أن الشخصیة الموجودة شخصیة غیر مستقلة، لكن اآلن حتى اإلجراءات التي بدأت آثارھا السلبیة على الوضع االقتصادي العام بأنھا
ً
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إجراءات غیر اقتصادیة، بالنتیجة سوف یؤثر سلباً، احتیاطیات البنك المركزي، السؤال المھم للسید المحافظ، ما ھو دخل احتیاطیات البنك
المركزي بعجز الموازنة العامة للدولة؟ المشكلة أنھ یجاوب والموجودین كلھم قامات اقتصادیة، ما اعرف ما ھو الموضوع؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

أنا أجیبك على ھذا الموضوع، عندما نغطي الموازنة بإصدار حواالت داخلیة وسندات، من الذي یشتریھا؟

-:النائب ناجي ردیس عبد –

.لیس مسؤول، یستثمر لیس لھ عالقة باالحتیاطیات، یوجد ھناك خلط

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

نعم ھو ھذا استفسار، سؤال یوجھ البنك المركزي، بالقانون ال یوجد شيء ینص على الزام البنك المركزي بالتداول بالسندات والحواالت
.الداخلیة، لكن الظروف التي مر بھا العراق ھو الذي یجاوب علیھا

-:النائب ناجي ردیس عبد –

االستقاللیة لھا عالقة بعجز الموازنة العامة للدولة، إذا كان البنك المركزي مستقل وھذه نقطة جداً رئیسیة وخبراء االقتصاد الموجودین
یعرفونھا، االستقاللیة لھا عالقة غیر مباشرة بالناتج المحلي اإلجمالي، االستقاللیة لھا عالقة بسعر الصرف، إذا كان البنك المركزي غیر مستقل
آثار السلبیة على مجمل النشاط االقتصادي للبلد، وبالتالي آثار سلبیة على مستوى الدخل الفرد والمستوى المعیشي، وھذه ھي آثارھا السلبیة التي

.عشناھا من 2014 إلى 2018

-:(السید علي محسن إسماعیل العالق (محافظ البنك المركزي –

اوالً أرید أن أعلق على الكالم الذي تفضل بھ السید النائب بأن تكون قد تكون مؤسسة مستقلة وبسبب أن المحافظ غیر مستقل، أنا أعلن أمامكم
ومن یعرفني بأني شخص مستقل غیر منتمي إلى أي جھة، لم أكن یوماً منتمیاً إلى أي جھة سیاسیة أو كتلة أو أي حزب، أنا شخص مھني

.مستقل

-:السید رئیس مجلس النواب –

االستقاللیة لیست باالنتماء، إستقاللیة البنك المركزي باألداء، ال داعي لإلجابة عن ھذا الموضوع، تحدث بما یتعلق بموضوع كیفیة دخول البنك
.المركزي لتغطیة عجز الموازنة، استقاللیة العمل

-:(السید علي محسن إسماعیل العالق (محافظ البنك المركزي –

أنا ال أستنكر قضیة اإلنتماء لكن ھذه صفتي. نحن بالتأكید كمجلس إدارة نعتقد بأن قوة البنك المركزي مثلما تفضلت حضرتك ھي باالستقاللیة
التي یمتلكھا وبقرارات المستقلة، قضیة ما حصل، إذا فقط تسمح لي، قضیة ما حصل من موضوع دخول البنك المركزي لشراء حواالت

الخزینة، كنا في نقاشات في حینھا سنة 2015 مع صندوق النقد الدولي ووزارة المالیة لترتیب أوضاع الموازنة ووضع ھیكلیة ھذه الموازنة،
كلما حسبت الموازنة بنفقاتھا ورواتبھا كانت تقف على عجز كبیر یزید عن (20) تریلیون دینار، فكروا طویالً كیف یمكن أن یسد ھذا العجز

ضغطوا كل النفقات الممكنة وبقي العجز، وطبعاً نحن مثلما بینت البنك المركزي مجس اقتصادي ومالي مھم یعرف یعني كیف تجري األمور،
وأعرف خطورة أن البنك المركزي عندما یحاول أو یقوم بعملیة إقراض سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة للحكومة، ولكن في قراءة المناقشات
التي تمت ووصلوا إلى طریق مسدود فقلت لھم بأن قانون البنك المركزي یسمح بشراء أوراق مالیة من السوق، ممكن أن نستخدم ھذا الخیار بأن

الحكومة تصدر حواالت خزینة تشتریھا المصارف ونحن نقوم بإعادة خصمھا ألنھا فوق قدرة ھذه المصارف، أعترض الصندوق النقد الدولي
على ھذا األمر ولم یوافقوا علیھ، قالو ال نرید أن البنك المركزي یدخل بھذه العملیة حتى وان كانت بھذا االطار المبرر القانوني، قلت طیب

ممتاز جزاكم هللا خیراً ھذا ال یكلف ضغط على البنك المركزي وتركنا االجتماع، وبقیت المناقشات تدور بین وزارة المالیة وصندوق النقد الدولي
عندھا لم یصل إلى نتیجة، ورجعوا وكتبوا لنا صندوق النقد الدولي بكتاب رسمي أن البنك المركزي نعم یستطیع أن یشتري حواالت الخزینة،

إلى ھذا الغرض ولكن بشرط أن تكون أسعارھا سعر الفائدة وسعر الخصم ھو بسعر التجاري السوق الموجود سعر الفائدة الموجودة، وبناًء على
ذلك أصبح ھناك اتفاق كنا أمام خیار باألرقام، كانت اإلیرادات النفطیة في بدایة 2016 ال تتجاوز الصافي لربما تسمعون بعض األرقام ولكن

بعد خصم النفقات وحصص جوالت التراخیص كانت ال تتعدى (2,5) ملیار دوالر، بینما الرواتب والتقاعد كانت تتجاوز (4) ملیارات، اجتمعنا
في مجلس إدارة البنك المركزي قلنا إذا لم نقم بھذه العملیة سوف ینھار الوضع، بلد في حالة مواجھة وأنت ال تدفع رواتب إلى الموظفین

والعسكریین وغیرھا، عندھا ال یبقى شيء أرجو أن یكون واضح التصور لھذا الموقف، یعني البنك المركزي وقف بین أمرین بین أن یضحي
بكل الوضع في سبیل أن یقول أنا مستقل وینأى بنفسھ عن الوضع، أو یقوم بعملیة موجود لھا غطاء قانوني ثم یحاول أن یدیرھا، والیوم النتائج

التي ترتبت على ھذه العملیة الحمد � خرجنا بسالمة مالیة وخرجنا ایضاً بدون تأثیرات على واقع السیاسة النقدیة من حیث سعر الصرف
واالحتیاطي، بصراحة أنا أستغرب التحفظ على ھذا األمر في الوقت الذي المنظمات الدولیة الیوم تعتبر ھذه معجزة حصلت في العراق ودروس

أ أ أ أ أ
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یستفاد منھا في دول أخرى بأنھ تحت كل ھذه الضغوط أستطاع الوضع أن یوازن نفسھ واآلن الحمد هللا نحن نرجع نأخذ الموضوع بإطار تحقیق
.ھذا التوازن

-:النائب حسن شاكر عودة –

أنا أحب أن أوضح للسید، أنا تعقیباً أرید أن اشرح ھذا الموضوع ھو شرحھ بخصوص العجز یقول االحتیاطي، لو لم یكن لدینا احتیاطي جید
نستطیع أن ندفع الرواتب لمدة أربعة سنوات یقیناً كال، فأذن البد یكون لدینا احتیاط قوي، ثانیاً ھذا االحتیاطي القوي ماذا یولد؟ یولد قوة الدینار

.العراقي على مستوى الداخل والخارج. ثالثاً اآلن كم أخذنا؟ أكثر من (20) صحیح الذھب كم أخذنا؟ نسبة الذھب كذلك نزلت

-:(السید علي محسن إسماعیل العالق (محافظ البنك المركزي –

.لم نأخذ من الذھب، كال أرتفعت

-:النائب حسن شاكر عودة –

أذن نحن ال بد أن یكون لدینا احتیاطي قوي تعقیب على كالمك، االحتیاطي القوي یولد قوة وذخیرة للعراق وھذا ما شاھدناه خالل األربعة
.لسنوات الماضیة، أنا أحب أن أوضح إلى جنابكم الكریم ال بد أن یكون لدینا احتیاطي ولیس أن ننظر إلى قوة االحتیاط وكثرة االحتیاط

-:(السید علي محسن اسماعیل العالق (محافظ البنك المركزي العراقي –

.وھذا ما أطلبھ من مجلس النواب اآلن أن یعید االحتیاطي إلى وضعھ

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

أصل النقاش حول قضیة وجود االحتیاطي ومقدارهُ وانخفاض االحتیاطي بشكل دقیق، ھو لتقییم كفاءة أداء البنك المركزي في إدارة االحتیاطي
العام للدولة، لیس الكالم عن قوة االحتیاطي وتأثیرهُ على الدین العام الخارجي، أو تأثیرهُ على سداد الموازنة أو ما شابھ، نحُن أمام مبالغ ال تتعلق
فقط بوجود الطبقة السیاسیة الحالیة أو إدارة البنك المركزي الحالیة وإنما تتعلق حتى باألجیال القادمة، فبتالي نحُن أمینین كمجلس نواب وكإدارة
بنك مركزي یجب أن تكون أمینة على ھذه األموال بحسن اإلدارة، فنقاشنا مع البنك المركزي السید المحافظ واإلخوة أعضاء مجلس اإلدارة ھو
كیفیة إدارة ھذه االحتیاطات وتأثیرھا، لیس في الوقت الحاضر بل وحتى في المستقبل، على ھذا األساس یكون نقاشنا حتى بالدینار الواحد لیس

.فقط بالدوالر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.فقط (4) مداخالت، فقط على موضوع األحتیاطي

-:النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي –

:أذا أمكن نحتاج تقریر یوضح اآلتي

كیفیة التصرف بالعملة األجنبیة من المورد النفطي؟ .1
بیان حجم استخدامات الحكومة الستیراداتھا ومدفوعاتھا الخارجیة؟ .2
كم یبیع البنك المركزي وتوقعاتھُ عن طلب القطاع الخاص الستیرادات القطاع الخاص؟ .3
كم ھي التحویالت األخرى للخارج ؟ .4
االنعكاسات المحتملة على النمو اإلقتصادي والتشغیل والتضخم؟ .5
الوفر المتوقع على العملة األجنبیة في نھایة العام؟ .6
اإلضافة المتوقعة على أحتیاطي البنك المركزي؟ .7
تقریب لمختلف العمالت (السلة)، أي أنا أحتاج أیضاً األحتیاطي من عام 2010 لغایة اآلن بمعدل فصلي من العملة األحتیاطیة والعملة .8

المتداولة كم؟ ونسبة التغطیة كم؟

-:النائب عبد الرحیم جاسم محمد الشمري –

شكراً جزیالً سیادة الرئیس، معلوماتنا بأن األحتیاطي ھو (81) ملیار دوالر وھبط الى (60) ملیار دوالر في سنة واحدة، نُرید أن نعرف كیف
تم صرف (21) ملیار بموافقة من؟ وبسیاسة من؟ أذا معلوماتي أكیدة فكان االحتیاطي (81) ھل ھذا الرقم صحیح؟ وھذا كتاب من قبل األستاذ

.(احمد حمھ) الى جنابكم وموجود بِھ التفاصیل وھذه الوثیقة موجودة أمامي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدة النائبة أذا أعطي على الكتل الحدیث یختلف

-:النائب احمد حمھ رشید احمد محمد –
أ أل أل أل أ ً
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شكراً سیدي الرئیس، جناب المحافظ تفضل بأن شراء األوراق التجاریة، ھل تم شراء األوراق التجاریة من السوق األولي؟ أم من السوق
الثانوي؟

-:(السید علي محسن اسماعیل العالق (محافظ البنك المركزي العراقي –

.من السوق الثانوي

-:النائب احمد حمھ رشید احمد محمد –

في المادة (26) الفقرة ثانیاً تحت بند المحظورات السید المحافظ، لماذا لجئتم الى شراء األوراق التجاریة في حین كان ھناك مخزون نقدي كبیر
جداً؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نكتفي بھذه المداخالت الـ (6)؟ للحدیث الذي حدث للفقرات لتي تحدثنا بھا

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

السؤال: ما ھو شكل أو عالقة التناسب بین مقدار المبیع في مزاد العملة واألحتیاط الموجود في البنك المركزي؟ خصوصاً وأن نزول اإلیرادات
في فترة من الفترات سوف ینعكس على نشاط الحكومة باإلستیراد، فبالتالي ما نحتاجھُ من بیع في مزاد العملة یجب أن ینخفض ألن إیرادات

الدولة التي ستنعكس على شكل نشاط استیراد سوف تقل، لماذا بقى ثابت؟ وبقاءِه ثابت یعني فرص أستفادة المتالعبین من خالل الفواتیر الوھمیة،
والتي أثبتت التقاریر المتخصصة والمتالحقة وجود ھدر كبیر یذھب لفواتیر وھمیة ال تعكس نشاط أقتصادي حقیقي یمكن أن یحرك األقتصاد

.الوطني أو یوفر فرص عمل أو یحرك القطاع الخاص، ھذا یحتاج حقیقة الى إجابة واضحة ألنھُ یُثیر صورة من التشكیك واإلشكالیة

-:النائبة انسجام عبد الزھرة جواد الغراوي –

ھناك مصارف أستُِغلّت أسماء زبائنھا بشراء الدوالر وتحویلھُ دون علم الزبائن، السید العالق لغایة اآلن یوجد أناس ال یعلمون بھذا الموضوع
والدعاوى مستمرة على مصرف بغداد وحضرتك لك علم بھذا الموضوع بالتأكید، البنك المركزي لم تكن إجراءاتھُ ُمجدیة، أي إجراءات روتینیة
مجرد أنھ تم تحویلھم الى مكتب غسیل األموال، نُرید أن نعلم (438) حساب ُمستغل لغایة اآلن، بالوثائق موجود (438) حساب ُمستغل لشركات

.أو أشخاص، من غیر الممكن أن یعلموا أنھم مستغلین أال عند فرض الضرائب، ممكن اإلجابة عن ھذا الموضوع

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

شكراً سیادة الرئیس، نرحب بالسید المحافظ وأعضاء مجلس اإلدارة والسید مدیر المصرف العراقي للتجارة، سؤالي ھو اآلتي: بیان نسبة الزیادة
المتحققة من احتیاطي البنك المركزي للعملة الصعبة، قیاساً بارتفاع أسعار النفط والصادرات النفطیة؟

السؤال الثاني: نسبة مبیعات الدوالر في الخارج شھدت زیادة غیر مسبوقة في الفترة السابقة، ھل ھذا نتیجة االستیراد للدولة أو للقطاع الخاص؟
إذا كان نتیجة عدم وجود االستیراد فلماذا االندفاع في مبیعات الدوالر؟

حول ما ذكر السید عن موضوع بنایة البنك المركزي، لم یذكر فرق السعر بین الشركة المنافسة األخرى، فأحب أن أعرف ما ھو السعر؟

ما ھي الجدوى من فتح فروع لمصارف أجنبیة حیث كانت تمنح برأس مال (7) ملیار دینار عراقي وبعد اإلنتفاع من مزاد العملة ودخولھا
للسوق المحلیة تم رفعھا الى (50) ملیار، أي ما یُعادل خمس رأس مال المصارف المحلیة تجاوزت تقریباً (250) ملیار دینار عراقي، دون أن
تقدم أي نفع للقطاع المالي واالقتصادي فما ھي الجدوى من منح ھذه اإلجازات؟ وما ھو حجم الكتلة النقدیة الموجودة في السوق؟ وما ھي حجم

الكتلة النقدیة الموجودة في المصارف وكتل نقدیة سائبة؟

وسؤالي الى السید مدیر مصرف التجارة العراقي، ما ھي العقود الموقعة باآلجل مع الشركات والقطاع الخاص التي تم تمویلھا؟ وما ھي
الضمانات وھذه العقود كانت في اآلجل مع الوزارات؟ ھل تم تمویل ھذه العقود التي ھي باآلجل؟ وإذا تم تمویلھا ما ھي الضمانات؟ وھل تم فتح

اعتمادات؟ وما ھي طریقة التمویل؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.وجھة النظر كانت أن ال نمضي بالمداخالت، لكن أن أمضي بمداخلة نائب دون نائب آخر، األمر یوجد بِھ مشكلة

-:النائب یحیى احمد فرج العیثاوي –

شكراً سیدي الرئیس، أطلقت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي مبلغ (5) تریلیون وخصصت للمصرف الصناعي والزراعي واإلسكان، وتم
صرف بعض المبالغ من ھذه المصارف ألجل بناء المصانع وتطویر القطاع الزراعي والسكني، ھناك إشارات من وزارة التخطیط تقول بأن

.البنك المركزي أوقف ھذه األموال وتخصیصھا، نرجو توضیح ذلك
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-:السید رئیس مجلس النواب –

سائرون (54) الذین یریدون أن یتداخلوا (53)، من من سائرون ال یرید أن یتداخل؟

-:(النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي (نقطة نظام –

سیدي أصبح التوجھ أن نكتفي بسرد الضیوف للمواضیع ما طرح إجابة لألسئلة والتساؤالت التي وجھتھا جنابكم لھم، بعدھا نعمل جلسة ثانیة
.للمداخالت، أذا نمضي بالمداخالت فاألجدر واألحرى بالجدول لدى جنابك باألسماء، لكن یحدث انتقاء ھذا غیر صحیح، ال نرى منھجیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أكمل السید محافظ البنك المركزي على الفقرة (3

 

 

-:(السید علي محسن اسماعیل العالق (محافظ البنك المركزي العراقي –

السؤال المتعلق بالعالقة بین الموازنة العامة للدولة والعجز والسیاسة المالیة، أحب أن أؤكد علیھ مرة أخرى ألن ھذه موضوع یھم مجلس النواب،
وھو مسؤول عن أقرار أو تشریع قانون الموازنة العامة للدولة، فحقیقة العالقة بین العجز وبین السیاسة النقدیة أو آثارھا ال بد أن تكون حاضرة

لدى مجلس النواب عند مناقشة كل موازنة، ولذلك أیضاً نتمنى أن تكون النقاشات التي تدور حول الموازنة بالتحضیر لھا، أن یكون البنك
المركزي جزء من ھذه اللجان وھذا مھم، خاصةً وان قانون البنك المركزي ینص على أن البنك المرزي ھو المستشار المالي للحكومة أو الوكیل

عنھا، الحقیقة ھذه العالقة بین الموازنة والسیاسة النقدیة عالقة جوھریة ومفصلیة ویجب أن تكون حاضرة دائماً، حیث ما نصوت على موازنة
فیھا عجز یجب أن نستحضر حقیقة أن ھناك تأثیر سیحدث على السیاسة النقدیة، فلذلك یجب أن یكون تفاھم مسبق بحیث ال یكون ھذا التأثیر،

كیف؟ عندما تقوم الحكومة بتغطیة نفقاتھا بقدر مواردھا فمعنى ھذا أن النفقات التي ستُضخ والتي ھي سبب الطلب على السلع والخدمات والتي
مصدرھا أصبح فقط الحكومة، ھذا الطلب ھو طلب مشتق من إنفاق الحكومة، ھذه الحقیقة التي یجب أن نتذكرھا، وھذا الطلب سیذھب الى طلب

سلع وخدمات وھي (75-80%) منھا مستورد، فعندما تضخ الحكومة ھذه النفقات ضمن سقف إیراداتھا فھذا معناه لیس ھناك مشكلة تتعلق
بالبنك المركزي، لكن عندما تكون ھذه النفقات أكثر من اإلیرادات معنى أن الحكومة تُنفق بدینار بما معناه تقریباً لیس لھُ ما یُغطیھ من العملة

األجنبیة، أي أن ھذا الدینار الذي ستضخھ الحكومة والذي سوف یصبح طلب على الدوالر سوف یؤخذ من الرصید األحتیاطي ولیس من الدوالر
.الذي أتت بِھ وزارة المالیة الى البنك المركزي، أذا دكتور (احمد) لدیك تعلیق على ھذا الموضوع

-:(السید احمد البریھي (عضو مجلس إدارة البنك المركزي العراقي –

عندما تلتزم بسعر صرف ثابت فسوف تتغیر االحتیاطیات حسب مقتضیات ثبات سعر الصرف، ألنھُ في أي سوق ال تستطیع التحكم بالسعر
.(والكمیة في آٍن واحد، ھذه تشبھ (ص=3 +2س) عندما نقول (س= كذا) تقبل (ص

-:السید رئیس مجلس النواب –

.عفواُ فقط عرفنا على أسم جنابك وموقعك

-:(السید احمد البریھي (عضو مجلس إدارة البنك المركزي العراقي –

أنا (احمد بریھي) عضو مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، باألقتصاد وفي أي سوق في العالم ال تستطیع التحكم بالسعر والكمیة في آن واحد،
مثل (ص=3+0,5س) أذا قلت (س=2) یجب أن تقبل (ص)، أو تُقرر الكمیة سلفاً وتترك للسوق أن یحدد السعر، فھل تُریدوا البنك المركزي

یُحدد سعر الصرف وفي نفس الوقت یُحدد االحتیاطیات ھذا مُحال ریاضیاً؟ أسمح لي أن أكمل. قضیة السید النائب قال ما ھو السبب أن
االحتیاطیات ترتفع وتنخفض؟ بمنتھى البساطة، مشتریات البنك المركزي من وزارة المالیة ناقصاً مبیعاتھا الى القطاع الخاص نستخرج الفرق،

.أن كان موجب ترتفع االحتیاطیات وأن كان سالب تنخفض االحتیاطیات

قضیة حواالت الخزانة، الدولة النفطیة مسألة اإلیرادات وانخفاضھا وارتفاعھا خارجیة تعتمد على أسعار النفط، فالعبرة بحجم االنفاق الحكومي،
المفروض السیاسة المالیة والنقدیة، أذا تسمح لي، ال تسمح بنزول حجم األنفاق الحكومي كثیراً جداً، ألنھُ سوف تحدث عطالة واسعة في الطاقة
اإلنتاجیة وھذه خسارة الى البلد، فالمفروض یتم تمویل من جھة ما لسد العجز بشرط أن یكون اإلنفاق الحكومي ھذا مع العجز لیس أكثر بفارق

.كبیر من مستوى اإلنفاق الحكومي للسنة السابقة وھذا ما فعلھُ البنك المركزي

 

-:النائب رائد جاھد فھمي –

تحیاتي الى السید الرئیس وتحیاتي الى السید المحافظ والوفد المرافق لھُ، الحقیقة لدي بعض األسئلة، االستراتیجیة التي أثارھا السید .1
المحافظ، أنا أُرید أن أسأل ھل ضمن االستراتیجیة اإلبقاء على ھذه الطریقة بنافذة العملة؟ أي ھذا أسلوب نافذة العملة في تغطیة

أل أ ً
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االحتیاجات التجاریة واالستیرادات، استراتیجیاً سیبقى ھذا الموضوع أو توجد رؤیة لتغییرھا؟ ألنھُ توجد مالحظات كثیرة على منھج
.نافذة العملة بجمیع تعقیداتھا

أنا أُشدد على ھذه النقطة، السید المحافظ ذكر أن البنك المركزي لدیھ ھدف أستقرار العملة، أستقرار سعر الصرف، مكافحة التضخم .2
ولدیھ ھدف تحفیز التنمیة، وھذا شيء جید، أشار الى دورِه في تأمین التمویل الحكومي أثناء األزمة، لكن ھل ھذا تحفیز التنمیة والنمو
األقتصادي یقتصر على ھذه اآللیة؟ أنا أُرید أن أقول أدوات البنك المركزي وآلیاتھ أیضاً ممكن أن تؤثر على حمایة المنتوج الوطني،

.على تقلیص اإلستیرادات ھذه نقطة مھمة

النقطة الثانیة، أیضاً البنوك المركزیة لعبت دور كبیر في تطویر المؤسسات المالیة، وجرى الحدیث عن إیجاد الصنادیق السیادیة والصنادیق
التنمویة، ما ھي رؤیة البنك المركزي ودورِه في المساعدة باعتبار ھو أیضاً مستشار الدولة، فما ھو دوره في تطویر ھذا الجانب ألن الكثیر من

.أموالِھ ال تستخدم، وأخیراً، لدینا مشكلة في تحدید أرقام اإلستیرادات وحجمھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

أذا مفتوحة المداخالت، ممكن تتفضل أن تستریح كنت غیر موجود عندما تناقش مجلس النواب كنت خارج القاعة، ال تعلم ما ھو القرار، أخذوا
قرار أن تكون المناقشات الحقاً، ترید أن تبدي رأیك؟ حتى أعرض الموضوع على مجلس النواب، األربعة أصبحوا أربعة عشر، السیدات السادة

النواب أذا نفتح النقاش ننھي الجلسة الیوم نكمل جمیع النقاشات وتتم اإلجابة على جمیع البیانات التي لدیھ، ولكن أحتاج الى وقت لتقدیم الفقرة
األخرى التي ھي تتعلق بقانون الموازنة، السید المحافظ ھل لدیك االمكانیة لالستمرار بالجلسة لوقت متأخر إلكمالِھ ھذا الیوم؟

-:(السید علي محسن اسماعیل العالق (محافظ البنك المركزي العراقي –

.حتى الصباح

-:السید رئیس مجلس النواب –

أطلب أرجاء النقاش بھذه الفقرة لحین أكمال النقاش بما یتعلق بقانون الموازنة ثم نعود إلكمال ھذه الفقرة، توجد فقرتین لم تكمل المداخالت علیھا
التي تتعلق بمزاد العملة األجنبیة والتي تتعلق بوضع أسم المحافظ الصریح على العملة العراقیة الرسمیة، لغایة اآلن لم ندخل بالتفاصیل األخرى،

أعتقد الجلسة یحتاج لھا بین المداخالت وبین إجابة المحافظ بھذه الفقرة الى (2) ساعة إضافیة، ھذا رأي الكتلة جمیعاً، سیاق الجلسة اللجنة
الحكومیة المتعلقة بقانون الموازنة أكثر من (2) ساعة في أروقة المجلس. ال یخص اللجنة ھذا یتعلق بقانون الموازنة، نحن أّجلنا الفقرة من

.األسبوع الماضي الى یوم األثنین حتى نسمع وجھة نظر الحكومة بما یتعلق بقانون الموازنة، الرأي بالجلسة ولیس بالنقاش

-:النائب حسن عبد هللا عبادي العاقولي –

شكراً سیادة الرئیس، جنابك تفضلت في البدایة وھو تحدید عدد المتداخلین، سوف یكون تحدید لھذا العدد من اآلن، نقول بعد (4-5) وننھي ھذا
الموضوع ومن ثم نذھب الى مناقشة قانون الموازنة ومن ثم یفتح أفضل، حتى نستغل الوقت، أما أذا نسمح بالمداخالت لعدد غیر محدود فال

.ننتھي

 

 

-:النائب رزاق محیبس عجیمي –

فقط أستاذ (علي) ذكر مفردة مھمة وما فھمتھُ من ھذه المفردة والتي ھو اآلن سوف یجبني علیھا ألن الموضوع یتعلق بإعداد موازنة، ذكر غیاب
التخطیط لدى الحكومة وغیاب التنسیق بین الحكومة والبنك المركزي، وما فھمتھُ من النقطة الثالثة ھي عدم استشاره البنك المركزي في فترة

أعداد الموازنة السنویة، أذا كان ھذا الكالم صحیح نستفھم من السید (علي) حتى نحن بصدد أعداد الموازنة حتى نأخذ بنظر األعتبار ھذه النقاط
.الثالث

-:النائب محمد ناصر دلي الكربولي –

شكراً سیدي الرئیس، موضوع البنك المركزي موضوع مھم جداً، نحُن نقترح أما أن نكمل مع البنك المركزي ونؤجل الفقرة الثانیة التي ھي
.الموازنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الفقرة الثانیة ُمحددة من قبل (4-5) أیام

-:النائب محمد ناصر دلي الكربولي –

أذاً البنك المركزي سیدي الرئیس بعد أذن النواب نحن نحتاج مداخالت كثیرة ألنھُ توجد شبھات مالیة، شبھات فساد، عموالت، ونرید كالم یكون
.إضافةً الى الرئیس المستقل للبنك المركزي ،(tbi) مباشرةً الى البنك المركزي وإضافةً الى
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-:السید رئیس مجلس النواب –

الرأي أن نُعطي استراحة ساعة للبنك المركزي ونُكمل الفقرة التي تتعلق بقانون الموازنة، السید محافظ البنك المركزي تتفضلون باستراحة لمدة
.ساعة، ویتم طلب اللجنة الحكومیة، نائب رئیس الوزراء ووزیر المالیة واللجنة المرافقة معھ لمناقشة قانون الموازنة

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

السادة والسیدات أعضاء مجلس النواب، ممكن الجلوس في المقاعد ألستئناف الجلسة، نُرحب بالسید نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر المالیة
.الدكتور (فؤاد حسین) والوفد المرافق لھُ، بخصوص الفقرة ثانیاً من جدول أعمال ھذه الجلسة

.(الفقرة ثانیاً: مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة األتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019 (بحضور اللجنة الحكومیة*

ونعتذر عن التأُخر في استقبالھم طیلة ھذه الفترة في داخل جلسة مجلس النواب وذلك لحضور الوفد المكون من السید محافظ البنك المركزي
والوفد المرافق لھُ بخصوص الفقرة أوالً من جدول األعمال، وأن طال الوقت علیھا أكثر مما یجب ولكن حرصاً من األعضاء السیدات والسادة

أعضاء مجلس النواب العراقي لمناقشة موضوع ما حصل من تداعیات بموضوع البنك المركزي كان سبباً في ھذا التأخیر، فنعتذر عن تواجدھم
طیلة ھذه الفترة خارج قاعة جلسة مجلس النواب. فأھالً وسھالً ومرحباً بالسید معالي وزیر المالیة نائب رئیس الوزراء. یقدم السید نائب رئیس

الوزراء وزیر المالیة عرضاً عن مشروع الموازنة العامة األتحادیة بـ(15) دقیقة أذا أمكن لمعرفة بعض التفاصیل، ونحب أن ننوه إلى أن
مجلس النواب العراقي كان قد سبق لھُ أن ناقش موضوع الموازنة العامة األتحادیة، وأرتأى المجلس أن یتم حضور اللجنة الحكومیة المشكلة

.لمتابعة عمل مشروع الموازنة أمام أعضاء مجلس النواب العراقي لمناقشة بعض المواضیع الواردة في فقرات الموازنة العامة

-:(السید فؤاد حسین (نائب رئیس الوزراء- وزیر المالیة –

السید النائب األول المحترم، السید النائب الثاني المحترم، السیدات السادة أعضاء مجلس النواب المحترمین، أُقدم شكري على ھذه األستضافة،
في الوقع نحُن فھمنا أنھُ سوف یكون لدینا نقاش مع اللجنة المالیة ولكن یبدو أن اسلوب النقاش تغیر من النقاش مع اللجنة المالیة الى طرح

الموضوع مباشرةً على المجلس المحترم، حضراتكم تعلمون أن قانون الموازنة أو الموازنة تم تھیئتھا من قبل الحكومة السابقة، والرؤیة الحالیة
للحكومة الحالیة رؤیة أخرى، أي رؤیة تتعلق بالمستقبل واإلعمار والبناء واالستثمار وبناء األقتصاد العراقي، فعندما نقارن الموازنة المطروحة
أو مشروع الموازنة المطروحة مع الرؤیة الحالیة ھناك نوع من الفجوة بین الرؤیة المستقبلیة للنظام األقتصادي وبین الموازنة الحالیة، مع ھذا
أن ھذا المطروح، السؤال المطروح علینا وعلیكم كیف نتعامل مع المشروع المطروح والوقت محدد بالنسبة لنا؟ نحُن نتحدث عن موازنة السنة

القادمة، فالوقت بالنسبة للطرفین سواء الحكومة أو البرلمان مھم، طبعاً فلسفة أن الموازنة لھا عالقة بفلسفة النظام األقتصادي وفلسفة النظام
األقتصادي تؤثر على الموازنة، الحكومة بصدد طرح فلسفة جدیدة للنظام األقتصادي وتشجیع القطاع الخاص وتشجیع االستثمار الداخلي

والخارجي، فلھذا نحتاج الى آلیات أخرى، قبل یومین أو ثالثة أیام كان ھناك لقاء مع ممثلي وزارة المالیة والسید رئیس المجلس ومجموعة من
أعضاء اللجنة المالیة للمجلس، الطروحات التي تم طرحھا في ھذا اللقاء من قبل السید رئیس المجلس وأعضاء من اللجنة المالیة مع اإلخوة

المسؤولین في الوزارة، لم تكن طروحات بعیدة عن أفكارنا، أي الطروحات التي تم طرحھا في الواقع الكثیر منھا تتطابق من األفكار، ولكن مرة
أخرى أقول أننا نتعامل مع موازنة مطروحة، فإذاً أثناء النقاش الذي حدث في األمس ضمن أطار اللجنة الحكومیة (اللجنة المشكلة من قبل

الحكومة لدراسة مشروع الموازنة) نحن طرحنا ھذه األفكار باإلضافة الى األفكار التي وصلتنا من مختلف الوزارات واألفكار التي وصلتنا من
قبل ممثلي المحافظات واألفكار التي وصلتنا من قبل ممثلي كوردستان ھذه درسناھا، فلھذا ھذه الجلسة مھمة بالنسبة لنا أیضاً لكي نسمع من

المجلس المحترم األفكار الجدیدة ونأخذ ھذه األفكار أو الطروحات لكي ندرسھا وبعد ذلك نطرحھا على مجلس الوزراء وحینئٍذ یتم ثانیةً التعامل
.مع قانون الموازنة ولكن بشكل آخر

بالنسبة الى عالقتنا مع البرلمان، نحن سوف نتعامل مع البرلمان ومع الجھات األخرى بصورة شفافیة وأنا مستعد في كل المراحل في تأسیس
الموازنة أو السیاسات األخرى المالیة والنقدیة واالقتصادیة اإلستراتیجیة أن نكون في تعاون تام مع المجلس المحترم وخاصة مع اللجنة المالیة
وحینما نتحدث عن تعاون أي نستطیع أن نكون في جلسات مشتركة وطرح األفكار بصورة مشتركة ومن ثم السلطة التنفیذیة تأخذ ھذه األفكار
وتحولھا الى سیاسات مستقبلیة سواء السیاسات االقتصادیة أو المالیة یجب أن تستند على طروحات مشتركة بین الطرفین وألجل تقویة العالقة

بین الوزارة والمجلس المحترم أنا في صدد تكلیف شخص من الوزارة لكي یكون ھنا كمنسق مباشر مع المجلس وخصوصاً اللجنة المالیة
والوزارة، طبعاً أي طروحات تكون في المجلس الموقر أنا مستعد أن أستقبل اإلخوة واقصد طروحات لھا عالقة بالسیاسة االقتصادیة والمالیة

.ولیس مسائل شخصیة، ولكن تواجد منسق من الوزارة في البرلمان یؤدي الى تواصل مشترك بین المجلس وأعضاءه مع الوزارة

لدینا تحدیات كبیرة وتحدیات اقتصادیة ومالیة وكما تعلمون اقتصادنا یعتمد بالكامل على واردات النفط وصعود ونزول في أسعار النفط یؤثر
مباشرة على الوضع االقتصادي وحینما أتحدث عن تحدیات كبیرة أنا أفكر في كیفیة التنویع مستقبالً في وارداتنا العامة والمستقبل یبدأ من الیوم
حینما نتحدث عن المستقبل یجب أن نخطط من الیوم للمستقبل لبناء اقتصاد متنوع في مصادر الواردات وھذا یحتاج الى جھد من طرفكم وجھد

من طرف الحكومة ویحتاج الى جھد فكري ویجب أن تكون ھنالك فلسفة واضحة للنظام االقتصادي في البلد وھذه الفلسفة سوف تُترجم الى خطة
والخطة الى عمل، ولكن كل ھذه المسائل تحتاج الى تعاون مشترك. أنا أفكر واطرح ھذه الفكرة على حضراتكم، الطرح الموجود اآلن باإلضافة
الى تشجیع القطاع الخاص ھو تشجیع الالمركزیة اإلداریة ولكن أنا أرى انھ الالمركزیة إداریة بدون الالمركزیة مالیة یؤدي الى شلل معین، لذا
فكرة الالمركزیة المالیة أیضاً مطروحة واحتاج الى أفكار من كل األطراف وخاصة من البرلمان المحترم حتى نرى كیف نخطو ھذه الخطوات،

.أنا إجتمعت مع ممثلي المحافظات ورأیت المشاكل الكبرى التي یواجھونھا نتیجة التوجیھات المركزیة وخاصة التوجیھات المركزیة المالیة

أنا اكتفي بھذا القدر ومسألة تفاصیل الموازنة األخوات واإلخوة الذین معي ھم سوف یطرحوھا على حضراتكم وإذا كان ھنالك نقاش مع العلم انھ
الذي عرفتھ انھ الیوم ال یوجد نقاش فقط استفسار أو طرح أفكار وسوف أخذھا بنظر االعتبار ألنھ بالنتیجة مشروع الموازنة لحد اآلن ھو

مشروع وإذا كان الموضوع من طرفنا فنحن من ضمن إطار الحكومة نكون في حالة نقاش وزمالئي الوزراء أیضاً لدیھم نقاش على مشروع
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الموازنة وھي مستمرة ولكن بالنتیجة یجب إنھاء النقاش خالل أسبوعین من المحتمل ونقدم المشروع من جدید الى البرلمان الحترم وسوف یقدم
.وكیل الوزارة عرض عن القانون والتغییرات التي حصلت في القانون ومن ثم النقاش الذي حصل یوم أمس

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

لدیكم وقت السادة الوكالء بعد تسجیل المداخالت أو المعنیین أو المستشارین ممكن أن یطرح موضوع یخص الموازنة لم تذكره جنابك وكالمي
موجھ للجنة الحكومیة، معالي الوزیر لدیكم وقت خمسة دقائق یمكن أي احد من السادة الوكالء والمستشارین یطرحون موضوع لم یتم طرحھ

.لإلخوان الموجودین ھنا

-:(السید ماھر (وكیل وزارة المالیة –

ال أرید أن أتداخل بشيء، أو أتقدم بشيء لم یقدمھ معالي السید الوزیر ولكن إذا جنابك یفضل انھ نقرأ األرقام األساسیة في خمسة دقائق فقط
والذي تم توزیعھ على سیادتكم ھذا الذي یمكنني التداخل بھ، أما التغییر وأفق التغییر فھو أمر وارد تماماً على وفق توجھ الحكومة ووفق ما قال
السید الوزیر، لذا اسمح لي اعرض األرقام والتي من المفروض أن تكون معروضة على المجلس ولكن یمكن الخالصات لدي تسھل الفروقات
كیف زادت وكیف نقصت؟ قُدمت مسودة قانون الموازنة في شھر أیلول بعد مناقشة أربع أشھر مع الوزارات القطاعیة لبناء إستراتیجیة موازنة
قد تكون ما تقدم لمجلسكم ولكن ما تم تقدیمھ للوزارة في أكثر من خیار ورفع الى األمانة العامة ثم أُختیر أحد ھذه الخیارات وُعِدل لثالثة مرات
في اجتماعات مجلس الوزراء على وفق متطلبات كل الجھات على األقل الذي تم عرضھ وكان ما یقدم لحضراتكم الیوم ھو اآلتي:- أن الموازنة
اعتمدت على رقمین أساسیین ھي المغذي األساسي لھا وھما اعتماد سعر النفط واعتماد كمیة النفط المصّدر وعلى الرقمین (56) دوالر لبرمیل

وكمیة صادرات النفط الخام ثالثة مالیین وثمانمائة وثمانین بما فیھا (250) ألف برمیل یومیاً من إقلیم كوردستان، ھذا یقودنا الى انھ اجمالي
النفقات ھي (132) تریلیون بزیادة (28%) عن العام الماضي (103) تریلیون تتضمن ھذه المجموعة نوعین من النفقات وھي النفقات الجاریة
(97,708) تریلیون بزیادة (17%) عن النفقات الجاریة عن العام الماضي (83) تریلیون، وتضمنت النفقات االستثماریة مبلغ (34) تریلیون

و(564) ملیار بزیادة (36%) عن النفقات االستثماریة عن العام الماضي، النفقات الجاریة والنفقات االستثماریة، بالنسبة للنفقات الجاریة
الزیادات التي كانت فیھا تتعلق بأربع أو خمس أبواب أساسیة التي بین (97و83) الفرق األكبر أو الواضح الكبیر ھو في تعویضات الموظفین
وما في حكمھا والتي تشمل كل أباب الرواتب والتقاعد وأجور المتعاقدین ورواتب الشركات والحمایة االجتماعیة وتفاصیل طویلة یمكن تقدیمھا

ً بجدول مرفق لسیادتكم ولمجلسكم الموقر بزیادة حوالي خمسة تریلیون، كانت (54) تریلیون و(484) أصبحت (59,091) تریلیون وھذا طبعا
بما فیھ اقلیم كوردستان. ھنالك الزیادة االخرى تتعلق بقطاعات رئیسیة في الدعم أصبحت ھنالك زیادة حوالي أربعة تریلیون دینار، طبعاً نتكلم

عن مجموعة فقرات تشمل دعم المزارعین والبطاقة التموینیة والحنطة والشراء وإعادة نازحین واستیراد طاقة بمختلف مسمیاتھا كلفة إنتاج النفط
واستیراد وقود ونفقاتھ ودعم غاز البصرة واألدویة وتركزت الزیادات األكبر فیھا في شراء الغاز لتولید الطاقة وفي دعم لغاز البصرة بحوالي

تصل الى أربعة تریلیون بین ھذه الفقرتین األساسیة إضافة الى فقرات أساسیة واألدویة أیضاً شملت زیادة وبالنسبة لباقي الفقرات مجلسكم الموقر
تتعلق بالفوائد والمدیونیة أیضاً ھنالك زیادة في المستحقات الواجب دفعھا على العراق ھذه السنة حوالي ثالثة تریلیون دخلت بااللتزام إضافة الى
المدیونیة القائمة أربعة تریلیون وبھذا أصبح الرقم للفوائد والمدیونیة من (12,247) وصل الى (15,570) وخارج ھذا الرقم تعویضات حرب

الكویت زادت حوالي (900) ملیار ألن العام الماضي كانت نصف بالمائة أصبحت (1,5%) وبالنسبة للجانب االستثماري الزیادات الحقیقة
كانت نوعین، نحن لدنیا مشاریع استثماریة تسمى مشاریع نفطیة وغیر نفطیة والزیادة األكبر في المشاریع غیر النفطیة تركزت بحوالي زیادة

(7) تریلیون توزعت الزیادة الرئیسیة على أربع قطاعات أو خمسة ولكن بنسب مختلفة الجزء األكبر منھا على مشاریع الكھرباء ووزارة
البلدیات والخدمات المباشرة (الماء والصرف الصحي) إضافة الى زیادة نسبیة حوالي (200%) على قلتھا عن العام الماضي تتعلق بمشاریع

تنمیة األقالیم ومشاریع البترودوالر وھذه ھي اكبر زیادات وردت في المشاریع غیر النفطیة وفي المشاریع النفطیة الزیادة حوالي تریلیونین
.ونصف تعلقت جزء منھا بزیادة مبالغ التراخیص والجزء الثاني یتعلق بطلبات وزارة النفط لتعزیز قطاعي التصفیة والغاز

-:(النائب فیصل حسین جبار (نقطة نظام –

أصل المناقشة محددة إلمكانیة التغییر ولیس لفقرات الموازنة التي نحن مقتنعین بھا، اآلن نحن من المفترض ما ھي األبواب التي یمكن التغییر
.علیھا؟ وما ھي األبواب الجامدة غیر قابلة للتغییر؟ بالزیادة أو النقص أو المناقلة

-:السید رئیس مجلس النواب –

وھل الحكومة مؤمنة بمبدأ التغییر والعالج في قانون الموازنة؟

-:(النائب فیصل حسین جبار (نقطة نظام –

.ھذا ھو أصل المناقشة ولیس فقرات الموازنة ألن كلنا قرأناھا واطلعنا علیھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید الوزیر، معالي نائب رئیس الوزراء، الحدیث یحصل ما بین رئاسة المجلس وعضو مجلس النواب والسؤال یوجھ من قبل عضو مجلس
.النواب الى رئاسة المجلس ومن ثم رئاسة المجلس تعطي الدور للمتحدث من الحكومة

-:(النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي (نقطة نظام –

أ أ أ أ ً أ
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نقطة نظامي المادة (27) من النظام الداخلي والمادة (43) أیضاً التي تعطینا حق إبداء الرأي، أنا أسأل اللجنة الحكومیة ھل للجنة الحكومیة
استعداد في التغییر الذي یتطلبھ مجلس النواب بان تضیفھ في مواد الموازنة وبنود الموازنة؟ أم مالحظات ملحقة؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذا رأي سبق وان طرح وھو ھذا صلب الموضوع ولكن لیست نقطة نظام، أتفق معك سیادة النائبة انھ ھذا صلب الموضوع، حدیثنا لیس على
الفقرات الداخلیة للموازنة، الحدیث عن إمكانیة إجراء التعدیالت وھل الحكومة الحالیة مقرة بمبدأ التعدیالت؟

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.في البنود

-:(السید فؤاد حسین (وزیر المالیة –

نحن نتفق مع المجلس الموقر واعتقد تحدثت عن المواضیع التي طرحتھا مع وفد وزارة المالیة وأخذنا جمیع ھذه النقاط بنظر االعتبار ونأخذ
المطروح اآلن في ھذا االجتماع أیضاً بنظر االعتبار، اي بمعنى نحن نؤمن بالتغییر ولكن التغییر یكون في أطار الوسائل المتاحة، الحكومة

.مستعدة للتغییر ووزارة المالیة أیضاً مستعدة للتغییر وإدخال التعدیالت على الموازنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أیضاً حاجة الحكومة للتغییرات

-:(السید فؤاد حسین (وزیر المالیة –

نعم، حاجة الحكومة للتغییر وھي متعلقة بالطرح الجدید للحكومة الحالیة والتي لھا عالقة باالقتصاد العراقي واالستثمار وتشجیعھ وتشجیع القطاع
الخاص ولھذا السبب نحن نؤمن بالتغییر ونحتاج الى تعدیل الموازنة في الواقع ولھذا السبب نحن موجودین ھنا ومستعدین للتعاون مع البرلمان

.الموقر للوصول الى ھذا التعدیل ولكن كما قلت لدینا شیئین التعدیل بالوسائل المالیة الممكنة والتعدیل ضمن مسألة الوقت

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الحدیث لیس على البنود بل من حیث المبدأ، وجھة نظرك بما یتعلق بقانون الموازنة

-:النائب رزاق محیبس عجیمي –

نرحب باألخ معالي وزیر المالیة والوفد المرافق، أھالً ومرحباً بكم بین إخوانكم في مجلس النواب، بصراحة نحن من حیث المبدأ الموازنة تم
إعدادھا بذھنیة الحكومة السابقة التي عودتنا على موازنات تقشفیة ال تأخذ بعین االعتبار معالجة البطالة والفقر ولم تأخذ بنظر االعتبار التضخم

الموجود وقبل قلیل سمعنا من األخ محافظ البنك المركزي كالم بصراحة استغربنا علیھ وھو غیاب التنسیق بین الحكومة والبنك المركزي في
فترة إعداد الموازنة وكذلك غیاب التخطیط لدى الحكومة مما أثر سلباً على سیر العمل في البنك المركزي وسیاسة الدولة المالیة وبالتالي أنا أؤكد

على مسألة مھمة وھي أننا نطالب بان تكون مقترحات السادة النواب في ضرورة تغییر الموازنة یفترض أن تدخل ضمن بنود وفصول ومواد
الموازنة بعد التصویت علیھا على ھذه المقترحات من قبل مجلس الوزراء لكي تُعتمد كمواد أساسیة ألننا تعودنا أو عودتنا الحكومات السابقة

على الطعن بمقترحات السادة النواب أمام المحكمة االتحادیة بحجة تترتب علیھا آثار مالیة، نعم مقترحات السادة النواب ھي مستمدة من
.احتیاجات الشارع ومن مطالب الشارع فبالتأكید تترتب علیھا آثار مالیة، ھذا ال یعني بأن تُرفض من الحكومة بحجة آثار مالیة

-:النائب ناجي ردیس عبد السعیدي –

أوالً: الموازنة ھي أداة لتفعیل النشاط االقتصادي في القطاعات االقتصادیة المختلفة وبالتالي فان طریقة إعداد الموازنة طریقة األبواب والبنود ال
یمكن من خاللھا تفعیل ھذا النشاط اإلعداد الحقیقي للموازنة، یجب أن یكون من خالل األداء االقتصادي لكل موازنة أھداف اقتصادیة كأن یكون

تخفیض نسبة التضخم والبطالة ونسبة الفقر، في الموازنة العامة للدولة العراقیة ال یوجد أي شيء من ھذه األھداف، الموازنة ھي موازنة
مستنسخة لعام 2018 وال فرق بینھا سوى تغییر سعر النفط بدون إضافات وبالتالي أصبح سعر برمیل النفط من (46) دوالر الى (56) دوالر

.وبالتالي فان ھذه الطریقة التقلیدیة ال یمكن أن تلبي طموحات الشعب العراقي

ثانیاً: بالنسبة لجانب اإلیرادات العامة للدولة حدد سعر بالبرمیل النفط على (56) دوالر، ما ھي القاعدة االقتصادیة التي على ضوئھا تم تحدید
سعر برمیل النفط؟ من المتعارف خالل ثالثة األشھر األخیرة تؤخذ متوسط حسابي وعلى ضوئھا یحدد سعر برمیل النفط وبالتالي یمكن رفع

.جانب اإلیرادات في الموازنة العامة للدولة العراقیة من خالل سعر برمیل النفط

ثالثاً: بالنسبة لنفقات العامة للدولة ارتفاع نسبة اإلنفاق العسكري في الموازنة العامة للدولة وھذا شيء مخالف تماماً لتوجھات الدولة العراقیة
.الجدیدة

.رابعاً: ارتفاع نسبة تعویض الموظفین مع عدم وجود التعیینات

ً
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خامساً: اختالل التوزیع القطاعي بین القطاعات االقتصادیة المختلفة، باإلضافة الى ھذا فان جانب اإلیرادات النفطیة قد ھیمن على الموازنة
.العامة للدولة العراقیة بنسبة (88،8%) وھذا یجعل االقتصاد العراقي ُعرضة للمشاكل التي من الممكن ان تحصل في أسعار النفط المستقبلیة

یوجد تساؤل بشأن انھ في موازنة 2019 أھمل جانب جداً رئیسي انھ في عام 2018 قد تم تحدید سعر برمیل النفط على (46) اآلن نحن في
.عام 2018 والنفط من (70) الى (80) دوالر ھذا الفائض في الموازنة السابقة ممكن استخدامھ من خالل سد عجز الموازنة العامة للدولة

-:النائب محمد علي محمد تمیم –

حقیقة عند وصول نسخة الموازنة الى مجلس النواب على األقل نحن بعض من أعضاء مجلس النواب وأعضاء اللجنة المالیة السابقة استغربنا
اشد استغراب بصیاغة موازنة بھذه الطریقة وما كنا نتمنى بعد الكثیر من الحوارات في السنوات السابقة ان تأتي موازنة الى مجلس النواب بھذه

الطریقة. كاد مجلس النواب أن یعید مشروع قانون الموازنة الى الحكومة لوال ان كان ھنالك رؤیة أخرى بان یكون ھنالك عمل مشترك لبناء
موازنة ترتكز على التالي رؤیة الحكومة الجدیدة وبرنامجھا وكذلك بعض المالحظات من قبل السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، الذي
الحظناه انھ في موازنة عام 2013 كانت تسمى موازنة انفجاریة التي كانت (137) تریلیون، ھذه الموازنة ال تختلف كثیراً من ناحیة الرقم

(132) أو (133) تریلیون وبالتالي تسمى موازنة تقشفیة لیس ھنالك درجات أو أي معالجة للقطاعات ووجدنا أن ھنالك مبلغ كبیر وضع لتسدید
الدیون وھذا قابل للنقاش ولكن الذي استغربنا لھ قضیة استیراد الطاقة والمبالغ أیضاً التي ُخصصت لشراء الوقود وبالتالي حصلت وزارة

الكھرباء على حوالي فقط في ھذه الجزئیة على (8) تریلیون بالمقابل حصل قطاع التربیة والتعلیم في القضایا التشغیلیة عدا الرواتب بمبلغ ال
یكاد ینسجم مع ما نحتاجھ، لذلك طریقة البناء، وكذلك قضیة الھجرة والمھجرین في العام الماضي قبل ان یتناقلھا مجلس النواب حوالي (650)

ملیار دینار عراقي ناقلنا (420) إلعادة االستقرار الى المحافظات وبالتالي المھجرین عددھم لم یقل لم یزال ھنالك حوالي (2) ملیون مھجر
ونجد في موازنة وزارة الھجرة (150) ملیار وھذه الطریقة في البناء غیر مقبولة وعلیھ البد من أن نعمل سویة إلعادة بناءھا بما ینسجم بمناقلة

بعض المبالغ أو رفع حتى أسعار النفط لتقلیل نسبة العجز وعزل الدیون لكي ال یظھر لدینا موازنة تشغیلیة تقترب من (100) تریلیون ولیس
.فیھا أي قضایا للتشغیل فیما یتعلق بالتعیینات وغیرھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ومازال مجلس النواب یحتفظ بحقھ بالتصویت على إعادة الموازنة من حیث المبدأ

-:النائب احمد حمھ رشید احمد محمد –

أُرحب بالسید وزیر المالیة والوفد المرافق لھ واستسمحكم ُعذراً انھ تحدث السید وزیر المالیة باللغة الكردیة وبما أن الدستور قد سمح لي أن
.أرحب بھ باللغة الكردیة أھالً وسھالً بجنابك السید فؤاد حسین

أوالً: إخواني وأخواتي قانون الموازنة قانون مھم جداً ألن مجلس النواب في عمره الزمني خالل األربع سنوات قد یستغرق حوالي سنة من عمره
لمناقشة مشروع قانون الموازنة، بمعنى أن ربع عمر مجلس النواب في الدورة قد یُتاح أو یصب في الموازنة، وزارة المالیة في السنوات السابقة
قد عودتنا على مجموعة من المشاكل وكان مجلس النواب السابق الى حلھا ولكن وزارة المالیة ترجع الى نفس المشاكل، على سبیل المثال مسألة
حصة إقلیم كوردستان والنسبة المخصصة، كانت ھنالك نقاشات خالل األربع سنوات بنسبة (17%) أو (12%)، في عام 2018 قد تم رفع ھذه

النسبة من الموازنة ورجعت وزارة المالیة بوضع نفس النسبة (12,67%) حقیقة ال نعرف من أین أتت ھذه النسبة؟ ھذه وثیقة سیدي الرئیس
إخواني وأخواتي الزمالء وثیقة رسمیة من وزارة التخطیط العراقیة قسم اإلحصاء نسبة إقلیم كوردستان فیھا (13,9%) أي حوالي (%14)

.بمعنى فقط زیادة النسبة من (12,67%) حوالي (900) ملیار دینار

ثانیاً: بالنسبة لحصة موظفین إلقلیم كوردستان، ھنالك عدد من عام 2011 (682) الف و (21) شخص، لماذا لم یتم زیادة إعداد موظفین إقلیم
كردستان؟ مع العلم أن ما یخصص لموظفي إقلیم كوردستان في عام 2011 كان (7) تریلیون وفي عام 2016 كان (5) تریلیون وفي عام

.2017 كان

-:السید رئیس مجلس النواب –

مالحظتك الدقیقة على ھذه الموازنة تفتقر الى ھذه األمور؟ أي بمعنى مشروع الموازنة الحالي یفتقر الى ھذه األمور؟

-:النائب احمد حمھ رشید احمد محمد –

بالتأكید ھنالك استحقاقات لموظفي إقلیم كوردستان وفالحي إقلیم كوردستان والبیشمركة، مجرد رقم، قوات البیشمركة قد ضحت بـ(11) ألف بین
شھید وجریح وما مخصص لھم في الموازنة ال یكفي فقط التشغیلیة لھم، لذا اطلب من وزارة المالیة من إخواني بأن البیشمركة جزء من القوات

األمنیة وھي قوة دفاعیة البد من أن یراعوا وان یكونوا بمستوى األداء والمھام، الراتب والتخصیص والتصلیح والتجھیز. بالنسبة للنفقات
السیادیة في عام 2005 وتستطیعون تدرسوھا كانت فقرات السیادیة في عام 2005 كانت (16) فقرة مخصصة لھا (5) تریلیونات وفي عام

.2018 كان (86) فقرة مخصصة لھا (43) تریلیون في ھذه السنة (95) فقرة مخصصة لھا (97) تریلیون

-:السید رئیس مجلس النواب –

التشغیلیة تقصد النفقات الجاریة. السیادیة (97) تریلیون؟
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-:النائب احمد حمھ رشید احمد محمد –

.العفو (47) تریلیون یخصص في السیادیة أموال للمقاولین وھذا ال یجوز، إذن یجب إعادة الموازنة من حیث التركیب واألرقام

-:النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي –

أطلقت على ھذه الموازنة الموازنة الصّماء من حیث الملحقات أما من حیث المحتوى فقد أطلقت علیھا موازنة (مكانك راوح) واإلصرار على
التراجع الى الوراء من حیث األداء. الموازنة یجب ان تعكس وضع الدولة الكلي الشمولي، عندما قرأت الموازنة وجدتھا موازنة صماء فیھا

جداول بسیطة، لكن ماذا سوف یكون معھا؟ المفروض كل وزارات الدولة تعطیني تقریر ملحق بالموازنة، مثالً وزارة المالیة المفروض تعطینا
تكالیف إدارة الدولة ونسبة تكلفة كل مركز الى حجم نشاطھ ونسبتھ الى إجمالي اإلنفاق الكلي للدولة، حسناً أین الشركات العامة؟ الوضع المالي

للشركات العامة والمؤسسات المستقلة مالیاً وإعداد القوة العاملة في الشركات العامة احتاجھا وأرید صافي األرباح الممولة واإلعانات التي
استلتمھا وتحدید نسبتھا الى إجمالي النفقات وصافي النتیجة، طیب ما ھي عالقتھا بالقطاع المصرفي؟ یجب أن یبین لدي. أین حجم المدیونیة؟
احتاج جدول بحجم المدیونیة الداخلیة والخارجیة ورصیدھا ومن الدولة ولماذا أخذنا القرض؟ وكم بقت لدي فوائد؟ أین ھي مؤشرات التغطیة؟

نسبة التغطیة واإلیرادات األخرى كم تغطي النفقات الجاریة؟ ھذا مقیاسي ولیس النفط، المقیاس الحقیقي اإلیرادات األخرى یبین لدي النشاط
الحقیقي للدولة كم تغطي النفقات الجاریة؟ أین تقریر السیاسة الضریبیة؟ كیف ھي وما ھي األوعیة المستھدفة؟ حجمھا ونسبة اإلیرادات بھا

وحجم كل وعاء، أین ھي عوائد عقارات الدولة؟ ھل قمتم بتقییم عقارات الدولة؟ تجاري وصناعي وسكني، المفروض لدي ملحق بتقییم عقارات
الدولة، أین السلف وتقریرھا؟ احتاج الى تقریر عنھا والى تقریر عن الودائع الحكومیة بالدینار وبالدوالر، احتاج الى الرصید االفتتاحي

والحسابات الختامیة للخزینة وأین حركتھا خالل السنة؟ أرید حركة األرصدة خالل السنة، أین االعتمادات وخطابات الضمان؟ وكم لھا رصید
استلم ولكن لم یصرف؟ أین أرباح المشاركات الدولیة؟ لدي أموال في دول أخرى، لدي مزارع رز أین ھي أرباحھا؟ أین موازنة النوع

االجتماعي؟ كم خصصنا للمرأة؟ وكم خصصنا للشاب؟ وكم خصصنا للطفل؟ وكم خصصنا لكبار السن؟

نأتي الى وزارة التخطیط، أین ھو تقریر وزارة التخطیط؟ یجب من خالل التقریر اعرف نسبة مساھمة القطاعات االقتصادیة الغیر نفطیة في
الناتج المحلي اإلجمالي، احتاج كشف بالمشاریع االستثماریة والرأسمالیة لكل وزارة، بیان تاریخ إدراجھا وكلفتھا والمبلغ المطلوب في ھذه السنة

ونسب التمثیل السابقة احتاج نسبة موظفي القطاع الحكومي الى السكان النشطین اقتصادیاً، أحتاج حجم االستیراد الحكومي الى إجمالي
االستیرادات حتى استطیع أُخِرج استیراد القطاع الخاص، أحتاج الى تقریر عن قدرة االقتصاد العراقي عن البناء عن طریق تحدید عدد

المستشفیات والمدارس والمناطق السكنیة، أحتاج الى وزارة النفط تعطیني تقریر، انتم فقط كتبتم النفط، أین ھي مشتقات النفطیة؟ أین الغاز؟

وزارة الكھرباء، حجم اإلنتاج المتوقع من الطاقة الكھربائیة لسنة الموازنة والمخطط لثالث سنوات القادمة، أحتاج حجم االستثمارات في محطات
.تولید الكھرباء وسعتھا ونفقات تشغیلھا

طیب أین ھي ھیأة التقاعد العامة؟ كم ھم عدد المتقاعدین المدنیین والعسكریین؟ وكم إعداد المشمولین بقوانین العدالة االنتقالیة؟ كم أخذوا؟ وكم
بقى لدیھم؟

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

ھذه الموازنة ھي موازنة كالسیكیة مثلما رأیناھا خالل الخمسة عشر عام التي مضوا وھي بصراحة موازنة ارضائیة تعتمد أسلوب األواني
المستطرقة بین الوزارات العراقیة وبین المحافظات إلرضاء الجمیع وھذه الموازنة ال تبني اقتصاد، اعتقد أن الدین العام في العراق تجاوز

الـ(60%) من الناتج اإلجمالي وھذا مؤشر خطیر جداً یجب أن یُحدد في الموازنة ال أرید الدخول في التفاصیل حتى ال آخذ من وقت إخواني
النواب ولكن أنا أقترح انھ الموازنة تُعاد وفق رؤیة البرنامج الحكومي وھذه الموازنة الموجودة لدینا تختلف عن المنھاج الحكومي الذي قرأه

السید رئیس الوزراء في جلسة تنصیبھ، وھذه یجب أن تراجع وإذا قلنا مثالً مسألة الوقت أن الموازنة ھي تشغیلیة واستثماریة بالنسبة للتشغیلیة
یمكن أن نتفق علیھا وتمضي بقدر اإلمكان ولكن فیھا الكثیر من المشاكل لذا أقترح أن تعاد أما بالنسبة لالستثماریة إذا مضت بھذه الطریقة وھي

نفس الطریقة التي كانت خالل الخمسة عشر التي مضت توجد مشاریع نرید أن نعرف التي نسبتھا وصلت الى (80%) كیف یمكن انجازھا
بسرعة؟ أنا أرید موازنة مشاریع وقطاعات یجب التركیز على قطاعات معینة والقطاعات األخرى نسمح للقطاع الخاص أن یكون جزء من إدارة

الدولة وإدارة االقتصاد، لذا اقترح أن الحكومة الحالیة أن تعید النظر في الموازنة وسوف لن تمضي بھذه الطریقة خصوصاً االستثماریة منھا
وادعو إخواني في مجلس النواب الى مساندة ھذا الرأي حتى لو تم تجزئتھا الى جزئین تشغیلي ونمضي باالستثماري على شكل تكمیلیة ونأخذ

.وقتنا بھا

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

.أوالً: نرید جواب صریح من الحكومة ھل مستعدة إلجراء التعدیل على الموازنة؟ أم ال؟ إذا قالت ال، نعیدھا الى الحكومة

ثانیاً: ھل من المعقول أن تعد الموازنة والمسؤولین الذین قاموا بإعدادھا لم یقوموا بزیارة محافظة منكوبة؟ قاموا بإعدادھا ولم یزوروا الموصل
حتى ولم یشاھدوھا وخصصوا لھا (142) ملیار دینار التي ال تكفي إلعمار قریة دمرت أكثر من ألف دار سكني، أرید أن اعرف الذي أعدَّ

الموازنة ھل قام بزیارة الموصل وھل شاھدھا ورأى البنى التحتیة وھل رأى المنطقة القدیمة؟ والیوم محافظ البنك المركزي العراقي یقول إنشاء
البنك المركزي العراقي بـ(772) ملیون دوالر والحكومة تخصص للمحافظة المنكوبة یوجد فیھا أكثر من عشرین ألف وحدة سكنیة مدمرة

والبنى التحتیة مدمرة بالكامل تخصص لھا (142) ملیار لذا أرجو من الحكومة تضمین إعمار قریة واحدة والبرنامج الوزاري للحكومة یقول
نحن خدمات وإعمارـ كیف تقومون بإعمار المنطقة القدیمة في الموصل؟ كیف تعمرون الجسور في الموصل؟ كیف تعمرون المستشفیات التي
بالكامل دمرت؟ كیف تعمرون شبكات الكھرباء التي انتھت؟ وكذلك شبكات الماء والمجاري، اعتقد أن الموازنة التي أعدوھا لم یروا الموصل

.بحیاتھم ألنھم لو رأوھا وذھبوا الى المنطقة القدیمة كان قاموا بإعداد موازنة تفي بحق أھل الموصل
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-:النائب عدنان فیحان موسى –

أوالً: نرحب بمعالي وزیر المالیة والوفد المرافق لھ. الحقیقة انھ ھذه الموازنة بھذا الرقم ال تعتبر موازنة تقشفیة وھو (105) تریلیون دینار
عراقي، ھذه غیر تقشفیة، ھذه الموازنة فاقدة للسیاسة المالیة وأولویات حقیقیة، ھذا المبلغ ضخم جداً من صادرات النفط العراقي والصادرات
األخرى التي تدر لنا األموال، لذا نحن نحتاج في ھذه الموازنة الى إعادة األولویات حسب البرنامج الحكومي الذي أطلقھ رئیس الوزراء الذي

حدد فیھ بعض أنواع الخدمات التي یمكن ان تُقدم الى الشعب العراقي والذي قام بتقسیمھا الى سریعة ومتوسطة وبعیدة والتي من المفروض خالل
عام 2019 تطبق، كیف سوف یطبق رئیس الوزراء برنامجھ الذي عرضھ أمام مجلس النواب بھذه الموازنة؟ الموازنة تفتقد الى أولویات

واضحة، الیوم نحن الموازنة لم تقوم بمعالجة كیفیة نقل تخصیصات الموازنة االستثماریة من الوزارات الى المحافظات التي نقلت وظائفھا إلیھا،
ھذا غیر موجود الیوم، لدینا سبعة أو ثمانیة وزارات حسب قانون رقم (21) لسنة 2008 المعدل المادة (45) تم نقل وظائف من ھذه الوزارات

.فالخطة االستثماریة لم یتم نقلھا في ھذه الموازنة

ثانیاً: لدي سؤال، ھذا القانون بعد إقراره في مجلس النواب یصبح ھذا القانون نافذ، إیرادات عام 2018 المخمنة وكذلك توجد مقابلھا نفقات
مخّمنة، الیوم نحن في 2018 اإلیرادات من المفروض ألنھ سعر الموازنة كان بالنسبة لسعر النفط (46) دوالر مع ذلك ازداد سعر النفط بمعنى

زادت إیرادات الموازنة، بینما عند تدقیق النفقات التخمینیة نجد أن النفقات لم تصل الى المحافظات او الوزارات بشكل كامل والدلیل محافظة
بابل في موازنة عام 2018 كان المرصود لھا ھو تریلیون وستمائة وعشرین ملیار ولحد 31/9 أستلمت (623) ملیار أین اثر زیادة إیرادات؟
ولماذا لم تصل النفقات المحسوبة الى محافظة بابل لحد ھذا الیوم بالشكل الموجود في الموازنة؟ النفقات لم تصل مع وجود زیادة في اإلیرادات،
أین ذھبت ھذه الزیادة؟ لذا یحتاج باإلضافة الى أن ھذه الموازنة تفتقد الى قانون تنفیذ الموازنة التخطیطیة للقطاع العام، الموجود الیوم ھو فقط

قانون تنفیذ قانون الموازنة العامة فقط وھذا القانون الذي یجب ان یعدل حسب رأیي والموازنة بھذا الشكل لن تخدم البرنامج الحكومي الذي أطلقھ
السید رئیس الوزراء ولن تخدم الوضع العراقي والزیادة موجودة وواضحة بأسعار النفط، مع ذلك ھذه الموازنة تفتقد الى األولویات المناسبة التي

.تخدم الشارع والمجتمع العراقي

-:النائبة انتصار علي خضر الجبوري –

نرحب بمعالي الوزیر وأھالً وسھالً بھ وبالضیوف والوفد المرافق لھ وھذه تاسع موازنة نقوم بحضورھا وھذه أول مرة تشاركنا وزارة المالیة
.في إعداد ھذه الموازنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال نشترك في اإلعداد، فقط نبدي مالحظاتنا وال نشترك في اإلعداد

-:النائبة انتصار علي خضر الجبوري –

.أوالً: كال سیادة الرئیس، عند طلبنا إدخال مالحظاتنا في الموازنة فھي مشاركة في إعدادھا بإدخال المالحظات

فقط أسأل السید معالي وزیر المالیة انھ درجات المفصولین من الشرطة والمفسوخة عقودھم من الجیش، ھل من الممكن إضافتھا الى موازنة عام
.2019؟ وتم التصویت علیھا في موازنة عام 2018 ولم تُخصص األموال الكافیة لھا ألھالي محافظة نینوى

.ثانیاً: بالنسبة للدرجات الوظیفیة ألھالي محافظة نینوى

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرجو الحدیث بشكل عام عن قانون الموازنة

-:النائبة انتصار علي خضر الجبوري –

.یجب إعطاء محافظة نینوى خصوصیة خاصة ألنھ جنابك تعلم ماذا حصل؟ لھا كما ذكر السید األخ نایف ولكن

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لخاطري تكلمي عن االنبار، لماذا أصریتي على الموصل؟ تكلمي بشكل عام

-:النائبة انتصار علي خضر الجبوري –

بالنسبة للدرجات الوظیفیة البارحة السید الوكیل اجتمع مع بعض المحافظین في المناطق المحررة وأطلق عشرة اآلالف درجة وظیفیة لمحافظة
نینوى وحصل أكثر من مائة اتصال منذ یوم أمس ولحد الیوم، أنا فقط أسأل الدكتور ماھر، ھل تكفي عشرة آالف درجة وظیفیة لمحافظة نینوى،

أرید أن یوضح للمواطنین الذین یتصلون بنا من أھالي محافظة نینوى، ما ھي ھذه العشرة اآلف درجة وظیفیة؟ وھل صحیح؟ وھل ھي حق
محافظة نینوى؟

-:السید رئیس مجلس النواب –
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السیدة النائبة ھذه الدرجات الوظیفیة ھي درجات حركة المالك التي قررھا مجلس الوزراء بناًء على قانون الموازنة للمالك المصادق لغایة عام
2016، كل المحافظات العراقیة بما فیھا محافظة نینوى كم لدیھا حركة مالك ولكن محافظة نینوى قد تظھر إعداد بھا أكثر من باقي المحافظات

األخرى ألنھ لم تستفد من درجاتھا للمالك المصادق لغایة 31/12/2016 وتم توجیھ وزارة المالیة واالجتماع بھم أكثر من مرة قبل أن یأتي
معالي الوزیر ودولة نائب رئیس الوزراء تم الحدیث معھم على ضرورة االستعجال بإعالن الدرجات للمحافظات والوزارات بشكل عام إلشغالھا

.سواء كانت في المحافظات المحررة أو المحافظات األخرى بموجب قانون الموازنة وبموجب قرار مجلس الوزراء

-:النائبة انتصار علي خضر الجبوري –

نحن أیضاً نسأل عن طریق جنابك بالنسبة ألموال إعمار محافظة نینوى ھل تكفي بمقدار الدمار الذي حل بھذه المحافظة؟ أنا أسأل وكیل وزیر
المالیة، ھل یكفي ھذا؟ وإذا ذكر السید نایف انھ (22) ألف فقط ولكن أنا أقول (40) ألف وحدة سكنیة تحتاج، كیف أُعید نازح الى منطقة

.مھدومة والكل یشاھد باإلعالم ورآھا؟ (40) ألف درجة وظیفیة، محل سكن للمواطنین وحدة سكنیة ألھالي محافظة نینوى

-:النائب ھوشیار عبد هللا فتاح عبد هللا –

یوم الثالثاء الماضي في الجلسة الرسمیة كان توجھ جنابك واضح وضوح الشمس وانا استغرب جداً اآلن من ھذه المناقشة یعني مجلس النواب
وعلى وجھة الخصوص ھیأة رئاستھ وجنابك الكریم على وجھ الخصوص كان توجھك واضح بأن نحن نسمع رأي الحكومة، ھل ھم على أتم

األستعداد للتغییرات الجذریة بشكل أستراتیجي على ھذه المسودة أم ال؟

ألن ھذه المسودة في جلسة یوم الثالثاء قد قبلت بالرفض كان واضحاً وضوح الشمس ألن رأي السادة النواب كان واضحاً ھذه من جھة، ومن
جھة أخرى نحن اآلن نناقش مسودة قانون أمام فریق حكومي والذین ھم غیر مشاركین في إعداد ھذا وعلى األقل معالي وزیر المالیة ھو یقول

بشكل بأن الحكومة السابقة أعدت ھذه المسودة ھذه من جھة، ومن جھة أخرى نحن نعرف تماماً سید الرئیس بأن ھذه المسودة فیھا أخطاء
كوارث من حیث االستراتیجیات إلعداد الموازنة وعلى األقل من حیث حل المشاكل الموجودة العویصة وعلى سبیل المثال مشكلة حكومة إقلیم

كردستان والتخصیصات الموجودة إلقلیم كردستان مشكلة البصرة والمناطق المتضررة وخاصة التي تضررت من جراء العدوان الداعشي،
ھنالك مجموعة من اإلشكالیات ضمن ھذه المسودة لم یتطرقوا الى معالجتھا عدى ذلك سید الرئیس أنا أقول لكي نستفید من الوقت أكثر أي نرجع

الى نفس الرؤیا الموجودة لدى جنابك ألنھ إذا نحن كمجلس نواب وخاصة اللجنة المالیة سنشارك في إعداد أو تقویم ھذه المسودة دعونا لنباشر
في تشكیل لجنة مشتركة ما طالما معالي وزیر المالیة قال ونحن وعلى أتم االستعداد للتغیرات حتى على صعید األرقام والتخصیصات فلنباشر

.عملنا وحتى نستفید من الوقت

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أنا أرید ان تسمع اللجنة الحكومیة اآلراء بشكل واضح من السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب ونبدأ برؤساء الكتل النائب أرشد الصالحي

سیادة النائب حتى اآلن نحن ال نستطیع أن نناقش قانون الموازنة ألنھ لم نقرئھا قراءة أولى والمناقشات تأتي الحقاً نحن اآلن نتحدث من حیث
المبدأ ما ھي مالحظاتنا على القانون من حیث المبدأ المناقشات ولدینا وقت طویل للمناقشات مابین القراءة االولى والقراءة الثانیة واقرار القانون

.في لو مضى مجلس النواب بقراءة القانون، النائب ارشد الصالح

-:النائب أرشد رشاد فتح هللا الصالحي –

السیاسة المالیة للدولة تقرھا وزارة المالیة بالتنسیق مع مجلس الوزراء وبھذه اإلستراتیجیة ممكن أن نحدد السیاسة المالیة واالقتصادیة للدولة
العراقیة السیاسة المالیة من وزارة المالیة بالتعاون مع مجلس الوزراء وبالتعاون مع بقیة الوزارات، نحن نرى الیوم نتكلم دوماً بالكثرة ألننا

معتمدین على مبیعات النفط لكن في الوقت ذاتھ نحن ال نضع محددات فیما اذا ھبط سعر النفط ألننا جمیعنا معتمدون على الوفرة المالیة بحیث ان
العجز الذي لدینا حالیاً ( 26) ملیار وضعنا في الوفرة حسناً فیما إذا أصبح تدھور في مبیعات النفط كیف ستكون؟ أكد معالي الوزیر على فكرة

الالمركزیة  المالیة مبھمة الى من الالمركزیة المالیة؟ یعني بالنسبة الى المحافظات لمجالس المحافظات توجد الكثیر من االمور بالنسبة الى
الالمركزیة المالیة خطیرة الیوم مجالس المحافظات توجد علیھ إشكاالت كثیرة فیما إذا كان یقصد معالي الوزیر الالمركزیة المالیة بالنسبة الى

..المحافظات أنا أرى ھذا نوعاً ما خطیرة یجب ان نعرفھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

أین الخطورة في الالمركزیة؟

-:النائب أرشد رشاد فتح هللا الصالحي –

.…الیوم شبھات الفساد في مجالس المحافظات في كل مكان ھو موجود نحن مركزیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذا األمر سیادة النائب نحن نذھب الى المركزیة بحجة وجود شبھات توجد مجالس محافظات وتوجد محافظات وتوجد دوائر نقلت الصالحیات
.الى ھذه المحافظات وفي التالي إذا یوجد شبھات فساد في مكان معین نبحث عن شبة الفساد اإلستثناء ھو األصل

-:النائب أرشد رشاد فتح هللا الصالحي –
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المھم ان النطلق المال التصرف بالمال بشكل ال مركزي المال شيء حساس یجب ان یكون للحكومة رأي األول واألخیر واألكثر والنقطة
االخیرة سیادة الرئیس اذا جئنا الى المحافظات بشكل عام مثالً بالنسبة الى العقود والتعیینات ال تحددوھا فقط للمناطق المحررة نحن لدینا

محافظات ربع المحافظة احتلت عندما تكون منطقة محررة فقط من داعش سوف تكون المحافظة بشكل عام متضررة أتمنى ان تكون محافظات
ألنھ أساساً تضررت بمسألة التعیینات الیوم انت تطلق فقط التعیین الى المناطق المحررة المحافظة تتضرر بشكل عام وكركوك متضررة من ھذا

.االمر

-:النائبة جوان احسان فوزي –

ھنالك جملة من المالحظات على مشروع قانون الموازنة لعام 2019 قد اعرج على جزء من ھذه المالحظات التي تعتبر خروق دستوریة
وأصطالحات وتسمیات غیر قانونیة وردت في مشروع القانون منھا أوالً تمسیة المحافظات التابعة إلقلیم كردستان في المواد (اوالً) (ب) (ثانیاً)
(و) ( رابعاً) (2) (تاسعاً) (اوالً) والمادة (1ً0) (2) (د) والمادة (31) (ثانیاً) تسمیة المحافظات الشمالیة في عنوان احتساب حصة المحافظات

الشمالیة في اجمالیة الموازنة العامة االتحادیة، ثانیاً الغاء دور دیوان الرقابة المالیة إلقلیم كردستان، الغاء دور وزارة المالیة واألقتصاد في إقلیم
كردستان في المادة(10) (ثانیاً)، ھنالك ثالث سلطات في الدستور العراقي كما ھو مبین في الدستور منھا السلطات األتحادیة وسلطات األقالیم

وسلطات المحافظات التي لم تنضم في اقلیم ال توجد تسمیة سلطات المحافظات المنتظمة في إقلیم بموجب الفقرة (خامساً) من المادة (121) من
الدستور والتي ھي السلطة المختصة بكل ما تتطلبھ إدارة اإلقلیم، منع صالحیات مباشرة لمحافظات االقلیم كردستان في المادة (4) (ثانیاً) من

ھذا المشروع والتعامل مع محافظات اقلیم كردستان ھناك كمحافظات غیر منتظمة في االقلیم ولیس كإقلیم اتحادي یخالف أحكام الفقرة (أوالً) من
المادة (117) والفقرة (أوالً) من المادة ( 121) فضالً عما جاء في الفقرة (ثانیاً) من المادة ( 122) كما انھ جاء في الفقرة بخصوص التزام

حكومة اقلیم كردستان بتصدیر ما ال یقل عن (250) الف برمیل من النفط الخام یومیاً المنتج من حقولھا لتسویقھا عن طریق شركة سوموحصراً
وتسلیم االیرادات الى الخزینة العامة تعتبر منافیة للفقرة (ثانیاً) ( أ) من المادة (10) من مشروع القانون، اخوان ھذا لیس نقاشاً ھذه فروقات
دستوریة، فیما یخص محافظة حلبجة لم ترد في مشروع القانون كمحافظة مستقلة ولھا خزینتھا المستقلة وكما ھو معروف ان وزارة الداخلیة

تخاطبھا كمحافظة مستقلة ولدیھا مؤسسات مثل الجوازات والجنسیة ومكتب المعلومات كما لدیھا تنظیم لوحات السیارات الخاصة بأسم المحافظة
ً .ھنالك جملة من المالحظات األخرى ولكن أكتفي حالیا

-:(النائب فرات محمد عبد التمیمي (نقطة نظام –

نقطة النظام الفصل (16) االجراءات التشریعیة المادة (128) یحیل رئیس مجلس النواب مشروعات القوانین المقدمة من السلطة التنفیذیة الى
اللجان مختصة لدراستھا وإبداء الرأي فیھا قبل عرضھا على المجلس لمناقشتھا على أن یجري ذلك بحضور ممثل عن اللجنة مقدمة المشروع

سید الرئیس نحن نناقش قانون موازنة وھذا النقاش حضرتك توجھ فقط رؤساء الكتل كان یفترض ان تكون في القاعة الدستوریة اجتماع أو
… اللجنة المالیة نحن قدمنا طلبات ومقترحات وقد ثبتنا اسمائنا في المداخالت مرتین وحضرتك توجھ الى رؤساء الكتل فقط

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نحن ال نناقش قانون الموازنة

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

.أعلم ذلك لوجود مخالفة في النظام الداخلي

-:السید رئیس مجلس النواب –

ما ھذه المخالفة؟

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

.المخالفة كان یفترض أن المشروع یذھب الى  اللجنة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

متى تشكلت اللجنة المالیة؟

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

.(نص المادة (128

-:السید رئیس مجلس النواب –

متى تشكلت اللجنة المالیة؟

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –
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حتى لو لم تشكل اللجنة ھذا نقاشنا یبقى مخالفة أو كان من المفروض أن یكون إجتماع أو رد القانون من حیث المبدأ لإلعتراض علیھ وإرجاعھ
.الى الحكومة

-:السید رئیس مجلس النواب –

الیوم نسمع وجھة نظر الحكومة اذا كان وجھة نظر مجلس النواب اعادة الموازنة لمجلس النواب ما یرتئي، النائب حسن خالطي، والنائب صباح
الساعدي وبعده النائب عمار طعمھ والنائب احمد الجبوري، سیدات والسادة النواب الكل سوف آخذ مداخالتھم فقط دعونا نأخذ وجھة النظر اآلن

.بشكل عام جمیع النواب سوف آخذ مداخالتھم ولكنلننبحث مواضیع داخل الموازنة نتحدث بشكل عام عن قبولھ من حیث المبدئ من عدمھ

-:النائب حسن خالطي نصیف –

باعتبارنا تكلمنا في المبادئ القضیة المھمة المحوریة ھل ان الحكومة تتبنى ھذه الموازنة أم ال؟ والسید نائب رئیس الوزراء أشار الى قضیتین
القضیة األولى ان الحكومة تتبناھا ولكن اضافة عبارة بان ھذه الموازنة تم وضعھا من قبل الحكومة السابقة نحن أیضاً باعتبار وجوده اآلن أمام

مجلس النواب قال اذا سمح الى اللجنة الحكومیة مع مجلس النواب بإجراء تغییرات وتعدیالت نرید كالماً واضحاً بأن الحكومة ال تقول الحقاً بأن
.ھذه الموازنة تم وضعھا من قبل الحكومة السابقة تتبناھا كما ھي یعني قصة أنھا وضعت من قبل حكومة سابقة یجب ان تنتھي

القضیة األخرى نتفق على ان الحكومة الحالیة لدیھا برامج اقتصادیة تنمویة برامجھا في قضیتین القضیة األولى تشجیع االستثمار وتشجیع
القطاع الخاص ھذه ممكن ان تكون على شكل برامج اقتصادیة ناھضة وتبقى الموازنة الحالیة ضمن ما جاء في الدستور من مھام الحكومة
توزیع الثروة بشكل عادل الیوم ھي أمامنا أرقام تمثل ثروة الشعب العراقي وعلینا كبرلمان وحكومة ان نقوم بتوزیعھا بشكل عادل فاألرقام

..… الموجودة في الموازنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أغلب المالحظات المثبتة على الموازنة أنھ ال یوجد توزیع عادل في قانون الموازنة

-:النائب حسن خالطي نصیف –

نحن واجبنا الیوم بان نعیدھا الى العدالة، القضیة االخرى بعض الفقرات تأتي في الموازنة وتبقى حبر على ورق یعني قضیة البترودوالر
للمحافظات المنتجة للنفط یشار الیھا دائماً في المادة (2) ولكن عندما تأتي الى التمویل یخصص المبلغ ولكن في التمویل ال یكاد یعطى (%10)

.ھذه وان كانت تفاصیل

 

 

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

مجلس النواب في الجلسة الذي ناقش بھا المرة األولى الموازنة العامة قرر بشكل واضح وصریح أنھ الیمكن اعتماد ھذه الموازنة إال بكتاب
بتوقیع من رئیس مجلس  الوزراء سؤالي الى سیادتكم فھل جاء كتاب من سید رئیس مجلس الوزراء؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم جاء قرار من مجلس الوزراء وأرسلوھا لنا

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.المالحظة االساسیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

بالمناسبة ھذه اللجنة مشكلة برئاسة نائب رئیس الوزراء للشؤون االقتصادیة وزیر المالیة وبعض األشخاص أیضاً جزء منھم موجود ھنا ھم
.… المعنیین في المناقشة واجراء التعدیالت على قانون الموازنة بموجب ما قدمناه

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

أنا ال أكرر المالحظات التي ذكروھا السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب موازنة تفتقر الى أبسط أسلوب فیما یتعلق بالفلسفة االقتصادیة
الجدیدة للحكومة الجدیدة، ال توجد في الموازنة أي عدالة فیما یتعلق بتوزیع الواردات االتحادیة على المحافظات وعلى االقالیم، الموازنة ال تلبي

أبسط طموحات الشعب العراقي فیما یتعلق بالقطاعات الخدمیة والقطاعات األقتصادیة من وجھة نظرنا ان الموازنة یجب ان تعاد الى مجلس
الوزراء ألجل اعادة صیاغتھا بشكل كامل ثم ارجاعھا ألن من صالحیاتنا فقط ھو التخفیض والمناقلة في حدود معینة ولیس من صالحیات

.مجلس النواب ان یبني الموازنة ھذه من أختصاصات وزارة المالیة وأختصاصات الحكومة
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-:السید رئیس مجلس النواب –

الكل تأخذ مداخالت سیادة النائب اذا تسمح لي أنا لدي (329) نائب اما نتحدث بالكتل أو نتحدث في الجدول، یكملون رؤساء الكتل ومن ثم
.أمضي في الجدول

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیدواي –

مالحظات جوھریة بنویة على اعداد الموازنة المالحظة األولى توفیر فرص العمل من خالل التعیین ودعم القطاع الزراعي والصناعي وتوفیر
القروض، المالحظة الثانیة تنمیة ایرادات غیر النفطیة ومكافحة الفساد من خالل تبني ضوابط رقابیة خاصة على استیفاء إیرادات المنافذ
والكمارك التي تحصل بھا ھدر كبیر، المالحظة الثالثة الخدمات االساسیة یفترض ان تكون أولویات قطاعیة مثالً شحة المیاه تشكل قضیة

ضاغطة تسبت في سخط جماھیري اجتماعي موضوع محدد وبمشاریع أیضاً تكون واضحة ومحددة بتخصیصاتھا، النقطة االخرى مراجعة
جوالت التراخیص یعني انتم عندما تذكرون مایقارب( 15) تریلیون ھي معدل لتغطیة تخصیصات جوالت التراخیص من مجموع إیرادات النفط
والتي ھي (39) تریلیون یعني (16%) من االیرادات النفطیة تذھب لتغطیة استحقاقات جوالت التراخیص فالبد من مراجعة جوالت التراخیص

بما یحقق الفائدة الوطنیة، النقطة األخرى الحسابات الختامیة یعني الموازنات السابقة عام (2015) و (2016) و(2017) على التوالي
المصروف الفعلي (79) تریلیون (68) تریلیون (75) تریلیون بینما في السنوات السابقة المصروف الفعلي (118) تریلون یعني الفرق ما

یقارب (48) تریلیون صحیح ان ھنا قد خفضت التخصیصات االستثماریة لكن خفضت التخصیصات االستثماریة ال تصلح  تفسیرا مقنعاً لھذا
الفارق الكبیر الذي یتجاوز (40)تریلیون لذلك نحن نركز على ضرورة أرسال الحسابات الختامیة لكي نعلم أي تذھب ھذه الفروقات الكبیرة،

بالنسبة الى األقتراض الخارجي بدالً من االقتراض الخارجي كان یفترض أن نذھب االدخار األختیاري وتحفیز المواطن على االدخار االختیاري
.لنتجنب الشروط التي ترھق األقتصاد العراقي والقرار العراقي من خالل شروط التي تفرضھا المؤسسات الدولیة

-:النائب احمد الجبوري –

إن موازنة 2019 ھي الموازنة األولى في ھذه الدورة والكل متفق على ان ھذه الموازنة ھي مرتبكھ وال تلبي الطموح فضالً عن الكثیر من
األبواب فیھا اشكالیات وقد تصل الى اشكالیات كثیرة أنا أقول سیادة الرئیس ان الحل األسلم طالما اتفق المجلس على ان یبقي الموازنة في مجلس
النواب وھذا طبعاً یختلف النظام الداخلي لكن طالما ھناك مصلحة في ان نكسب الوقت فأنا أعتقد ان تشكل ورشة عمل بین الوزارة المالیة وبین
اللجنة المالیة ومن یشاء من النواب ھذه الجلسة الوقت ال یتسع لذكر كل االشكالیات فیھا سأضرب مثالً في محافظة نینوى تم إیقاف  درجات منذ
عام 2014 وحتى اآلن بعض من ھذه الدرجات في محافظة نینوى في عام 2014 بعض الوزارات قامت بنقل الدرجات الوظیفیة الى محافظات

أخرى وعلى سبیل المثال أكثر من سبعة آالف درجة وظیفیة نقلت أتمنى أن یثبت وزارة المالیة ھذه الشيء نحن جئنا بھم الى ھنا لالستضافة،
سیادة الرئیس نقطة نظام داخل النقطة نحن نتكلم ھنا وال یجوز الكالم مع السادة في ھذا الوضع أكثر من سبعة آالف درجة وظیفیة في شرطة

نینوى نقلت الى المحافظات األخرى والیوم محافظة نینوى یفترض وفق المالك بحدود (28) الف درجة ھذه الدرجات نقلت الى محافظات
ً أخرى، ولذلك أنا أطلب من السید وزیر المالیة ان یراجع جمیع الدرجات التي نقلت من المحافظات المحررة الى محافظات أخرى ولذلك أیضا
یجب ان تشكل الورشة مع اللجنة المالیة ومن یشاء من النواب ال نستطیع ان ندرج جمیع المشاكل في ھذه الجلسة بعیداً عن االعالم وبعیداً عن

.أي شيء

-:النائب علي عبد هللا حمود الصجري –

الموازنة األخوة أثروا الحدیث ولكن تجاربنا السابقة أن عودة الموازنة الى الحكومة ودون أیضاً أي نقاشات مع األخوة في وزارة المالیة سوف
یكلفنا عامل وقت كبیر وجھد كبیر وفي النھایة تذھب وتعود ونحن لسنا راضین على بعض النقاط أعتقد أن تشكیل اللجنة أو مقترح تشكیل اللجنة

التي تحدثنا عنھا اآلن مع االخوة في اللجنة المالیة والنواب االخرین أنا اتحدث عن شق قضیة الموازنة ھذه سوف تعطي ایضاً للجنة المالیة
صالحیة أكثر في الدخول في فقرات الموازنة وناھیك عن التخصیصات في فقرات الموازنة حتى أیضاً اذا أصبح تكامل في النتیجة سوف تكون

الموازنة بقناعھ تامة من قبل الجنة المالیة ومن قبل الوزارة وفي النھایة ال توجد معوقات، أما بالنسبة الى التخصیصات فأنا أعتقد ان ھذه
الموازنة موازنة مجحفة بحق محافظاتنا التي دمرت بسبب داعش وال أعني ھنا محافظاتنا فقط الست محافظات العراق ھي جمیعھا محافظاتنا

وموضوع البصرة ومیاه البصرة والتي حتى االن تعاني الناس من العطش أنا أقول بصراحھ القیمة التقدیریة للشركات االستشاریة االولیة إلعادة
اعمار المناطق كانت تقدر بعشرة ملیار دوالر أي (12) تریلیون دینار في النھایة الیوم عندما نجد في محافظات (100) و (120) و(130) 

ً ھذه أنا أعتقد ھذا توجیھھ صفعھ اخرى الى اھلنا مع الضیم الموجود والذي ھم بھ حتى اآلن وال زالوا في الخیم وفي الھیاكل وھذا مرفوض تماما
انا اقترح ان تمضي الموازنة بشكل كامل ھنالك إقتراحین تمضي الموازنة على العدد السكاني الموازنة العامة للمحافظات لكن قضیة اعادة
االعمار امامنا خیارین اما ان نضیفھا على موازنة المحافظات وإما أن نغذي صندوق األعمار بربع المبلغ أي (2) ملیار دوالر وال اعرف

االخوة من این  خرجوا بھا في النقاشات الجنة المشكلة زائداً اللجنة المالیة یجب ان یضعوا ربع ھذا المبلغ لكي خالل االربع السنوات نستمر في
.عملیة اعادة بناء اعمار المحافظات أي ملیاران ونصف كل سنة تخصص لصندوق االعمار  او الى المحافظات ویبقى ھذا االمر الى االخوة

 

-:النائب عدنان عبد خضیر الزرفي –

في البدء أنا أطمح الى ان تكون الموازنة ھي موازنة فعلیة حقیقیة خالیة من العجز على أن تكون أو تتبعھا موازنة تكمیلیة من فائض االیرادات
.النفطیة حتى نستطیع أن نعرف أو نعلم بشكل دقیق الوارد اإلجمالي أو الناتج القومي اإلجمالي بشكل دقیق

ثانیاً، نالحظ من موازنة العام الماضي فرق تقریباً عشرون تریلیون بین موازنة العام الماضي وھذا العام وھذه الزیادة لم تنعكس على الموازنة
.االستثماریة ولم تنعكس على مشاریع تنمیة االقالیم وانما انعكست بشكل واضح على اإلنفاقات غیر الضروریة في القطاعات األخرى

ً أ أ ً
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ثالثاً، نحن لدینا موارد أو وزارات انتقلت وظائفھا المالیة واإلداریة الى المحافظات نحتاج تثبیت ذلك في الموازنة أیضاً نحتاج إضافة خمس
تریلیون الى مشاریع تمنیة االقالیم سیادة الرئیس مشاریع تنمیة االقالیم ھي الحل األمثل للبطالة في العراق من ھذا الكم الھائل والمبالغ الطائلة اذا

.دفعت خمس تریلیون الى المحافظات ستحل مشاكل كثیرة سواء على مستوى البنى التحتیة أو توفیر فرص العمل داخل المحافظات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سید ماھر أرجو تسجیل ھذه المالحظات

-:النائب عدنان عبد خضیر الزرفي –

حجم االنفاق على قطاع الكھرباء نحن سنویاً ننفق على قطاع الكھرباء ولم تتحقق زیادة فعلیة في قطاع الكھرباء والحكومة ماضیة في تخصیص
جزء فاذا استمرت الحكومة في االنفاق على قطاع الكھرباء فیما تسعى بشكل جدي الى تخصیص ھذا القطاع فھذا یشكل خطورة حقیقیة وكما

.… حدث مع المستثمر والذي اآلن

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرجو األختصار سیادة النائب

-:النائب عدنان عبد خضیر الزرفي –

نحتاج الى تثبیت موقف من الحكومة بالتعدیل في ھذه الموازنة نحن كلجنة مالیة مع الحكومة جلسة مستقلة لتحدید االتجاھات التي تسیر فیھا
الحكومة الن االن الوقت ضیق جداً ولدینا افكار ومقارنات بین موازنة 2018 وموازنة 2019 والتخمینات الدقیقة او غیر الدقیقة وتفاصیل

.كثیرة قد ال تسعھا

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

قبل أن أدخل في مداخلتي أتمنى أن یكون السید الوكیل السید ماھر والست طیف حضورھم غداً للمناقشة فیما یتعلق باالستقالل المالي واالداري
.لمجلس النواب وطالما ھم حاضرین أن نتخذ قرار لحضورھم مرة أخرى یوم غد وأن تشطب ھذا الكالم من الجلسة

-:السید رئیس مجلس النواب –

االثنان؟

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.اإلثنان السید ماھر والسیدة طیف

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

كال أقصد أنفذ الطلبین معاً الطلب األول والطلب الثاني؟

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

یوجد قرار صدر ویخص ھذا القرار االستقاللیة المالیة لمجلس النواب البد أن تكون مناقشتھ طالما ھم حاضرین فأتمنى حضورھم یوم غد، سید
الرئیس الیوم أنا الحظت أكثر المداخالت التي حصلت من أعضاء مجلس النواب تتجاوز المادة (62) الفقرة (ثانیاً) من الدستور وال یمكن

لمجلس النواب إدخال مالحظات أعضاء مجلس النواب في الموازنة  لذلك أؤكد على جنابك وأؤكد على كل أعضاء مجلس النواب ضرورة
دخول ھذه المالحظات ألعضاء مجلس النواب بمواد الموازنة وأؤكد بمواد الموازنة وأن ال ندخل مع الحكومة عندما یتم الطعن بھا أمام المحكمة

.االتحادیة لكي نتخلص من ھذا الموضوع

األمر الثاني السید الرئیس ھناك بعض المؤسسات مذكورة في الموازنة ھي مؤسسات انتقالیة انتھى دورھا وذھبت ملفاتھا  الى القضاء ونجد في
الموازنة تخصیصات لھا مثل دعاوي الملكیة وھذه الدعاوي ذھبت الى القضاء لماذا یوجد تخصیصات مالیة لھا في الموازنة؟ وأین تذھب ھذه

األموال؟ األمر اآلخر في الموازنة السابقة وضعنا مواد تتعلق بالمفسوخة عقودھم ووضعنا أموال لھم ولم تتخذ الدولة قرار بموضوع المفسوخة
عقودھم بالرغم من وضعنا مادة تتعلق بھذا الموضوع وفقرة أخیرة سید الرئیس سبق وأن قدمنا طلب وقدمناه الى سیادتكم حول موضوع

.استقطاع من البرمیل الواحد الى البطاقة التموینیة أتمنى منك أن تتبناه جنابك وأن یكون وتداً لكم بھذه الدورة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(بناء على طلب النائب فائق الشیخ علي ومحمد التمیمي تشطب كلمة (مھاترة
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-:النائبة أسوان سالم صادق –

سؤالي الى اللجنة على ماذا استندت اللجنة المخصصة بوضع المواد الموازنة العامة ھل على النسبة السكانیة أم على مشاریع االعمار من ماء
وكھرباء وابنیة وطرق؟ فأن الموازنة ھي اكثر من (100) تریلیون ونسبة محافظة نینوى ھي (142) ملیار فأین األنصاف لمحافظة نینوى

المدمرة بالكامل؟ وأین االنصاف في المداخالت سیادة الرئیس؟

-:النائبة ھدار زبیر عبد هللا –

كما ھو معلوم في الدورة السابقة الدورة الثالثة لمجلس النواب العراقي كما ھو معلوم صدر قرار نیابي برلماني في الدور الثالث أي الدورة
السابقة بقرار نیابي مرقم( 196) بتاریخ 16/4/2018 ھذا القرار أمر بتوحید السیاسات والتعلیمات االداریة بین حكومة اقلیم كردستان

والحكومة االتحادیة في مؤسسة الشھداء والسجناء السیاسیین وعلیھ أستناد الى ھذا القرار والى المادة الدستوریة المرقمة (132) من أوالً التي
تكفل الدولة والتي تنص على أن تكفل الدولة نقصد ھنا الدولة العراقیة ولیست حكومة إقلیم تكفل الدولة العراقیة رعایة ذوي الشھداء والسجناء

السیاسیین والمتضررین من الممارسات التعسفیة للنظام الدكتاتوري البائد وأستناداً على ھذه المادة الدستوریة أطلب من الحكومة االتحادیة
بتخصیص مبلغ من المیزانیة اإلتحادیة على میزانیة الحكومة اإلتحادیة أي مؤسسة الشھداء والسجناء السیاسیین في العراق وعدم أدراجھا في

.. المیزانیة المتخصصة لحكومة االقلیم وأعتقد أن األكثریة لدیھم راتب الشھید في اقلیم كردستان یأخذ (450) ألف والمتزوج

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أكملي بشكل سریع

 

 

-:النائبة ھدار زبیر عبد هللا –

والمتزوج یأخذ (500) ألف إنما الشھید في بقیة المحافظات العراق یأخذ أقل شيء ملیون و (200) ألف لذا أطلب من سیادة معالي وزیر المالیة
.…ان یأخذ ھذا بنظر األعتبار ألن ھناك

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الحدیث عن صلب الموضوع

-:النائب عبد الرحیم جاسم محمد الشمري –

كان یفترض أن تكون لجنة من البرلمان ولجنة من الحكومة وھذه البد أن تثبت المشكلة بنقل الصالحیات في نینوى واألنبار وصالح الدین نطلب
نقل الصالحیات والتخصیصات ومیزانیات ھذه المحافظات وخاصة محافظة نینوى، وأیضاً نطلب من االخوة ومعالي الوزیر أن یلتزم الوزیر

بالحفاظ على التخصیصات المالیة وال یقوم بالمناقلة حتى داخل الوحدات االداریة ضمن المحافظة ھذا شيء مھم لضمان حقوق محافظاتنا، أیضا
نطلب أن تنصحوا وزارة المالیة عن موازنة نینوى االستثماریة والوطنیة بشفافیة حتى یكون واضحاً لدى أھالي نینوى والمحافظات المحررة

المبالغ المخصصة لھم ألن في الجدول مبالغ جداً وال ترتقي الى مستوى الدمار الموجود في ھذه المحافظات وحتى اآلن ال نعرف ھذه المبالغ عن
محافظة نینوى والمحافظات األخرى عند الوزارات كم رقم ھذه المبالغ في الوزارات (11,7) من الموازنة الوطنیة لمحافظة نینوى أي ما یقدر

بـ(4) تریلیون یعني المخصص (143) ملیار وھذا شيء مجحف خوفنا أن تقرر المیزانیة وال نحصل على أي شيء وعندما نتكلم یقول االخوان
موجودة فخوفنا بصراحة نرید ضمان لھذا الشيء ضمان ھذه المحافظات أن تكون میزانیاتھا موجودة، لدینا مقترح سیادة الرئیس اطلب من

… اخواني في

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أكمل بشكل سریع

-:النائب عبد الرحیم جاسم محمد الشمري –

.لدینا مقترح وأطلب من كل المحافظات العراقیین أن یعطوا الى محافظة نینوى المدمرة نسبة (1,0%) الى محافظة نینوى إلعادة إعمارھا

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

كنت أتمنى أن تعطیني دوري منذ البدایة ولذلك ألني دونت أسمي في المداخلة سید الرئیس كنا نأمل من محافظة واسط أن تعیطینا وقتاً تلك
.المحافظة محافظة واسط

-:السید رئیس مجلس النواب –
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أنا ال أتحدث نحن نتحدث عن مبدأ الموازنة ھل تصبح ھناك تعدیالت أم ال تصبح تعدیالت؟ وكم ھي مرونة التعدیل؟

-:النائبة إیناس ناجي كاظم –

باذنھ تعالى سید الرئیس ھناك مالحظات فیما یخص قانون الموازنة، قانون الموازنة فیما تم تشخیصھ االجمالیة لكل محافظة أنا أود ان أسأل فقط
كیف تم توزیع الموازنة االجمالیة فیما یخص المحافظات؟ ھل على نسبة السكان؟ ومن أین المعلومات؟… البیانات فیما یخص نسبة السكان من

.وزارة التخطیط أو اإلحصاء الى آخره

السؤال الثاني فیما یخص سعر برمیل النفط ھناك سعر مختلف وأرید أن أنطلق من محافظة واسط نحن لدینا موازنة االتحادیة والموازنة
االتحادیة تكون خارج ما یخص البترودوالر والمنافذ الحدودیة والمنافذ الحدودیة في محافظة واسط من خالل منفذ زرباطیة منذ عام 2011

وحتى عام 2018 بشھر الحادي عشر حصلنا نصف الحصة یعني فقط 2018 في حین الدستور نص وتوجد فقرة أن ھناك إیرادات المحافظة
فیما یخص المنافذ الحدودیة نصفھا (50%) عائدة الى الحكومة المحلیة لكن الذي حدث السید الرئیس فیما یخص نفس الموازنة نحن قلنا ان

.الموازنة االتحادیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السادة والسیدات رؤساء الكتل أرجو منكم مقدماً في كل جلسة تحددون عدد المتداخلین وأرجو ضبط ایقاع ادارة الجلسة بھذه الطریقة أن یرمى
على عاتق رئاسة المجلس خلق الموازنة بین رؤساء الكتل الذین لم یسجلوا وما بین النواب الذین سجلوا والذین ھم نواب كتلھم أرجو حسم ھذا

األمر حتى ال یصبح ھنالك غبناً لنائب دون نائب آخر أما النواب یكتفون…..سید النائب نحن ال نناقش قانون  الموازنة نحن ال نناقش أصل
القانون، السید النائب نحن نتحدث بآلیة قبول الموازنة شكلیاً من عدمھا أنا ال أبحث عن المضامین، السادة والسیدات النواب ال أستطیع أخذ

.تسعون مداخلة على موضوع واحد على القبول الشكلي للمضي في قانون الموازنة

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

عذراً لإلطالة لكن ھذه النقطة مھمة معالي الوزیر أرجوك فیما یخص الموازنة االتحادیة، الموازنة االتحادیة التي توزع على المحافظات ھناك
إیرادات للحكومة المحلیة عن طریق المنافذ الحدودیة والتي تدخل في تنمیة األقالیم وبعدھا لدینا اإلستثماریة فھنا سوف یصبح بأنكم تأخذون

.الحصة جمیعھا من المنافذ الحدودیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

فیما یخص المنافذ الحدودیة لم یتطرق قانون الموازنة لكیفیة توزیع إیرادات المنافذ الحدودیة لم تطرق الموازنة آللیة التوزیع في الموازنات
.السابقة كانت (50%) من موازنة العام الماضي بھذه السنة

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

.السید الرئیس، 2018 (50%) (38) ملیار

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أنا أتحدث عن موازنة 2019 المالحظة وأشر على قانون الموازنة لم یتم التطرق الى إیرادات المنافذ الحدودیة وآلیة توزیعھا 2019

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

أنا فقط أتكلم عن الموازنة ھل نحن في طور تقییم الموازنة أم تقویم الموازنة؟ إذا تقییم فأعتقد الموازنة ضبابیة واتفقنا جمیعنا أنھا غیر واضحة ال
یوجد فیھا ال استثمار وال إعمار وال تنمیة وال تعیینات وال نازحین وال تعویضات وال خدمات والحمد والشكر � ملیار فقط الى البنى التحتیة وال
نعرف ماذا نفعل بالـ( الملیار) في المیزانیة أقل ما یقال لھا أنھا میزانیة إنفجاریة ولذلك كنا نأمل من وزارة المالیة بأن تقدم لنا تقریر حول رؤیتھا

.الى الموازنة وتقدمھا الى السادة النواب حتى یعرفون من أین  ننطلق ھذا جزئیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید النائب بالنسبة لھم أقروا مبدأ قبولھم الى الموازنة كحكومة جدیدة

ثانیاً، أقروا مبدأ إجراء التعدیالت على قانون الموازنة بوجھة نظر الحكومة وأیضاً اخذ بمالحظات السیدات والسادة اعضاء مجلس النواب
.ومجلس النواب من خالل اللجنة المالیة خالل مراحل تشریع القانون

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

.لذلك سید الرئیس كنا نأمل أن

-:السید رئیس مجلس النواب –
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السید نائب رئیس الوزراء ھل ھذا المبدأ ُمقر؟

-:(السید فؤاد حسین (نائب رئیس الوزراء- وزیر المالیة –

. نعم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا المبدأ ُمقر

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

لذلك كنا نأمل ان یكون ھناك تقریر حتى نعرف رؤیتھم والكارثة أین؟ الثالث الوزراء السابقین والذین أرسلت حكومتھم الموازنة ھم انفسھم
طلبوا بإعادة الموازنة في حین تبنتھا الحكومة الجدیدة والكل یعلم أنھا غیر مطابقة لرؤیتھا في المرحلة القادمة ھذه مفارقة كبیرة الیوم سابقة

مھمة بأن البرلمان یجلس مع الحكومة قبل الشروع بقراءة الموازنة بأن یقیمھا ویقومھا ویضعھا على سكة التشریع لكي یكون ھناك تقارب كبیر
ما بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة، أنا سوف أشیر الى موضوع فقط ال ادخل في تفاصیل والكوارث التي جاءت بھا الموازنة وكیف یتم

توزیعھا لكن ندخل في موضوع فقط النازحین ھل من المعقول شعب نازح كامل ذاق االمرین ومَر في ظروف یصرخ العالم من جراء الظلم
الذي مروا بھ شعب كامل ومیزانیة تفتقر الى حتى عدم امكانیتھا لتوصیل الغذاء لھم وتعیینات یوجد ھناك فریق أبطال من النازحین نذروا أنفسھم

في سبیل أن یدرسوا النازحین لمدة سنتین دون أجر والیوم كان دورھم محاربة فكر داعش وھم ال یختلفون وال أقل أھمیة من األبطال الذین
حاربوا وجود داعش ولم نعطھم حتى نسبة في التعیینات ولم ننصفھم حتى في العودة في التعویضات أنا أعتقد بأن الموازنة تحتاج الى وقفة

.ووقفة إنسانیة بأتجاه ھذه الشریحة إضافة الى الوقفة الخدمیة واالستثماریة الى البلد جمیعاً

-:السید رئیس مجلس النواب –

النائب حسن شاكر وبعده النائب احمد األسدي والنائبة منى الغرابي ترید الذھاب الى البصرة الى این تریدین الذھاب؟ جمیع المداخالت أبقى
.معكم حتى نأخذ جمیع المداخالت یعني أرجو أن تتأكدوا بأن الكل سوف یتداخل

-:النائب حسن شاكر عودة –

توجد فقرة خارج ھذه الموازنة أود أن أوضحھا وأنا أفتھمت من مدیریة مالیة مجلس النواب یوجد تدخل من وزارة المالیة مع أحتراماتي لھم في
.فقرات وأبواب مالیة مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا االمر مرفوض ولم یسمح بھ مستقبالً على االطالق

-:النائب حسن شاكر عودة –

.التدخل بحیث حتى في جزئیات وھذا حقیقة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أبداً ما یشرع في القانون ھو الذي سیمضي

-:النائب حسن شاكر عودة –

:بعض المالحظات على إعداد الموازنة

أوالً. الموازنة أعطت الى التشغیلیة أكثر مما أعطیت الى الموازنة األستثماریة وھذا واضح من خالل قراءتنا الى الموازنة، وزعت الموازنة
لیس بعدالة بین المحافظات وھذه النقطة مھمة البد أن تكون ھناك عدالة بین المحافظات توجد محافظات لدیھم تمویل ذاتي وتوجد محافظات

أخرى ال یوجد لدیھا أي تمویل ذاتي وخاصة محافظات الفرات االوسط وخاصة بابل أنا أود أن أوضح قلیالً إذا یسمح لي السید رئیس المجلس
نحن من الشمال یذھب الى الجنوب عن طریقنا ومن الجنوب الى كربالء والنجف عن طریقنا ولكن محافظة بابل ال یدخل الیھا أي دوالر من كل

.ھذه األمور اذن البد ان یكون قراءات المحافظات بھذا الخصوص

تم التصویت على ابقاء الموازنة في البرلمان مع تشكیل لجنتین وأن یكون الحق ألي نائب أي مطلب یخص محافظتھ أو أي شيء آخر یستطیع
عن طریق اللجنة ولكن شرط أن تراعى التوازن والعدالة في المطالب بما تخص الموازنة وكذلك وزارة المالیة من أجل اجراءھا یعني اذا أي

مطلب واحد من حق البرلمانیین أن یطالب المحافظات أو أخرى ولكن البد أن نراعي العدالة وكذلك قدرة وزارة المالیة من إدخالھا في الموازنة،
.(%رفع ثقل الحكومة البد إعطاء أولیات للقطاع الخاص واإلستثمار وكذلك وإیجاد فرص عمل ألن الیوم البطالة في العراق تقدر بحوالي (73

-:النائب أحمد جاسم صابر األسدي –
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أبدء حدیثي بمالحظة بعد ترحیبي بجمیع السادة الضیوف ثم جملة من النقاط المالحظة أن الكثیر من السادة والسیدات النواب تحدثوا عن أن ھذه
الموازنة بأنھا عدة من الحكومة السابقة وفي الحقیقة ما تغیر في ھذه الحكومة ھو الشخص سید الوزیر واال فالجمیع في كادر الوزارة من الوكالء

.والمدراء مجلس الوزراء نعم لكن فیما یتعلق بحیثیة وزارة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.البرنامج مختلف

-:النائب أحمد جاسم صابر األسدي –

.نعم فقط المنھاج الحكومي طبعاً وبالتأكید رأي السید الوزیر والسید رئیس الوزراء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تلك الحكومة تقشف ویجوز ھذه الحكومة لیست تقشفیة هللا ییسر أمرھم

-:النائب أحمد جسم صابر األسدي –

،أیضاً ھم قالوا بأنھا تقشف عموماً النقاط التي أود الحدیث بھا

أوالً، أقر مجلس النواب في یوم 26/11/2016 قانون الحشد الشعبي رقم (40) لعام 2016 وواحدة من مواده األساسیة ھو مساواة أبناء الحشد
الشعبي من أقرانھم من القوات المسلحة من حیث الرواتب والمخصصات ولألسف الشدید تعمدت الحكومة السابقة ووزارة المالیة عدم تنفیذ ھذا

القانون مع العلم أننا أضفنا مادة في موازنة عام 2017 ولم تنفذھا الحكومة ومشكوراً مجلس الوزراء الحالي صوت في جلستھ السابقة على
تخصیص األموال الالزمة من موازنة الطوارئ التي أقرت في عام 2018 وتصرف من تأریخ (10/1) ما نطالب بھ ھو أن تقر وأن تكون ھذه

.الزیادة المقررة وفقاً الى القانون ضمن موازنة 2019 ألنھا لم تدخل في األساس ھذا التعدیل مطلوب

ثانیاً، فیما یتعلق بموازنة تنمیة االقالیم قیاساً للموازنة االجمالیة أقل من (1%) لموازنة األقالیم وجمیعنا یعلم ضعف الخدمات الكبیر التي تعانیھ
.جمیع المحافظات وعلیھ البد من إعادة النظر في ھذا الموضوع

ثالثاً، فیما یتعلق بالمفسوخة عقودھم منتسبي الدفاع والداخلیة والذین سبق وأن صوتنا على تخصیص مبالغ مالیة لھم ولم تنفذ نطالب بتخصیص
.أموال لھذه الشریحة ولجمیع المحافظات ولیس محافظة دون أخرى بناًء على كل ھذه المقدمات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.حسب التمثیل السكاني

-:النائب أحمد جاسم صابر األسدي –

بناًء على كل ھذه المقدمات أقترح أما أن یصوت مجلس النواب على إعادة الموازنة أو یتفضل علینا مجلس الوزراء بطلب سحب الموازنة
.لمناقشتھا واجراء التعدیالت الالزمة حتى ال نعود ونقول بأن الجماعة ال یطعنون وبعد أسبوع یعودون ویطعنون ونعود الى نفس القضیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أي تعدیالت لتشریع قانون الموازنة سیتم أخذ كتاب من الحكومة بإقرارھا في التعدیالت مسبقاً قبل التصویت علیھ

-:النائب أحمد جاسم صابر األسدي –

.(طبعاً لوجود خرق من التعدیالت السابقة وجمیعھا طعنت بھا الحكومة مع العلم قالت (لن نطعن

-:السید رئیس مجلس النواب –

ب .المجرب ال یجرَّ

الخطاب الذي وصلنا من ممثل الحكومة، السید رئیس مجلس النواب، السادة مجلس النواب، الموضوع مسودة قانون الموازنة اإلتحادیة لسنة
2019 تاریخ الكتاب 7/11/2018 السالم علیكم، إشارة إلى قرار مجلس النواب المتخذ بالجلسة رقم (10) المنعقدة بتاریخ 6/11/2018 حول
تشكیل لجنة مشتركة بخصوص مراجعة مسودة قانون الموازنة اإلتحادیة وكان ھذا طلب الحكومة من قبل ممثل الحكومة نرفق لكم ربطاً توجیھ

مجلس الوزراء المنعقد بالجلسة اإلتثنائیة اإلعتیادیة بتاریخ 6/11/2018بتشكیل لجنة حكومیة لمناقشة مشروع القانون أنفاً.. من حیث المبدأ
أللجنة أقرھا مجلس الوزراء لمناقشة قانون الموازنة بشكل مباشر مع مجلس النواب من خالل اللجان المختصة وأیضاً أخذ أراء السیدات والسادة
النواب لغرض تضمینھا في مسودة القانون أو خالل التعدیالت، فقط سؤال إلى معالي وزیر المالیة دولة نائب رئیس الوزراء ھل التعدیالت التي

سیتم إضافتھا مقدماً على مسودة مشروع القانون أم بعد المضي بقراءتھ قراءة أولى وثانیة یتم األخذ بالمالحظات المشتركة تباعاً ؟
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-:(السید فؤاد حسین (وزیر المالیة –

نحن جئنا الیوم في ھذه الجلسة وجرى نوع من تبادل وجھات النظر ونستفاد منھ، تبادل وجھات النظر إستفدنا منھ لغرض صیاغة ھذه
المالحظات التي تم طرحھا أنا أرى من المفترض أن تكون لدینا جلسة مع اللجنة المالیة قبل أن نطرح ھذه التعدیالت أو ھذه األفكار على مجلس
الوزراء فإذا كان باإلمكان عقد جلسة مع اللجنة المالیة وصیاغة ھذه المالحظات وبالنتیجة نأخذ ھذه المالحظات وندرسھا ونقیمھا ونطرحھا على

مجلس الوزراء وبعد ذلك نستطیع أن نصیغ أو نعدل المواد الضروریة في الموازنة والموازنة تأتي الحقاً إلى مجلس النواب الموقر، أنا أطرح
ھذه األلیة إذا كان باإلمكان وإال سوف نأخذ كل ھذه المالحظات ونقوم بدراستھا كلجنة حكومیة ونطرحھا على مجلس الوزراء ومجلس الوزراء

عندئذ یقرر ثم تأتي الموازنة إلى مجلس النواب، عندنا آلیتین لكنني أفضل األلیة األولى تشاور ونقاش مع اللجنة المالیة في مجلس النواب
.وشكراً

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة نائب رئیس الوزراء، یتم النقاش المشترك ما بین اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء برئاسة حضرتك مع اللجنة المالیة سیتم
تحدید موعد بالتنسیق معكم، مع الحكومة ومن ثم التعدیالت كلجنة تم تخویلكم من قبل مجلس الوزراء بمراجعة بنود القانون واألخذ بمالحظات

وإجراء التعدیالت علیھا ومن ثم رفعھا للسید رئیس مجلس الوزراء للبت بھا بالتالي نحن ننتظر ولن نمضي بالقراءات إتفقنا أن ننتظر إجتماعكم
باللجنة المالیة وننتظر ما سیأتي من رئیس الوزراء، أن تكون تعدیالت على ھیكلیة الموازنة سواء كانت في النفقات الجاریة أو في النفقات

اإلستثماریة، ما یتعلق بالدیون، ما یتعلق بتنمیة األقالیم بشكل عام، الخطوط العریضة للموازنة ھذا معناه أن یتم التعدیل مرتین مرة أولى بوجھة
نظر الحكومة ومن خالل، عفواً قبل المضي قراءة القانون قراءة أولى ننتظر التعدیالت منكم وھناك تعدیالت ستظھر الحقاً بعد القراءة الثانیة من

خالل المناقشات التي ستحدث بین الحكومة وبین مجلس النواب، بین الجھات المعنیة في اللجنة المالیة بمناقشة قانون الموازنة أیضاً ھذه
المالحظات االخرى سیتم التداول بھا مع مجلس الوزراء أو مع ممثلي الحكومة لإلتفاق علیھا قبل تشریعھا. اللجنة المالیة ستتحدث عن اإلطار

العام مع الحكومة أو تفاصیل یعني على سبیل المثال اللجنة ألیس عملھا أن تجلس مع اللجنة المالیة سوف لن تتحدث عن جزئیة في محافظة، أنا
أتحدث بشكل عام لمجلس النواب، سیتحدثون ما ھي سیاسة الدولة العامة، كم سعر النفط، ھل نرفع سعر النفط لكي نزید اإلنفاق، إذا أردنا أن

ً نعمل إنفاق إضافي نرفع سعر النفط ونقلل سقف العجز، ھذا ما سوف یتحدون بھ في اللجنة المالیة، اللجنة المالیة اللذین موجودین منھم، أیضا
سیكون حدیث عن زیادة تنمیة األقالیم ألن بصراحة أن تخفف تریلیون واحد من أصل مائة وإثنان وثالثون تریلیون أو مائة وثالث وثالثون

تریلیون أغلب الحدیث عن موازنة تنمیة األقالیم ھل ستبقى بنفس األلیة تریلیون واحد فقط؟ أم نزیده ویوزع حسب التمثیل السكاني للمحافظات
بشكل عادل؟ أیضاً سیتم الحدیث عن النفقات التشغیلیة ثمان وتسعون تریلیون نفقات تشغیلیة وكأن الحكومة ستصبح أغلب نفقاتھا تشغیلیة، واقع

الحال یتحدث عن نفقات تشغیلیة ومدیونیة وفوائد دیون، تأتي الحكومة وتقول لي فوائد دیوني كم على الحكومة السابقة خالل السنوات السابقة
وأیضاً تقول لي كم علینا دین أو سداد دیون وكم المتبقي نفقات تشغیلیة ولمن؟ یعني أنا أرى في النفقات التشغیلیة زیادة قطاع الكھرباء لمادة

الوقود تقریباً 3700 فقط وقود وعندما سألنا ما ھذه الزیادة قالوا بناًء على طلب الكھرباء ھذه وقود، إذا الزیادة بالوقود 377 إذن كم كنا نصرف
للوقود سابقاً، ھذا یعني لم نكن نصرف للوقود وھي كانت كل الموازنة التشغیلیة لوزارة الكھرباء 3500 وصارت ما یقارب 7000 ھذا الفرق

یتم النقاش بین اللجنة الحكومیة واللجنة المالیة تأتي وزارة الكھرباء لتقول ما ھي إحتیاجاتھا الفعلیة، كم الوقود الذي تحتاجھ وكم سعر ھذا
الوقود؟ ھذا المبلغ فعالً ھم بحاجتھ أم بإمكان اللجان المشتركة مناقلتھ لقطاعات أخرى في وزارة المالیة توجد خمسة تریلیونات ونصف زائد

بالنشاط العام لوزارة المالیة حسب وجھة النظر األولیة دیون وفوائد دیون كم قیمتھا، أیضاً فیما یتعلق بغاز البصرة، غاز البصرة أكثر من مرة
سمعت بھ ما دخل غاز البصرة بالموازنة؟ لماذا لیس بالنفط؟ أیضاً یوجد في وزارات أخرى زیدوا اإلستثماري في قانون الموازنة بمبالغ ال
تحتاجھا الوزارة یمكن تحتاجھا وزارات أخرى، نحن نتحدث الیوم عن توسعة القبول في الجامعات العراقیة نحتاج أن نعطي لوزارة التعلیم

العراقیة مبالغ تضمن معالجة ھذا الملف، ما ھي رؤیة الحكومة؟ ھل نتحرك فقط في ملف الطاقة؟ أغلب الزیادات الموجودة ھي في النفط ونعم
ھو قطاع منتج وفي ملف الكھرباء نحن مع دعم ھذه القطاعات لكن ال توقف القطاعات األخرى، ال توقف قطاع التعلیم، ال توقف قطاع التربیة،

،ال توقف قطاع الصحة نعم فیھ زیادة، البطاقة التموینیة، الحصة التموینیة ما ھي وجھة نظرنا حولھا، نعم إذا موجودة كم تحتاج

-:النائبة انعام مزید نزیل درباش –

فیھا رؤیة إقتصادیة أو إجتماعیة، كل الموجود إسقاط فرض، نحن إذا وجود وزیر المالیة ھنا إسقاط فرض فقط یوقع مجلس النواب وبعدھا
بیومین مجلس النواب یتحمل المسؤولیة ھذه لیست مسؤولیتنا ، مسؤولیة وزارة المالیة إعداد الموازنة بالشكل الصحیح الذي یضمن حقوق الشعب

العراقي لدیھم درجات محرومیة، لدیھم محافظات متضررة، توجد وزارات وقطاعات تقتصر لدیھا الخدمة بجوانب معینة، قطاعات صناعیة
. وتجاریة وزراعیة المفروض تطویرھا لكي یتنوع اإلنتاج القومي ھذه مسؤولیة وزارة المالیة، مسؤولیتنا نحن فقط إقرار ومراقبة

-:السید رئیس مجلس النواب –

لدینا أوالً إضافة بنود وتعدیل بنود ومناقلة وتخفیض وفیما لو أضفنا  بنود فیھا إنفاق إضافي یتم التشاور مع الحكومة، یتم أخذ وجھة نظر
.الحكومة بالزیادة في اإلنفاق

-:النائبة انعام مزید نزیل درباش –

.إذا أنا الیوم أعددت الموازنة ماذا سیكون عمل لجنة التخطیط ومراقبة األداء الحكومي، ماذا ستشتغل؟ وماذا ستشتغل وزارة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائبة نحن ال نعد الموازنة حتى نخرج من ھذه الجدلیة الحكومة بادرت وقالت أسمع وجھة نظر ممثلي الشعب بما یتعلق ببنود الموازنة
یرید أن یجمع بین الرأیین الرأي الحكومي وفق المنھاج الوزاري ووفق برنامج الحكومة ووجھة نظر مجلس النواب الذي صوت على البرنامج
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الحكومي، یجمع وجھات النظر بالتالي ھو المسؤول كما تفضلت جنابك، الحكومة مسؤولة عن مشروع المسودة ومجلس النواب األن، نحن كنا
أمام خیارین أما أن ندخل معھم في النقاش ولیس اإلعداد، نحن ال ندخل في اإلعداد، اإلعداد مسؤولیة الحكومة نعطیھم وجھة نظرنا وبالتالي نحن

من یقر القانون، فعملیة إختصار للوقت لماذا تأتي عندي ووجھة نظري لم یسمعھا ھو فبادرت الحكومة إلى ھذا اإلجراء؟ السیدات والسادة
النواب السید نائب رئیس الوزراء للشؤون اإلقتصادیة لدیھ إلتزام بموعد آخر األخوة األخرین ممثلي وزارة المالیة والمستشاریة والتخطیط باقین

إلكمال المالحظات، نمضي بباقي المداخالت. نكمل ما یتعلق بالمداخالت ثم نتحول إلى البنك المركزي ھذه اللجنة تسمع اآلراء بشكل عام یوم
. األحد القادم تجتمع اللجنة، السید ممثل وزارة المالیة أیھما أفضل لكم ھذا اإلسبوع أم بدایة اإلسبوع القادم

-:السید ممثل وزارة المالیة –

.إختیاركم سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

اللجنة المالیة تجتمع األحد القادم واألثنین یوم بعد أخر تجتمع اللجنة المالیة وستتواجد ھیأة الرئاسة أیضاً في اإلجتماعات معھم مع ممثلي
الحكومة للبحث في اإلطار العام، باإلنفاق، بالجاري، اإلستثماري، أین األبواب التي نعتقد أنھا ضروریة سوف نعطي وجھة نظرنا بھا یذھبون

.ویكملون مسودة القانون ثم یقدمونھا لنا

-:النائب مضر الكروي –

شكراً سیادة الرئیس، نرحب بالضیوف الكرام، الحقیقة سیادة الرئیس، إخواني أرجو السماح، الحقیقة الموازنة العامة بشكل عام نحن نعرف أنھا
تعكس السیاسة المالیة التي تشرعھا الحكومة وتوجھاتھا اإلقتصادیة إال في العراق نالحظ أنھا تسخر من أجل مكاسب سیاسیة مباشرة وال تعبر

عن إستراتیجیة عمل مالیة إقتصادیة قصیرة أو متوسطة أو طویلة األمد ال سیما نحن نعلرف أن إعتمادنا كلھ على النفط، دولة ریعیة بكل معاني
الكلمة، أرجو الوكیل أستاذ ماھر ونجد أن الحكومة تدور بھذا الریع النفطي وتوزیعھ على المجتمع، المشكلة سیادة الرئیس نحن لدینا في الموازنة

مشكلتین رئیسیة التشغیلیة باإلضافة إلى اللجوء إلى اإلقتراض وسھولة اللجوء ألیھا وھي مشكلة مزمنة منذ سنوات، عندما نأتي لنضع أرقام
الموازنة عندما نجد نسبة 74،6% من مجموع اإلنفاق العام یذھب إلى الموازنة التشغیلیة كما یكشف مشروع الموزانة عن اإلفراط باإلقتراض

الخارجي ألن فوائد اإلقتراض الخارجي والداخلي لعام 2009 فقط وصلت إلى ما یقارب 10% من قیمة الموازنة ككل، ونجد أیضاً عدم معالجة
التضخم الموجود باإلنفاق العام الذي یتطلب إستراتیجیة في إعادة ھیكلة اإلقتصاد العراقي على المدى الطویل وأیضاً لمسنا خالل الفترات السابقة

عدم وجود سیاسة إقتصادیة حقیقیة في مجال إعادة الھیكلة وإمكان قیام تنمیة حقیقیة یعني ھذه المشاكل الموجودة مشكلة أخرى تتعلق بالموازنة
اإلستثماریة للمحافظات تكشف عن إغفال تام لطبیعة المشكالت التي تواجھ المناطق المحررة خصوصاً التي تعرضت لمشكلة الحروب

والكوارث التي حدثت فیھا باإلضافة إلى أنھا لم تراعي الكثافة السكانیة حیث نالحظ من خالل الموازنة عندما نقارن مجرد مقارنة ال أكثر عندما
نجد ثاني محافظة عراقیة من حیث عدد السكان (3,793,000)وتعرضت لدمار شامل في البنى التحتیة في الحرب على داعش ال تزید

میزانیتھا عن مائة وستة ملیون دوالر فقط بالمقارنة مع محافظة البصرة والبصرة تستحق األكثر لكن للمقارنة فقط واالبصرة ھي ثالث أكبر
محافظة بتعداد السكان (2,972,000) نجد موازنتھا سبعمائة وتسعون ملیون دوالر نحن نالحظ تمییز بھذه السیاسة تمییز واضح، بالنسبة لباقي

المحافظات سواء كانت جنوبیة أو في الوسط أو غربیة نحتاج إلى إعادة شاملة ومراجعة سریعة ألنھ بالنسبة لنا أما أن نصحح بالشكل الصحیح
.من أجل إعادة ھیكلة حقیقیة وكاملة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اللجنة المالیة سیلتقون بھم، ال مشكلة لیسمعوا وجھة نظرھم بشكل عام

-:النائبة منى الغرابي –

سیادة الرئیس السالم علیكم وعلى اإلخوة الحضور والسادة النواب، سیادة الرئیس نحن منذ موازنة 2015،2016،2017،2018 ونحن األن
في موازنة 2019 یقر بند من بنود الموازنة وھو البترودوالر للمناطق المنتجة للنفط في كل السنوات الماضیة كان حبر على ورق ولم ینفذ في

أي سنة من ھذه السنوات نحن نأمل أنھ إذا نفذ ھذا البند سیحل أزمات كثیرة من ضمنھا المشاكل الموجودة حالیاً في البصرة، وبما أنھ أنا اآلن
.نائبة عن محافظة البصرة وھي المحافظة المنتجة للنفط ولم تأخذ إستحقاقھا في ھذه المنطقة

أتمنى من االخوان في وزارة المالیة والمشرفین على إعداد الموازنة ونحن قدمنا طلب الى السید رئیس المجلس وحولتھ الى وزارة المالیة
بإضافة بند من بنود الموازنة زیادة مخصصات الحشد الشعبي ومساواتھ مع القوات األمنیة وھو بشقین الشق األول إضافتھ بموازنة 2019

.والشق الثاني صرف مستحقاتھم لسنة 2018 بأثر رجعي ومجلس الوزراء مشكور أعطاھم ثالثة أشھر

بالنسبة الى العقود واألجراء الیومیین على مستوى الوزارات ونحن اآلن في وفرة مالیة وسعر برمیل النفط وصل الى أكثر من (75) دوالر،
.نطلب إضافة درجات وظیفیة الى ھؤالء وتثبیتھم، إضافة الى ذلك المفسوخة عقودھم

-:النائب علي جبیر الزم داخل –

شكراً سیادة الرئیس، فیما یخص الموازنة أعتقد التظاھرات التي خرجت في أكثر محافظات العراق كان المحور األساسي ھو البطالة وانعدام
.الخدمات، قراءة للموازنة بأبسط تفاصیلھا تجدھا مفرغھ من محتواھا للتفعیل ال موضوع البطالة یوجد بِھ معالجة وال موضوع الخدمات
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذه المالحظة سجلھا السید ممثل المالیة

-:النائب علي جبیر الزم داخل –

رفع سعر برمیل النفط من (56) الى (60) أعتقد یعالج لنا ھذه القضیة بالكامل، ھناك أیضاً …. كثیرة السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب
ھناك أنعدام للخدمات خصوصاً في الملف الصحي والملف التربوي، یفترض أن تكون ھناك اھتمام جداً كبیر في ھذه القضیة إضافةً الى تضمین
قانون الموازنة الى تثبیت األجور المحاضرین الذین یقدمون محاضرات مجانیة أرجو األھتمام بھم، كذلك العقود الذین في الكھرباء وفي وزارة

.النفط

 

 

-:النائب احمد عبد هللا عبد خلف الجبوري –

شكراً سیادة الرئیس، جمیع ما تحدث بِھ السیدات والسادة النواب، سبق وأن تحدثوا في الجلسة التي سبقت ھذه الجلسة كل ما تحدثوا بِھ ھو معاد،
الیوم حضور السیدات والسادة من المالیة والتخطیط حتى یسمعون آراء األخوة النواب، نحُن أمام قضیتین طبعاً محافظاتنا ال نُرید أن نتكلم تكلمنا
والسیدات والسادة ال یوجد موضوع أال وذكروه، كمحافظة حدث تصویتنا في مجلس النواب واعتبرت أقضیتنا ونواحین األغلب في صالح الدین
نینوى واألنبار من المناطق المنكوبة، أكید ھي ال ترقى لمستوى الطموح أو تُلبي الطموح الموازنة الموجودة، ما نُرید فقرتین األولى، صعب أن

نُعید الموازنة الى مجلس الوزراء ألننا سوف نذھب الى فراغ وحاجة للجمیع مفاصل الدولة وملفاتھا األمنیة والخدمیة والتعویضات وغیرھا،
نُرید كما أتفقنا أن نمضي بھذه اللجنة سواء اللجنة المالیة أو نُزید على ذلك ممثلي أیضاً من المحافظات مع األخوة في المالیة حتى نصل الى

.التعدیالت التي نستطیع أن نُعدلھا، إضافة الى ذلك

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أكمل

-:النائب احمد عبد هللا عبد خلف الجبوري –

ال نستطیع أن نُقدم كل ما تحتاجھُ محافظاتنا نذھب الى موازنة تكمیلیة وھذا الشيء أفضل، فأقترح أن یذھب الى اللجنة التي ذكرھا األخ معالي
الوزیر الدكتور(فؤاد) وننتھي من ھذا الموضوع، ونحُن كمحور وطني مع اللجنة المشتركة قبل أن نبدأ بالقراءة األولى والثانیة ألننا في ھذه

الحالة لن نقبل موازنة لكن نقبل أن تكون لجنة تأخذ بنظر األعتبار المداخالت لألخوة السیدات والسادة األعضاء، ونعطي سقف زمني لھذه اللجنة
.أن تنھي الموازنة، بعد ذلك یبدأ مجلس النواب بالقراءة األولى

-: النائب عبد الباري مجید عبد هللا المدرس –

شكراً سیدي الرئیس، بالنسبة لھذا الموضوع كان باإلمكان أن یكون النقاش حول موضوع القبول أو الرفض، السادة النواب كان لھم مداخالت
كثیرة في الجلسة السابقة والجلسة الحالیة واعتراضات ومالحظات حول كثیر من البنود في الموازنة، أنا أُرید أن أذكر نقطتین مھمة جداً بالنسبة

.لمجلس النواب، أنا لسُت مع تشكیل اللجنة من قبل مجلس النواب للمشاركة في إعداد الموازنة لسبب الموازنة معدة من قبل الحكومة السابقة

-:السید رئیس مجلس النواب –

البرلمانیة، الموظفین ال یحملون الھواتف داخل القاعة، تفضل أخذ ھاتفك وغادر القاعة الموظف (محمد دلوي)غادر القاعة جمیع مشاكل
.التصویر تخرج منكم، ال یدخل الى القاعة مرة أخرى

-: النائب عبد الباري مجید عبد هللا المدرس –

الموازنة معدة سابقاً من الحكومة السابقة، وھذه الحكومة أخذت الموازنة كما أقر بھا ممثل الحكومة فإذا نحُن رضینا بھذه الموازنة أو شاركنا في
.إعداد الموازنة سوف نُعطي فرصة للحكومة في سیر أعمالھا إلنتقاد مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أكمل

-: النائب عبد الباري مجید عبد هللا المدرس –

نحُن لن نستطیع أن نراقب سیر عمل الحكومة ألنھم سوف یقولون أنتم رضیتم بھذه الموازنة التي لم تعد من قبلنا أو یقولون لنا أنتم شاركتم في
إعداد الموازنة، فلھذا برأي أن یعدونھا ویعطى مھلة للحكومة والحكومة تجلبھا معدة الى اللجنة المالیة ولیست اللجنة المالیة تذھب تشاركھم في



11/27/2018 محضر جلسة رقم (13) االثنین (12/11/2018) م – مجلس النواب العراقي

http://ar.parliament.iq/2018/11/12/%d9%85%d8%ad%d8%b6%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85-13-%d8… 37/58

.إعدادھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

في جمیع األحوال إقرارنا لقانون الموازنة ھو مشاركة فعلیة، نحُن عندما أقرینا القانون وصوتنا علیھ معناه معترفین ببنوده، بالتالي نحُن نُرید أن
نوجھ الحكومة على بعض الملفات التي نعتقد فیھا أخفاقات، وتوجد أمور أخرى قد تكون الحكومة محقة بھا، نتناقش لكن بجمیع األحوال تأتي

.المسودة من قبلھم

-:النائب عبد الباري مجید عبد هللا المدرس –

سیدي الرئیس، ممثل الحكومة حاضر معنا ممكن أن یأخذ المالحظات من اللجنة المالیة بعد اإلعداد یأتون الى اللجنة المالیة، ألنھُ نحُن لدینا
.ملفات كثیرة، یجب على اللجنة المالیة أن یكون لدیھا   ھكذا ملفات

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذه الملفات سیتم مناقشتھا بعد المضي بقراءة القانون، نحُن نناقش ھل نمضي بالقانون أو ال نمضي، شرط مجلس النواب للمضي بالقانون أن
.تأتي الحكومة وتقر مبدأ التعدیل

-:النائب عبد الباري مجید عبد هللا المدرس –

.لكن التعدیل قبل اإلقرار ولیس خالل سیر العملیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

كال، الحدیث الذي حدث أخذنا كالم رئیس اللجنة األقتصادیة نائب رئیس الوزراء، أن التعدیل سوف یسمع المالحظات بشكل عام لیس فقط
مجلس النواب، حتى مؤسسات الدولة وأعتقد أمس كان لدیھم أجتماع مع الوزارات والجھات المعنیة وأیضاً حتى المحافظات حسب ما فھمت،
سوف یستمع الى اآلراء إضافة اآلراء ویستأنس بآراء مجلس النواب یذھب یعد مسودة قانون، نحُن وجھة نظرنا نُرید أن نزید األنفاق أو نُقلل

األنفاق ھذا الذي سوف تتحدث بِھ اللجنة المالیة معھم، سعر النفط یبقى (56) أو یرتفع، النفقات الجاریة النفقات االستثماریة، تنمیة األقالیم، عودة
النازحین، ھذه المفاصل التي سوف نتحدث بھا بشكل عام معھم ولیس أن ندخل بالتفصیل، أنا ال أقول لھ أذھب وناقل ملیار عفواً أو ناقل ترلیون،

.أنا سوف أتحدث بالمبدأ، سوف یذھب أذا توافقنا على المبدأ یذھب ویعمل أبواب موازنتھُ بالمسودة ویرسلھا لیقبل أن أمضي  بالقراءة األولى

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

أوالً: توجد فقرات مدرجة ضمن الموازنة لیست لھا عالقة   بالموازنة، إجازة أربع سنوات، وسیارات للمدیر العام والوزیر، ھذه لیس لھا عالقة
.بالموازنة، ھذه لھا قوانین أخرى تحكمھا، الموظفون أو ممتلكات المؤسسات األمنیة

توجد فقرة في المادة (13)، (لوزیر المالیة تسویة السلف القدیمة وتخصیص مبالغ)، وھذه آخر سنة، وھذه ثالث موازنة تذكر ھذه الفقرة على
.أنھا آخر سنة وعلى أن السلف القدیمة تطفى، فھي أیضاً فقرة یفترض أن تعالج

ھناك بعض الفقرات، قانون (20) لتعویضات األضرار، ضحایا اإلرھاب والعملیات العسكریة، لم یخصص لھ دیناراً واحداً، فموازنتھ صفر،
.العام (25) ملیاراً

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید ممثل المالیة، وضحوا لنا خالل النقاشات، إذا توجد مبالغ، وضحوا لنا، كم ھذه المبالغ؟

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

حتى مبالغ مؤسسة الشھداء ھي ال تكفي لمشروع بھذا الحجم، فعندما نتكلم عن قانون (16) والذي ھو أضرار النظام البائد، وكیف تكون أضرار
.النظام البائد فال تعادل مدینة واحدة، كمنطقة یمین الموصل، فلذلك ھذا الموضوع یراد لھ معالجة

توجد مشكلة كبیرة حقیقة نأمل أن ال تنشر، موضوع الوقف السني والوقف الشیعي، وھذه اإلشكالیة التي بدأت تؤجج الشارع بشكل طائفي غیر
.مریح حقیقة، معدة بطریقة إستفزازیة للشارع، أیضاً حبذا تعالج من قبل اإلخوة في الموازنة العامة، وھناك نقاط تفصیلیة سنقدمھا إلى اللجنة

-:النائب حسین علي محمد الیساري –

بما أن الموازنة ھي المرآة التي ینعكس من خاللھا المنھاج الحكومي، والوضع المالي واإلقتصادي للبلد، ومن مبدأ تم اإلتفاق علیھ ھو قبول
:التعدیالت على الموازنة، أقترح ما یلي

ً أ
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أوالً: نضع بعین اإلعتبار الطلبات والھواجس التي یمر بھا المواطن من خالل المظاھرات التي حصلت، والضغوطات التي تحصل في الشارع،
.حیث أن التعیینات، وتثبیت العقود لھا األثر الكبیر، ونحن أمام زیادة في أسعار النفط، أي موازنة تكمیلیة لھذه الموازنة المقرة أو المطروحة

.ثانیاً: اإلھتمام بقطاع الكھرباء والبطاقة التموینیة، لما لھ أثر من تھدئة الشارع، وحاجة المواطن الحقیقیة

ً .ثالثاً: اإلبتعاد عن المركزیة اإلداریة والمالیة، وھذا واضح بتكریس المركزیة في المادة (20) من الموازنة/ثانیا

كذلك لدي مقترحات أخرى تخص محافظة كربالء والمحافظات المقدسة األخرى، من خالل الزائر دوالر وما لھ أثر في بناء ھذه المدینة حیث
ً .یصلھا أكثر من (50) ملیون زائر سنویا

إستثناء كربالء من معیاریة عدد السكان، وزیادة مخصصاتھا، وذلك ألنھا المحافظة األولى باستقطاب السكان للعیش وللوضع األمني، حیث أن
.التعداد السكاني ملیون ومئتان، والموجود الفعلي حالیاً أكثر من ھذا بضعف

.مقترح أخیر لإلخوة في اللجنة الموجودة، ھو إلزام الحكومات المحلیة باختیار المشاریع المھمة واإلستراتیجیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لم یسألھم أحد حتى نلزمھم، فلم تحصل بعد استراتیجیة تنفیذ الموازنة

-:النائب حسین علي محمد الیساري –

.ال، موجودة

-:(السید ماھر (وكیل وزارة المالیة –

اإلستراتیجیة مبنیة منذ أربعة أشھر، جلست فیھا المحافظات والوزارات كلھا، ُحددت مع تقریر القانون للموازنة إستراتیجیة تتعلق بالدین إلى
البطاقة التموینیة إلى الكھرباء إلى المحافظات إلى التعامالت إلى كل التفاصیل، والنصوص موجودة، لكن الذي یصل إلى حضراتكم ویناقش

.دائماً ھو فقط قانون الموازنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

الحدیث بشكل واضح، كانت في السنوات السابقة، یتم المضي بإستراتیجیة الموازنة، بأن تفاتحوا كل القطاعات، كل المؤسسات، كل الوزارات،
.كل المحافظات، تقولون لھم أعطونا موازنتكم المقترحة، ھذه لم تسألوھم علیھا

-:(السید ماھر (وكیل وزارة المالیة –

.ال سیادة الرئیس، یوجد بابان، في السنوات السابقة، عندما كانت وفرة في األقل مقبولة ومعروفة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(كانت أقل من (132

-:(السید ماھر (وكیل وزارة المالیة –

في األقل الرواتب اآلن (60) تریلیوناً، ال أرید أن أقول لك (97)، (60) تریلیوناً رواتب، والـ(14) ھو دین، وضعوا رقماً للباقي كیفما یضعھ
مجلسكم الموقر، لكن أین الفكرة؟ نحن كان لدینا خیاران في اإلستراتیجیات السابقة، تفاتح الجھات، حتى تبني موازنتھا خاصة اإلستثماریة،

ً التشغیلیة لم تكن فیھا مشكلة ألیة جھة، كم موازنتھا؟ رواتبھا؟ وتوضع، وتتزاید نسبیاً (3%) كل سنة ترفیعات وعالوات، وبقیة الموازنات غالبا
.كافیة وزائدة

اإلستثماریة، كانت تؤخذ المشاریع وحاجتھا حتى تنتھي سنویاً، في ھذه السنوات الثالث واألربع بما فیھا ھذه السنة قرأنا أرقاماً أساسیة، فوضعنا
فقط برنامج أولویات، لكن توجد إستراتیجیة عامة، كیف تمشي الدولة إذا لم تتغطى األموال مباشرةً؟ ویمكن حتى نقدمھا على كل التفاصیل،

البطاقة، شبكة الحمایة اإلجتماعیة، وزارة التربیة والتعلیم كقطاع إلى أین ھو یسیر، وزارة الصحة، نمشي بخدمات ونصرف على مستشفیات
.وأطباء وال توجد خدمة صحیة، كل تفصیل ھذا الكالم موجود بإستراتیجیة یمكن أن تقدم إلى مجلسكم مع التقریر الذي یقدم بالنتیجة

-:السید رئیس مجلس النواب –

والوزراء؟

-:(السید ماھر (وكیل وزارة المالیة –

أ أ ً ً
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كل وزارة، الكھرباء، وضعت تفصیالً كامالً، أین تنفق على محطاتھا؟ أین تستدیم؟ كیف تعمل التعرفة؟ لماذا نزید؟ لماذا نحول الوقود – وحقیقة
ھو لیس وقوداً، ھو غاز – لماذا حولناه من وقود الكاز إلى الغاز؟ وأین سنمضي بھا؟ ما یسمى بالخصخصة، الوزارة إلى أین ترید أن تسیر

بخصخصة التوزیع؟ أم أنھا ستترك ھذا األمر وترجع إلى ملف جدید؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لعلھا حصلت مع وزارة الكھرباء، ولم تحصل مع الوزارات األخرى

-:(السید ماھر (وكیل وزارة المالیة –

كل الوزارات، وزارة الدفاع، وزارة التجارة، وزارة التربیة، وزارة الصحة، وزارة الھجرة والمھجرین، المحافظات الكبیرة، كل سنة تدخل
ثالث محافظات، ھذه السنة كانت ثالث محافظات موجودة، نینوى تحضر كل جلسات إستراتیجیة الموازنة، في األقل ھذه السنة ثالثة، أعضاء
مجلس النواب كان یحضر واحد من اللجنة المالیة، لھذه السنة التي مضت كان من محافظة بابل حسام العقابي، وكان موجوداً، من نینوى كانت

.معاون المحافظ موجودة وتحضر جلسات إستراتیجیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

من دون الخوض في ھذه التفاصیل، ألنني متأكد من مسألة، الوزراء طرحوا في اإلجتماعات السابقة، قالوا نحن بالنسبة لنا طلبنا التعدیل على
ً .القانون أكثر من مرة خالل التصویت علیھ في مجلس الوزراء، وقالوا لم یمر بإستراتیجیة، الوزراء في الدورة السابقة الذین ھم نواب حالیا

السید النائب الحمامي، ھل سألوك على موازنة النقل؟ مررت بإسترتیجیة الموازنة؟

-:النائب حسن جالل محمد –

.بدایةً أتقدم بالشكر إلى ھیأة الرئاسة، إلتاحتھم ھذه الفرصة، لممارسة الدور الرقابي، وأرحب بالسید وزیر المالیة المحترم، والوفد المرافق لھ

أنا الیوم لدي سؤال: إخواني قبل أن أسأل، أطلب تثبیت موظفي األجور الیومیة والعقود في وزارات الدولة كافة، وإدراجھم ضمن الموازنة لعام
2019، لعل الكل سیقول لیس لدینا إمكانیة، لكن أسألكم سؤاالً با� علیكم، من فینا یقبل أن إبنھ أو أخاه لمدة عشر سنوات أو (15) سنة بأجر

یومي مؤقت، ولم یحصل على درجة وظیفیة؟ ألن السبب، في كل الوزارات لألسف، الدرجات الوظیفیة تباع وتشترى، اآلن نحن لدینا مسؤولیة
!أمام هللا سبحانھ وتعالى، یجب علینا أول ما نراعي ھم الفقراء، فالشخص إلى أن یموت حتى نثبت درجتھ الوظیفیة

أكثر من (10 – 15) سنة، والعراق بلد ثري من خیرات النفط والزراعة والصناعة، یا إخوان، یجب علینا أن نكون صادقین أمام شعبنا، إلى
ھذه اللحظة، وهللا العلي العظیم یأتیني أكثر من تلفون، إمرأة تقول لي: ھل تقبل بأن أعیش بمئة ألف؟ تقبلون أنتم أبناؤكم ھكذا؟ إذا تقبلون، فھذا

.شيء آخر، وأترك األمر إلى سیادة الرئیس وإخواننا في وزارة المالیة، ال یوجد شيء ال یُعالج

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھنا دخلنا في تفاصیل النقاش أرجوا أن ال ندخل في تفاصیل النقاش نحن نتكلم في أطار

-:النائب عباس صروط محسن –

أنا أتفق مع سیادة النائب، سیادة الرئیس عادةً أنھ كل رئیس وزراء في بدایتھ لدیھ برنامج حكومي والبرنامج الحكومي یعتمد على عدة عوامل
لكن أھم شيء فیھا ھي العوامل الضاغطة، نحن لدینا عوامل ضاغطة في العراق ھي المظاھرات الحالیة التي موجودة في البصرة والعمارة

وغیر محافظات نحن یجب أن ال نتساھل مع ھذه الحالة ألن حالة غیر سھلة، یعني الذي حدث فینا في المظاھرات االولیة والخسائر التي الحت
مؤسساتنا غیر سھلة علینا، ھؤالء مطالبھم ھي كالتالي (الخدمات والتعیین) وخصوصاً الخریجین، نحن ال زلنا نعاني من ھذه الحالة وفي ھذه

الموازنة یمكن نسبة التخصیصات للخریجین والعاطلین والعقود نسبة ال تساوي ھذه األعداد، یجب أن تراعي ھذه الحالة أضافة الى مسألة سیادة
الرئیس الخدمات، یعني الوزارة مثل ما تفضل السید أحد أعضاء اللجنة قال الوزارات مثالً الكھرباء ھم یعطون تخصیصات، ھذه یفترض أنھ

.ممثلین الشعب ھم الذین یعرفون ھذه المناطق، كون الوزیر یأتي ویجلس مقابل ممثلین الشعب ویقول ھذه الخطة التي عندي ھذا المشروع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نحن ننوه یعني ننبھھم أو نعطیھم مالحظات على بعض الخدمات التي قد لم تنتبھ لھا ال الحكومة ال انتبھت لھا حكومات األقالیم

-:النائب عباس صروط محسن –

.سیادة الرئیس یوجد موضوع لدینا، أنا ال ارغب التحدث بالمناطقیة لكن مجبر أن اتكلم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال تحدث ، تفضل
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-:النائب عباس صروط محسن –

لدینا موضوع طریق البتیره الذي تحول، كذلك بعدھا سمیناه طریق الحسین وحالیاً سمیناه طریق الموت، ال یوجد شھر یمر اال تجد ستھ أو سبعة
.عوائل مفجوعة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الذي یربط بین أي منطقة ومنطقة

-:النائب عباس صروط محسن –

بین العمارة والفجر وبین الفجر وأل بدیر، الطریق وأنت سیادة الرئیس أعطیتنا وعد و وعد الحر دین على رأسھ، أنت أیضا شخصیاً أنا تحدثت
.معك في ھذا الجانب، وقدمناه األن ومطالبات فیھ، سیادة الرئیس ال یمر شھر وغیر مفجوعة العمارة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھو نحن الذي سوف یحدث سوف یتم التباحث مع الحكومة، توجد مجمل امور نعتقدھا ضروریة قد لم تمر على الحكومة سوف نأتي على سبیل
المثال ال الحصر یعني مثل جسر (بتھ) في بابل ال یستمر مثالً ال یكتمل او ال یكون حل لھ، مثل ھذا مثل الطریق الذي تفضلت فیھ جنابك، ھذه

.االمور سوف ننوه للحكومة عنھا ونعمل فیھا جدول ضمن مرونة المناقالت خالل مرحلة تشریع القانون

-:النائب عباس صروط محسن –

أنا أزیدك علماً سیادة الرئیس میسان والدیوانیة والناصریة ولربما محافظات أخرى ال تصوت على المیزانیة تخلو من أضافة ھذا الطریق، لماذا
.ألنھ أرواح مواطنیھا لیست سھلة عزیزة علینا

-:النائب عباس یابر عوید –

سیادة الرئیس الموازنة ال تحتوي على السیاسة المالیة ولم تأخذ بنظر االعتبار المواطن الفقیر واستحقاقاتھ، كذلك لم یتم أخذ المناطق المحرومة
في المحافظات التي تعاني من عدم وجود خدمات وخصوصاً في محافظة واسط ھنالك مناطق كثافة سكانیة مثل منطقة حي الجھاد، حي

.الحوراء، المیمون، ھذه المناطق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذه مناقشة سیادة النائب ألن بعدھا عندما سوف نناقش القانون ھل أعتبر ھذه المناقشة حدثت

-:النائب عباس یابر عوید –

نقطة رئیسیة ھي محوریة بالمناطق المحرومة، باإلضافة لم تأخذ الموازنة بالموازنة استحقاقات المنافذ الحدودیة بالمحافظات وطریقة التعامل
.معاھا

ھنالك نقطة مھمة، العراق یعاني مشكلة اختناقات في شبكات النقل والتوزیع في الموازنة تم أخذ النظر فقط لإلنتاج وخصوصاً محافظة واسط لم
أجد لھا شيء مع العلم ھنالك اختناق ما یقارب في شبكة النقل التابعة لھا ما یقارب (300) میكا، باإلضافة تثبیت العقود واألجراء الیومي بشكل

.كامل من المحاضرین وعقود الكھرباء الذي مرت علیھم السنین، استحقاق المحافظات من الدرجات الوظیفیة التي تم تحویلھا ألى غیر محافظات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یعني أي محافظة ذھبت الى غیر محافظة

-:النائب عباس یابر عوید –

محافظة واسط في الكھرباء تم تحویلھا الى غیر محافظات، أعطیت نسبة (2%) مع العلم أن الموظفین الذین خرجوا في دائرة الكھرباء ما
.یقارب (600) موظف على التقاعد، أعطیت درجتین ضمن النسبة

-:النائب محمد ناصر دلي –

سیدي الرئیس أنا أعتقد غالبیة النواب الیوم لدیھم أراء ولدیھم طلبات، یقال لك دائماً البناء الجدید افضل من الترمیم، ممكن نحن أذا دخلنا في
عملیة الترمیم للموازنة نخسر كثیر من األمور للشارع التي ھي مھمة لدینا، نحن نتمنى بأن تكون اللجنة الیوم استمعت الى أغلب النواب، یكون
لھا لقاء مع اللجنة المالیة ویقدمون لنا مقترح حتى نستطیع نمضي في عملیة القراءة األولى ثم التعدیل االول والثاني، مسألة مھمة جداً جانباً الى

اخواننا في الحشد الشعبي والعقود التي لدیھم، أبناء الصحوة التي في 2006 والى حد ھذه اللحظة ھم یقاتلون وماسكین سالحھم وخاصةً في
حزام بغداد التي أكثر من (6000) مقاتل أكثر من (9) اشھر لم یستلمون رواتب، محتارین كانت لدیھم رواتب وضعوھا على قیادة العملیات،
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قیادة العملیات مزاج القائد العام أو قائد المنطقة أو أمر اللواء في تلك المنطقة مزاجھ یبقیھ وال یخرجھ، وھذا شخص قاتل االرھاب وحتى سالح
.لیس لدیھم، فأرجوا أن یكونون حاضرین وجاھزین ألن ھم ضحوا في دمائھم من أجل االستقرار للمنطقة

-:النائب مزاحم مصطفى منصور –

سیادة الرئیس یبدوا لألسف أن الحكومة في وادي والواقع الذي یعیشھ الشعب في وادي أخر، ھنالك بون واسع بین ما تفكر وتخطط لھ الحكومة
وبین واقع الحال، واضح جداً من نقاش اإلخوة ممثلي الشعب عموماً أن لدینا مشاكل ال حصر لھا، ال توجد لھا حلول في الموازنة، طیب نحن

البلد في خراب والخراب یتراكم منذ (15) عام وربما أكثر من (15) سنة، ما ھي الحلول إلعادة األعمار، ال شيء، الحلول مثلما قالوا إخواننا
بالتساھل، تبقیھ على الحكومة تفكر جسر مخرب وهللا السنة ھذه نعدلھ، ال ال لیست ھذه السنة في السنة القادمة، أذا لم یتشكل المجلس إلعمار

العراق سیادة الرئیس وتخصص لھ نسبة من موارد الدولة وھذه الموارد تترك ال تدخل في مجال أخر، فقط ھیكلیة لھذا المجلس من أجل اعادة
اعمار مدن العراق من الموصل الى البصرة، بنى تحتیة مدمرة، ھنالك فرص عمل غیر موجودة، الدور والبیوت مھدمة ومھجرین، كل ما یتعلق

بإعادة األعمار یتولى مھمتھ ھذا الصندوق، (10%) أعتقد لیست شیئاً كبیراً من موارد الدولة یخصص لھذا المشرع، أذا لم نبدأ من األن نعمر
لن یعمر العراق أطالقاً، تبقى الحكومة تحل مشاكل فرعیة وجانبیة والمشاكل االستراتیجیة التي تتعلق بحیاة المواطن ال تحل نھائیاً، البلد في حالة

.خراب بھذه الطریقة في ھذه الموازنات

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید ممثل وزارة المالیة یعني خالل النقاش مع القطاعات المختصة وأیضاً مع اللجنة المالیة، ھل باإلمكان اضافة فقرة الى قانون الموازنة
الستحداث یعني ما تفضل فیھ السید النائب الذي ھو المجلس مجلس أعلى لإلعمار نضع فیھ رقم بسیط ونترك المبالغ األخرى للوفرة حتى وأن لم

.نلحق في ھذه السنة، ال نعرف لنفترض الوفرة حصلت أكس و وضعتموھا في المبلغ ممكن تدور تخصیصاتھا على العام القادم

-:(السید ماھر (وكیل وزارة المالیة –

الحكومة لدیھا الفكرة بإنشاء مجلس اإلعمار تسمیھ او تسمیھ مجلس االعمار والتخطیط والتنمیة على غرار اكثر من فكرة، ھذا لدیھ تأریخ من
مجلس اإلعمار في النظام الملكي موجود، لكن یبقى الحیز الذي تكلم بھ السید النائب أقتطاع جزء ویبقى ثابت مثل صندوق االعمار ھذا یحتاج

إلى تشریع وحده، أنا مكلف مجلس وكالء ومجلس وزراء باألعداد لتشكیل مجلس إعمار وتخطیط وتنمیة ھذه ثالث مرة، شكلت اللجنة العلیا
لإلعمار والتخطیط والتنمیة برئاسة السید رئیس الوزراء وعملت مدة ستة أشھر في الفترة الماضیة لتسھل أجراءات االعمار واألستثمار ومضت

.إلى حد وأن شاء هللا سوف تستمر لكن المشروع الذي تكلم عنھ السید النائب موجود كفكرة

-:السید رئیس مجلس النواب –

نعطیھ غطاء تشریعي في قانون الموازنة، نعطیھ أطار تشریعي في قانون الموازنة، أقصد أن یكون ھنالك صندوق تكون فیھ تخصیصات من
.الوفرة ویعالج بقانون

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

بصراحة إذا ال یمكن أن نعید الموازنة إلى الحكومة ویبدو أنھ توجھ الحكومة علینا اعطاء الوقت لتعدیلھا علینا اعطاء فسحة من الوقت لھذه
اللجنة المشتركة بین مجلس النواب وبین الحكومة، یبدو واضحاً إن ھذه الموازنة وإن تبنتھا الحكومة الحالیة إنھا ال تتوافق مع المنھاج الوزاري

وال حتى مع التعدیالت التي أقترحتھا الكتل السیاسیة في داخل مجلس النواب العراقي یوم 24/10/2018، القروض كثیرة، المعالجات غیر
واضحة العجز كبیر المعالجات غیر واضحة، النفقات السیادیة ھائلة وأیضاً المعالجات غیر واضحة، النفقات األستثماریة غیر عادلة بین

المحافظات، عدم عدالة شاملة بین المحافظات، إذا رأینا حصة اقلیم كوردستان الموضوعة ھي (12,6%) لكن الحقیقة إذا نأتي لإلیرادات التي
ھي (105) تریلیون وإذا حسبنا (8,9) ھي حصة أقلیم كوردستان او حتى (9) ترلیون تقریباً تكون (8,5) إذا نتكلم على االنفاق الفعلي سوف

تكون (6,5) ویبدو إنھ (6,1) تذھب لنفقات سیادیة، حصة أقلیم كوردستان تقریباً لیس فیھا الكثیر، على وزارة الدفاع (8,5) تریلیون ولكن
تقریباً حصة أقلیم كورستان ممكن أن ال تكون (2%) منھا، أستحقاقات الفالحین ألقلیم كوردستان لثالث سنوات لیس موجودة، أستحقاقات عوائل
الشھداء أیضاً غیر موجودة، الذي رأیناھا من خالل الموازنة یجب أن تكون ھنالك معالجة لنفط كركوك، ألنھ مضت سنة تقریباً وكلھا عن طریق
سیارات النقل (التنكرات) واألشیاء االخرى التي لیست علیھا مراقبة، یجب أتخاذ أجراءات حقیقیة من الحكومة اإلتحادیة  للتخصیصات التشغیلیة

.وخاصة في أقلیم كوردستان

-:النائب عبد االمیر حسن علي –

السادة اعضاء المجلس أغنوا بالمداخالت، تقریباً منذ أسبوع تصفحت الموازنة صفحة صفحة، وجدول جدول، أبحث فلم أجد إیرادات لشركات
.األتصاالت والمنافذ الحدودیة ھذا أوالً

ثانیاً: (97) تریلیون الموازنة التشغیلیة تساءلت مع نفسي ھل ھذا المبلغ یصرف داخل العراق كرواتب؟ وبعد أن سألت السادة النواب وبحثت مع
المختصین وجدت أنھ (30%) من ھذا المبلغ یذھب خارج العراق ألشخاص یستلمون رواتب خارج العراق، وداخل العراق ھنالك اشخاص

.یستملون راتبین

-:النائبة ابتسام محمد درب خلف –
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مشروع قانون الموازنة ال نوافق على مصادقة ھكذا قانون ال یخدم المواطن العراقي وخاصة المحافظات المنكوبة ومنھا االنبار ونینوى وصالح
-:الدین السبب

أوالً: ال یوجد فیھا درجات وظیفیة، أسأل الوفد أین الدرجات الوظیفیة من الحذف واألستحداث من حركة المالك؟ أین درجات الشرطة المصفرة؟
الذین تصفروا بدون أي ذنب او شيء، أین المشاریع الخدمیة ھذه الموازنة لیس فیھا أي مشروع خدمي؟ سؤال آخر محافظة األنبار أقل

الموازنات بالنسبة للمحافظات، لماذا لم تنظروا إلى حجم الدمار؟ لماذا لم تنظروا إلى المواطنین المشردین؟ لماذا لم تنظروا إلى المناطق الغربیة
إلى اآلن لیس فیھا خدمات ولحد ھذه اللحظة مواطنیھا مشردین، نحن یؤلمنا المواطنین ألننا ممثلین عن المواطنین، المواطنین انتخبونا یریدون

.خدمات ویریدون درجات وظیفیة، أبدأ لكم من األخیر ھذه الموازنة إذا لم تكن فیھا درجات وظیفیة لو وضعتم فیھا قمر صناعي ال نوافق علیھا

-:النائب عبد االمیر نجم عبد هللا –

بدایةً أنوه عن أستحقاقات الحشد الشعبي، ھل أعطیت؟ علماً إنھا أُقرت من قبل الحكومة، لكن أعتقد إنھا لم تدخل في موازنة 2019 وإذا دخلت
اآلن نحن نشكر سعیكم. تعویض أبناء البصرة عن حاالت التلوث المتواجدة واالمراض المتفشیة في محافظة البصرة وأعطاء البصرة من

واردات المنافذ الحدودیة بنسبة (50%) ھذا موجود ولكنھ غیر مطبَّق، لم تستلم محافظة البصرة أي أموال من واردات المنافذ الحدودیة، ھنالك
.تقطیر من الحكومة اإلتحادیة إلى الحكومة المحلیة

-:(السید ماھر (وكیل وزارة المالیة –

.محافظة البصرة ال توجد ھنالك أي أموال من واردات المنافذ الحدودیة أو البترودوالر لم تستلمھا، شھر بشھر یكون الصرف لھا

-:النائب عبد االمیر نجم عبد هللا –

ما ھو دلیلك على االستالم؟

-:(السید ماھر (وكیل وزارة المالیة –

.توجد أوامر صرف

-:النائب عبد االمیر نجم عبد هللا –

.أمس أنا كنت مع السید محافظ البصرة موجود في القاعة وقال لحد اآلن لم نستلم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بأمكانك في األجتماع القادم مع اللجنة المالیة أن یزودوننا بالبیانات

-:النائب عبد االمیر نجم عبد هللا –

إعطاء البصرة (5) دوالر كان موجود في القانون أو المكرر والمصدَّر (150) م3 من الغاز أو قلبت كانت (و) قلبت إلى (أو) اآلن قبلنا بـ (أو)
أي واحدة منھا فقط أوفوا بھا. تثبیت كافة العقود واألجور الیومیة وخصوصاً في وزارة الكھرباء ھنالك حوادث للعاملین وخصوصاً مثلما تفضل
زمیلي السید النائب (10-15) سنة ھم أجور یومیة، بالتالي قضى كثیر من عمره وأصبح عمره كبیر وال یجوز لھ أن یتعین بمكان آخر، بالتالي
ال توجد ھنالك رواتب أو تقاعد ألطفالھ إذا جرى علیھ أي حادث معین، أدخال مشاریع أستراتیجیة لمحافظة البصرة، تفتقر محافظة البصرة إلى
المشاریع األستراتیجیة وتعاني من سوء الخدمات، أو أعتقد إعادة الموازنة إلعادة صیاغتھا من جدید لتتناسب مع البرنامج الحكومي المقدم من

.قبل الحكومة الحالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات السادة النواب عندما نتحدث عن تخصیصات تنمیة األقالیم إنھ یجب زیادتھا بالتالي سوف تنعكس على المحافظات، بعض المشاریع التي
تتحدثون عنھا ما یتعلق بالبطالة ھذه تعود من خالل تنمیة األقالیم، إذا وجدت أمور في اإلطار العام فلنتحدث بھا، فلنتحدث عن أصل الموازنة

.لیس بالتفصیل، التفصیل نناقشھ بعد القراءة االولى

-:النائبة الماس فاضل كمال –

لم تدرج في موازنة عام 2019 میزانیة ألستكمال مكتب المادة (140) في محافظة كركوك والتي تخص مناطق خانقین وكركوك فأطلب
إدراجھا في الموازنة العامة وتخصیص میزانیة لھا حیث قدمت كتلة اإلتحاد الوطني الكوردستاني طلباً رئیسیاً بھذا الشأن، أما بالنسبة لنفط

كركوك مع األسف أصبح خیرھا للجمیع ونقمتھا على أھالي كركوك الذین ال یُخصص لھم من الموازنة بما یكفي المیزانیة التامة ألھالي
المحافظة، لذا لدینا مناطق متضررة جداً بسبب عصابات داعش وكذلك مناطق أخرى قد ُحرمت قبل ذلك لذلك نرجو زیادة الموازنة لمحافظة

.(كركوك أیضاً والتأكید على تخصیص میزانیة المادة (140

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –
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بالنسبة للموازنة واضحة قلة التخصیصات االستثماریة بالمقارنة من النفقات التشغیلیة بشكل عام وال تتجاوز نسبتھا (1%) من الموازنة العامة
خصوصاً الموازنة األستثماریة لمحافظة النجف، بالنسبة للمبالغ المخصصة للمحافظات ببرنامج تنمیة االقالیم والبترودوالر ال تتناسب مع

أستحقاقات المحافظة من حیث النسبة السكانیة وكمیة النفط المكرر من مصفى النجف حسب التقاریر الفنیة، نرى إن الموازنة ال تتطرق إلى
مبالغ أمانات المقاولین، وھذه أمانات وأموال عائدة لشركات المقاولة، الموازنة المقدمة من قبل الحكومة عبارة عن موازنة حسابات تقلیدیة تتكرر
كل سنة فلیس فیھا رؤیة لھدف الحكومة لھذه الموازنة وانعكاساتھا على واقع الخدمات، بالنسبة إلى ضرورة تضمین الموازنة فقرة تسمح بتدویر

األموال التي أطلقت لتنفیذ مشاریع غرفة الطوارئ المشكلة من قبل مجلس الوزراء، مشاریع الماء والتربیة والبلدیات وذلك لضیق الوقت الذي
.أُطلقت فیھ

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.موجود نص جوازي أرید نص وجوبي لوزیر المالیة لتدویر التخصیصات المالیة أو المبالغ الممولة، أنا قرات النص جوازي لیس وجوبي

-:(السید ماھر (وكیل وزارة المالیة –

.ال تسجل كأمانات

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .نعم لكن لم یعطینا تدویر، نحن التدویر نرسلھ الممول یذھب التدویر بنسبة (100%) ندوره (100%) مثلما أتفقنا علیھ سابقا

-:(السید ماھر (وكیل وزارة المالیة –

.نعم ھو نفسھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال النص جوازي

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

بالنسبة إلى بعض المحافظات ھنالك مشاریع التي أدت میاه نھر الفرات یحتاج إضافة، نحن السنوات التي مضت ال توجد ضوابط إلختیار
الشركات المنفذة لإلعمار،  وزارة التخطیط لم تُِعد أي شخص یرید أن یكون شركة بالتالي سبب ھدر في االموال وعدم تنفیذ مشاریع بشكل جید،

.ھذه فقرة یحتاج مع وزارة التخطیط اختیار الشركات ووضع الضوابط ألختیارھا

-:السید محمود ادیب زویر الكعبي –

تأكیداً على النقطة التي أثارتھا األخت النائبة (سناء) لوزیر المالیة، الفریق الحكومي عند أول جلسة في محافظة البصرة تعھدوا بتدویر المبالغ،
.یعني مبالغ محافظات جرى التعھد من الفریق الحكومي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اآلن أصبحت تنمیة األقالیم بما فیھا البترودوالر كل المحافظات یتم تدویرھا وحتى المؤسسات إذا أرتأت الحكومة یتم تدویرھا على عام 2019

-:السید محمود ادیب زویر الكعبي –

.بنص المسودة للمادة (29) لقانون الموازنة لوزیر المالیة أي ُمطلق، یعني من الممكن لوزیر المالیة ال یوافق على التدویر في المبالغ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا ما أكدناه

-:السید محمود ادیب زویر الكعبي –

.ھذا اوالً

.ثانیاً: وكذلك المبالغ التي لھا تخصیص مالي وجرى تمویلھا، یعني التي لم یجري تمویلھا یعني استحقاقات المحافظات التي لم یجري لھا تمویل

ً أل ً
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ثالثاً: لكل محافظة تخصیصات دعم إعادة األستقرار، ھنالك محافظات بقرارات مجلس الوزراء خصوصاً بعد المظاھرات االخیرة جرى إطالق
وتخصیص وتمویل مبالغ للمحافظات (میسان، واسط، ذي قار، البصرة) إنھ سوف لن یكون فیھا صرف، لم یرد نص صریح، لو یؤكدوا السادة

.في وزارة المالیة على إنھ تخصیصات دعم إعادة األستقرار التي بموجب قرار مجلس الوزراء، یعني یتم یضمینھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أعتقد إعادة األستقرار لملفات أخرى تتعلق بالمدن المحررة

-:السید محمود ادیب زویر الكعبي –

.والتي جرى علیھا تمویل دكتور (ماھر)، ال یوجد نص واضح وصریح

-:(السید ماھر (وكیل وزارة المالیة –

.كلھا تدور، التخصیص كلھ یدور

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا ھو الذي تحدثنا فیھ إن المبالغ التي خصصت في عام 2018 تدور لعام 2019 یكون فیھ نص واضح

-:السید محمود ادیب زویر الكعبي –

.لكن ال یوجد نص واضح، التأكید على ھذا الموضوع

-:النائبة ھدى جار هللا داؤد –

أتكلم اآلن بأسم الشعب، ھذه الموازنة ال تخدم الشعب العراقي، ال تخدم نینوى بالذات، الرقم المخصص لنینوى ال یخدم نینوى نھائیاً، ھل تقبلون
أطفالنا وشبابنا الذین أقل من (18) سنة یكونوا في الشارع؟ ال توجد مدارس في محافظة نینوى في الساحل األیمن وحضرتك رأیت الساحل
االیمن، ھذه األمور یجب أن تؤخذ بنظر األعتبار، ھؤالء الشباب واالطفال ماذا سوف یكونوا؟ سیكونون مجرمین، ھل تقبلون؟ تثبیت العقود

الوزاریة، الشاب یذھب إلى الدوام ویصرف من مالھ الخاص، ھذه سنین كثیرة خالل (15) سنة أو (10) سنوات عقد وزاري یذھب ویأتي بدون
راتب أو (250 -350) الف دینار، كیف تكفیھ وھو صاحب عائلة وساكن باإلیجار؟ وتثبیت المحاضرین أیضاً، ھم الذین یسدوا الشواغر في

ً .المدارس وھم الذین یدیرون المدرسة وبدون أجور نھائیاً مجانا

-:النائب كاظم فنجان حسین الحمامي –

حقیقةً مداخلتي حول المادة (37) التي كانت في الموازنة السابقة تحمل رقم (33) وأضیفت لھا ھذه المرة كلمة المحافظات، أقرأ المادة على
ظھر القلب، فیھا تقاطع كبیر مع الدور التشریعي لمجلس النواب، تنص المادة (یحق لمجلس الوزراء بناًء على طلب من السید رئیس الوزراء
التدخل في إعادة ھیكلیة أي وزارة والتدخل في إعادة ھیكلة أي محافظة)، فلنركز قلیالً على ھذه المادة وھذا النص، طبعاً ال یوجد أئتالف بین
ھذا النص ونظام الموازنة، التي تعني التوازن بین اإلیرادات لمدة عام واحد والنفقات لمدة عام واحد، لكن لو أضرب مثال بسیط وانتھي من

الكالم، لو فرضنا أرتأى مجلس الوزراء أن یدمج الموانئ العراقیة وھي تخضع وتعمل بتشریع حكومي صادر یحمل رقم (21) لسنة 1995
ودمجھا مع شركة النقل البحري التي أیضاً تعمل بتشریع حكومي رقم (67) لسنة 1952وأصبحت كیان واحد كیف ھذا الكیان الجدید المدمج
سوف یعمل؟ وما الذي سوف نفعلھ بالتشریعات؟ ھل أُلغیت؟ والقانون ال یلغى إال بقانون، ھذا التجاوز أنا أعتبر ھذه النقطة تجاوز على الدور

.التشریعي لمجلس النواب ویفترض أن تسحب وإنھا لیست لھا عالقة بالموازنة، أُقحمت ھكذا لغایة

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

رئاسة المجلس تضم صوتھا إلى صوتك بتجاوز السلطة التنفیذیة من خالل ھذه المادة على التشریعات السابقة، مستغلین فقرة إن قانون الموازنة
لھ العلویة ألن في آخر مادة من قانون الموازنة ال یتعارض مع ھذا القانون اي قانون أو قرار نافذ، بالتالي ھذه المادة (37) ھي تجاوز على

الصالحیات التشریعیة ونتعھد بحذفھا، أما أن تأتینا من الحكومة محذوفة او نحذفھا. المادة (37) لمجلس الوزراء بناًء على أقترح رئیس مجلس
.الوزراء

-:النائب بختیار جبار علي –

أعتقد إن مشروع قانون الموازنة یتضمن أجحافاً واضحاً وظلماً بحق أقلیم كوردستان والمحافظات االخرى لذلك بشكل مختصر أطالب بإعادة
:مشروع قانون الموازنة إلى الحكومة وذلك لألسباب االتیة

أوالً: تقلیص نسبة حصة أقلیم كوردستان من (17%) إلى (12%) حیث إن ھذا التقلیص یأتي في وقت لم یتم إجراء أي أحصاء سكاني جدید
.في العراق

أ أ ً
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ثانیاً: من المخالفات الدستوریة الواردة في مشروع قانون الموازنة إنھ ال یذكر أسم أقلیم كوردستان في المواضیع المتعلقة بھ بل یستخدم عبارة
.محافظات أقلیم كوردستان وھذا مخالف للمادتین (117,121) من الدستور الدائم

ثالثاً: فیما یخص القروض الدولیة ودفع مستحقات الفالحین ومحافظة حلبجة والقطاعات االخرى أیضاً ھنالك غبن بحق حصة أقلیم كوردستان
.ینبغي تصویبھ

رابعاً: حدد مشروع القانون حصة للمحافظات بصورة غیر واقعیة وغیر علمیة ولم یجري قراءة دقیقة لمتطلبات المحافظات من النواحي
األقتصادیة واألستثماریة واإلعماریة، على سبیل المثال لم یخصص لمحافظة الموصل وھي المتضرر االكبر من أرھاب داعش، إال نسبة قلیلة

.جداً من االموال ونفس الشيء بالنسبة لمحافظات االنبار وكركوك، لذا أطالب إعادة مشروع قانون الموازنة إلى الحكومة

-:النائب منصور مرعید عطیة –

:الذي وضع مسودة الموازنة أعتمد على ثالثة عوامل أساسیة

.ثبت سعر برمیل النفط وجنابكم تطرقتم لھذه المسألة
.ثبت كمیة النفط المصدر (3,888,000) برمیل من ضمنھا (250) ألف من نفط كوردستان

.أعتمد سعر الصرف (1182) دینار لكل دوالر

.أوالً: الیوم إذا جئنا لكي نناقش سعر البرمیل ممكن إن ھذا السعر ال یتناسب مع السعر الحالي

ثانیاً: سعر الصرف بأمكان تعدیلھ إلى (1190) بدالً من (1182) إضافة إلى ضمان حصة كوردستان إضافة إلى كركوك وإن یصدر ما ال یقل
عن (550) ألف برمیل تسلم للحكومة، ھذه العوامل مجتمعة إذا زدنا سعر البرمیل یعني إذا أعتمدنا سعر البرمیل دوالرین زیادة وأعتمدنا سعر

الصرف (1190) مع ضمان (550) ألف برمیل إضافي سوف یرفع من العجز ما یقارب (7) تریلیون بھذه المعادلة البسیطة، ھذه ممكن أن
تخصص المبالغ إلعمار المناطق المحررة إذا اعتمدنا على ھذه المعادلة واعطینا فسحة للمدیونیة في نھایة السنة المالیة لن نستفاد من ھذه

األموال وربما تدّور، لكن إذا قللنا المدیونیة ممكن أن نضمنھا في ھذه المیزانیة، إذا جئنا لنقارن االستثماریة والتشغیلیة نرى إنھ في عام 2019
ھي من أعلى السنوات إذا نقارن الجدول الموجود ھنا من اعلى السنوات، مع العلم أن التقشف ال یزال یلقي بظاللھ على دوائر الدولة، نرید أن

نعرف ما ھي المبررات وما ھي ھذه الزیادة؟

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

النائبة (ھیفاء االمین) أرسلت لي شيء، إن ھذا تقدیرنا العالي لرواد الفنانین العراقیین من ضمنھم االستاذ (حسین نعمة) الذي عمره أكثر من
ستین سنة وال یزال یرسم، فتحیاتنا لھ، نحن نتحدث عن الموازنة من حیث المبدأ ال نتحدث بالتفاصیل، سوف أعتبر ھذه المناقشات أو المداخالت

.بشكل عام ھي المناقشة لقانون الموازنة، الحقاً یتم النقاش في اللجان

-:النائبة ھیفاء كاظم عباس األمین –

في البدایة مالحظاتي تتركز على آلیة تنفیذ الموازنة، أنا اعتقد ھي أھم من األرقام، األموال موجودة ألن األموال في العراق كافیة جداً لعملیة
التنمیة ولخلق سیاسیة مالیة توفر الكرامة واألستقرار المادي للمواطن، ولو تمت مقارنة األموال الموجودة والمرصودة لشراء األسلحة والدعم
اللوجستي التتناسب مع المرحلة التي نسعى إلى تحقیق التنمیة واالستقرار والبناء واالستثمار في العراق، (946) ملیون دوالر لشراء األسلحة

نعتقد إن ھذا رقم كبیر ال یتناسب مع األرقام البسیطة التي تمثل (40%) من الشعب العراقي ھم بمستوى الفقر أو تحتھ، األمیة (30%) والبطالة
(30%) ولدینا آالف من األجراء الیومین وأصحاب العقود الذین یعانون من إنعدام الحقوق وفي كل موازنة تندرج  أسمائھم وأعدادھم ویحصل

عدم اتفاق وإخفاق بتنفیذ قانون الموازنة، لذلك نحن مدعوین ھذه المرة إلى تجاوز قضیة أحقاق حقوق وعدم وجود موازنة تكمیلیة، الشعب
العراق یعلم إن البترول عندما یرتفع أسعاره سوف تكون ھناك موازنة وفائض یجب أن یقدم بحسابات وإذا كان ھنالك توفیر لھ أیضاً یجب أن
نتعامل بشفافیة مع الشعب العراقي في أموال العراق وأین تكون موجودة. تخصیص االموال إلى التنمیة والزراعة والصناعة واإلسكان، الذي

حصل فقط اإلسكان أخذ حقھ من ھذا الموضوع ولكن الزراعة ولصناعة لم یشملھا، التعلیم المھني لھ تخصیصات في موازنة وزارة التربیة منذ
أربع سنوات تم دمج المھني مع األكادیمي دون أن تخصص میزانیة للتعلیم المھني، أیضاً الضرائب ال یجوز أستخدامھا عن طریق الموازنة ألن

.لھا قانون خاص

-:النائب مریوان نادر نصر الدین –

یبلغ أجمالي نسبة النفقات المخصصة لمحافظة كركوك (1%)علما ًإن عدد سكان كركوك یشكل (4%) من مجموع سكان العراق، لذلك وبحسب
:الدستور فأن ذلك یعتبر خرقاً واضحاً لمبادئ حقوق االنسان والمساواة والعدالة، ولذلك نحن كنواب كركوك نطالب باآلتي

.إجراء تعداد سكاني دقیق للوقوف على النسبة السكانیة الحقیقیة لكل المحافظات
.نطالب بزیادة تخصیصات كركوك من تنمیة األقالیم بما ینسجم مع احتیاجاتھا

.نطالب أیضاً الحكومة اإلتحادیة بالتحدید أستحقاق كركوك من البترودوالر للسنوات من 2014 ولغایة نھایة 2018
.تخصیص مبلغ من الموازنة ألكمال التعویضات كمرحلة من مراحل تنفیذ المادة (140) من الدستور
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-:النائب ھیبت حمد عباس –

.الموازنة التي أُِعدَّت فیھا أجحاف وظلم لمحافظة األنبار خاصة والمحافظات عامة

أطالب السید وكیل وزیر المالیة والوفد المرافق تثبیت ھذه الفقرات، تخصیص مبلغ ال یقل عن (150) ملیار دینار عراقي لدعم
.األستقرار في المحافظات المحررة، الموازنة السابقة كانت تتضمن مبالغ إعادة األستقرار وھذه الموازنة لم یذكر فیھا ھذه المبالغ

.إعادة تخصیص (50%) من واردات المنافذ الحدودیة للمحافظات
.رفع التخصیصات المالیة لتنمیة األقالیم

.(وضع تخصیص مناسب للتعویضات من قانون (20)، ألنھ ال یوجد في ھذه الموازنة مبالغ للتعویضات ضمن قانون (20
.زیادة تخصیص صندوق اإلعمار، صندوق اإلعمار ال یوجد فیھ تخصیص للمحافظات التي نُِكبَت

إلزام الوزارات المشمولة بالمادة (45) من المحافظات بفك ارتباط الدوائر المشمولة بالقانون وربط المحافظات وإلزامھا بوزارة المالیة
.بنقل التخصیصات في تلك الدوائر

.وضع تخصیصات مالیة إلعادة المفصولین من الشرطة ألن ھذه المحافظات تأذت من أحتالل الدواعش
.وضع تخصیصات لشراء آلیات لدوائر البلدیة والمجاري وتعویض اآللیات التي فقدت أثناء سیطرة داعش على تلك المحافظات

.زیادة التخصیص لتتمكن الحكومات المحلیة من معالجة الحاالت الطارئة وإضافة ما ال یقل عن (50) ملیار دینار عراقي

.زیادة تخصیصات القروض للسكن وصندوق اإلسكان وكذلك المصرف العقاري .10
.توجیھ منح وقروض للقطاع الصحي والجسور في المناطق المحررة .11
.تخصیص موازنة لتأھیل خط المرور السریع لكل العراق ولیس خاص بمحافظة األنبار .12
.تعویض أستحقاقات المحافظة من الدرجات الوظیفیة للسنوات السابقة .13
وضع تخصیص لمشروع لصرف الصحي في الرمادي، مشروع ماء الرمادي والصرف الصحي بمبلغ (130) ملیار على أحد .14

.العروض أسوةً بالمحافظات االخرى

-:النائبة بسمة محمد بسیم –

یبدو إن داعش وحّدنا عندما دخل على المناطق التي دخلھا والمرجعیة أطلقت النداء والكل شارك بتحریر محافظاتنا خاصة التي دخلھا داعش،
لكن یبدو إن الموازنة تفرقنا، یعني داعش یجمعنا والموازنة تفرقنا، عندما فرقّت بین كثیر من المحافظات وعاملتھا ال اعلم على أي أساس،
فرقت بین محافظة وأخرى، اتكلم عن المحافظات المحررة وأخص منھا محافظة نینوى نسبتھا (1%)، فھل یعقل إن محافظة مثل نینوى أن
تكون نسبتھا (1%)، لذلك أنأ لدي عدة مطالب لكن مطلبي الرئیسي قبل أن تعدَّل الموازنة أطالب السادة زمالئي وزمیالتي من اللجنة المالیة

والسادة ممثلي الحكومة المحلیة ووزارة المالیة أن یأتوا إلى محافظة نینوى وأن یعقدوا أجتماعھم في الجانب األیمن لمحافظة نینوى وبعد ذلك ھم
سوف یصعقون بما كانوا قد وضعوه من میزانیة وسوف أكید (ُعذراً للكلمة ضمیرھم یؤنبھم)، ال أقصد السادة الحالیین أتكلم عن الحكومة

:السابقة، سوف ضمیرھم یؤنبھم على ما اقروه لمحافظة نینوى بالذات، لدي مطالب متعددة

.تخصیص مبلغ مالي لكل مواطن عراقي وإلغاء مفردات البطاقة التموینیة لما یرافق ذلك من فساد في توزیع مفردات البطاقة التموینیة
.أطالب بتثبیت العقود الوزاریة واألجور الیومیة والمحاضرین المجانیین وإطالق الدرجات الوظیفیة

أطالب بتخصیص مكافأة نھایة الخدمة للعسكریین المتقاعدین، وأطالب بإدراج المخصصات من الرواتب المدخرة مثل الزوجیة واألطفال
.التي لم یُشملوا بھا

تخصیص موازنة خاصة لتطبیق أستراتیجیة الفقر، المصفرین من القوات األمنیة والمفسوخة عقودھم أطالب بتخصیص میزانیة خاصة
وخاصة ألبناء محافظة نینوى وكما تعلمون سیادة الرئیس والسادة النواب ھنالك بعض المجامیع االرھابیة بدأت نوعاً ما تنشط في
محافظة نینوى بالذات وذلك بسبب قلة الموجود من القوات األمنیة ونحن لنا مستحقات أطالب بإعادة التخصیص المالي إلعادة ھذه

.الدرجات
القروض، أطالب بتوفیر قروض للشباب الكل یعلم إن المجامیع اإلرھابیة تستھدف الشباب عندما ال یكون ھناك عمل، فأطالب بتوفیر

قروض لتشغیل الشباب والعاطلین عن العمل وتخصیص میزانیة خاصة لعوائل المفقودین، فلدینا أكثر من (13) ألف مفقود في محافظة
نینوى عوائلھم بدون میزانیة وبدون رواتب ونحتاج میزانیة خاصة في محافظة نینوى ألنتشال جثث الذین رمى بھم داعش في منطقة

.الخسفة

-:النائب عباس علیوي كاظم –

مثلما تعرف سیادة الرئیس نحن محافظة بغداد بحدودھا اإلداریة تمثل محافظة بغداد ولھا میزانیة نسمیھا میزانیة تنمیة األقالیم وتصرف أموالھا
على نواحي واقضیة خارج العاصمة بغداد، الذي یخص العاصمة بغداد ھي أمانة بغداد، والتي أتمنى ان یأخذونھا بنظر األعتبار أن یضعوا لھا
میزانیة خاصة، ألن ھناك وزارات وسفارات ویوجد مجلس نواب باإلضافة إلى الوفود التي تأتي إلى بغداد وھي تمثل عین العراق، الكثیر من

المشاكل التي تعانیھا العاصمة بغداد ال تستطیع ان تنفذ مشاریعھا، على سبیل المثال أذكر مشكلة من المشاكل، مشكلة األزمة المروریة التي
تحدث في بغداد، حقیقةً أمانة بغداد لدیھا مشروعین نقل كراج النھضة وكراج العالوي خارج العاصمة بغداد مما یخفف من الزخم عن بغداد،

لكن لیس لدیھا األمكانیة المادیة التي تساعدھا أن تنشأ ھكذا مشاریع باإلضافة إلى ذلك لدیھا مشروع عدم دخول سیارات الحمل الكبیرة
والتریالت، ولدیھا مشروع شارع حولي حول العاصمة بغداد وھذه المشاریع تحتاج اموال والمطلوب منا جمیعنا واللجنة المالیة موجودة أن

.تخصص مبالغ حقیقیة للعاصمة بغداد

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

أ أ أ ً
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نضم صوتنا إلى صوتك، حقیقةً أمانة بغداد تعاني ومحافظة بغداد بدورھا تعاني من قلة التخصیصات ونحن نعلم بأن وضع العاصمة یجب أن
یكون بأفضل حال من حالھا الحالي، وأمانة بغداد معتمدة بنسبة كبیرة جداً على اإلیرادات التي تأتي من الجبایة وھنالك مشاكل بطریقة وآلیة

.الجبایة لھذه الموارد

-:النائب مضر خزعل سلمان –

یُفترض أن تتضمن الموازنة تغیراً في السیاسة المالیة وینسجم مع البرنامج الحكومي الجدید، حقیقةً ُرفعت من مشروع الموازنة العامة الفقرة
(22) من المادة (2) ثانیاً المتعلقة بإلزام وزارة النفط بتنفیذ قرار شؤون الطاقة في مجلس الوزراء رقم (139) بإنشاء الجانب الثاني لطریق
البتیرة الممر الثاني الرابط بین محافظتي میسان والدیوانیة وفقاً لعقود جوالت التراخیص، وھذا یعني عدم وجود بدیل لتنفیذ المشروع وحل
المشكلة التي ذھب ضحیتھا المئات من أبناء محافظة میسان والزائرین للعتبات المقدسة ورأینا المطلوب تعدیل ھذه الفقرة إذ ال یصح إلزام

الشركات األجنبیة بالعمل خارج منطقة العقد وألغراض ال تتعلق بنشاطھا النفطي وأستخدام مبالغ الخدمات االجتماعیة القلیلة جداً، ونقترح إضافة
بند یتضمن تخصیص مبلغ لوزارة اإلعمار واإلسكان لتنفیذ المشروع على مرحلتین، األول بطول (70) كم للعام 2019، على أن ینفذ المرحلة

الثانیة في السنوات القادمة وبالتنسیق مع محافظة میسان مع أمكانیة تفویضھا بتنفیذ المشروع. إلغاء مشروع الموازنة للبند المتعلق بتخصیص
بنسبة (50%) من إیرادات المنافذ الحدودیة للمحافظات الموجودة فیھا تلك المنافذ، والتي یفترض أن تخصص لتأھیل البنى التحتیة للمنفذ

ومقترباتھ والمشاریع الخدمیة في المحافظة، حقیقةً یوجد موضوع مھم جداً، ھو نص المادة (45) على تحمل وزارة المالیة اإلتحادیة فوائد
القروض الممنوحة للمواطنین الذین تعرضت مساكنھم للھدم أو لألضرار جراء سیطرة عصابات داعش األرھابي، یمنح عوائل الشھداء من أبناء
القوات االمنیة والجیش والحشد الشعبي قروضاً لبناء مساكن من مصرف اإلسكان وتتحمل وزارة المالیة فوائد تلك القروض لمدة خمسة سنوات،
نصت المادة (37) من مشروع قانون الموازنة على حق وزارة المالیة في بیع حصتھا من األراضي الزراعیة ووضعت شروطاً لذلك ومن بین

تلك الشروط واأللتزامات على المشتري للسنوات الالحقة، حیث إن قانون الموازنة ھو لسنة واحدة لذا البد من إضافة بند یتضمن أستمرار
األلتزام بھذه الشروط المنصوص علیھا في ھذه المادة في السنوات الالحقة لعام 2019 ما لم یتم إلغائھا او تعدیلھا بشكل صحیح، نصت المادة

(43) من مشروع قانون الموازنة تغیر جنس األراضي لم یحدد كونھا زراعیة والمشید علیھا مشروع صناعي مجاز إلى جنس الصناعي، فكیف
یكون المشروع صناعي مجاز رسمیاً على أرض زراعیة، نقترح إضافة بند إلى المادة (44) من المشروع یتضمن ثانیاً، لمجلس المحافظة

فرض رسوم بأسم أعباء تنظیف یتم استحصالھا من سكنة الوحدات اإلداریة بما ال یزید عن (5) أالف دینار عن كل وحدة سكنیة في الحي أو
المجمع السكني، وتودع في حساب خاص في المحافظة وتصرف ألغراض التنظیفات وتجمیل الشوارع والحدائق العامة ویعطى الحق لمجلس

المحافظة بإعفاء بعض الشرائح األجتماعیة منھا مراعاةً لظروفھم، لم ینص قانون الموازنة على إلزام الحكومة اإلتحادیة بنقل التخصیصات
.المالیة للدوائر التي تم فك أرتباطھا بالمحافظات وھو ما كان ینص علیھ بالمادة (24) أوالً من قانون الموازنة لعام 2018

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

.نتمنى أن تكون المداخالت باإلطار العام لمشروع الموازنة حتى نستفید من األختصار ولیس في التفاصیل والجزئیات

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

الموازنة لیست تقشفیة في ظل األرقام الموجودة الیوم تقریباً بحدود (107) ملیار دوالر أي ما یعادل (128) تریلیون دینار أو اكثر، لكنني أرى
سوء في توزیع االموال فیما یخص الموازنة، وأتمنى أن یكون ھنالك تفصیل للموازنة حیث لیست مثل السنوات السابقة، كل وزارة كم خصص

لھا وعلى أي أبواب، یجب أن یكون لدینا علم والمحافظات، الموازنات السابقة لم نكن نعرف طبیعة توزیع االموال كیف تكون؟ موضوع
الموازنة إذا دخلنا في قراءة اولى وثانیة أنا أعتقد الظرف غیر مالئم اآلن، عندما تجلس اللجنة الحكومیة مع اللجنة المالیة وتضمین مالحظاتنا

.التي سوف نسلمھا إلى اللجنة المالیة

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

.ھذا ھو المطلوب

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

عندما یجلسون اللجنة سوف لن تكون صاحبة قرار حتى وأن كانت موجودة یجب أن تعود لرئیس مجلس الوزراء وتعطي المالحظات التي تم
تضمینھا في الموازنة ومن ثم یأتینا الرد من السید رئیس الوزراء، إذا كان الرد إیجابي نشرع بعملیة القراءة األولى والثانیة ومن ثم التصویت،

أما إذا كان الرد سلبي یجب علینا إعادة الموازنة إلى الحكومة، وبما إنھ ھنالك برنامج حكومي أتى بھ السید رئیس الوزراء یوم 24/10 إذن
.یجب أن یبُرمج الموازنة على البرنامج الحكومي ھذا أوالً

ثانیاً: موضوع المفصولین وموضوع العقود واألجور الیومیة، تطرق األستاذ (ماھر) قال تقریباً (60) تریلیون فقط للرواتب حسب ما سمعت
منھ، ھل ھذا الرقم صحیح؟

-:(السید ماھر (وكیل وزارة المالیة –

.ھذا تقدیري للمركز واألقلیم بما فیھا كل التفاصیل

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

أ ً
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جید (50) ملیار دوالر تقریباً، إذا نرید أن نقطع من كل راتب من ھؤالء الموظفین بما فیھم مجلس النواب نسبة (2%) سوف یكون لدینا ملیار
دوالر، المبلغ ھذا كم سوف یساعدنا بكذا ألف درجة من المفصولین ومن المفسوخة عقودھم ومن االجور الیومیة ومن العقود الوزاریة، یعني من

(50) ملیار دوالر سوف یكون لدینا (1) ملیار دوالر إذا ترید أن تحسب كل موظف أو عقد على (700) دوالر أو (700) ألف سوف یكون
لدینا ما یقارب (130) ألف مفصول وعقد وزاري وأجور یومیة، أتمنى ان یكون ھنالك انتباه لھذه المالحظة ویتم قطع (2%) من راتب كل
موظف بما فیھم مجلس النواب حتى وإن كانت أكثر على أعضاء مجلس النواب في سبیل أن نوفر (100) ألف درجة وظیفیة لھؤالء الذین

.مضى علیھم اكثر من عشر سنوات بدون درجات وظیفیة

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

حقیقةً وجود اللجنة الحكومیة وفریق العمل الحكومي العامل على الموازنة ھو كان بأقتراح السید رئیس مجلس الوزراء في زیارتھ األخیرة إلى
مجلس النواب، وحقیقةً تكلم عن آلیات عمل شراكة بین مجلس النواب وبین مجلس الوزراء، وھذا یأتي بین االتفاقات التي حصلت بیین السید

رئیس مجلس الوزراء ومجلس النواب، ونتمنى على اللجنة الحكومیة أن تراعي المقترحات المقدمة من السادة والسیدات النواب بخصوص
.الموازنة

-:النائب قصي عباس محمد –

.أنا لدي عدة نقاط تعتبر جوھریة في األطار العام للموازنة

اعتقد في كل الموازنات السابقة أعتمدت معاییر في وضع الموازنات، والتي ھي معیار النسبة السكانیة ومعیار المحرومیة، ھذه النقطة
.األساسیة االولى

أیضاً نأخذ بنظر األعتبار في ظل موضوع المحرومیة ھنالك محافظات أعتبرت منكوبة وبالتالي في الموازنة یفترض تخصیص
.لموضوع المتضررین وایضاً موضوع دعم الحكومة سیاسة دعم العودة واألستقرار للنازحین

موضوع آخر مھم وھو نقل الصالحیات، في محافظات عدیدة تم نقل الصالحیات من قبل الوزارات إلى المحافظات، محافظات أخرى لم
.یتم نقل الصالحیات بالتالي نطالب بأن یتم نقل الصالحیات لجمیع المحافظات

في عام 2012 صدر قرار من مجلس الوزراء رقم (425) حول موضوع أستحداث وحدات إداریة في منطقة سھل نینوى والتي ھي منطقة
.األقلیات، بسبب عدم وجود موازنات مالیة وبسبب ما حصل لھذه المحافظة لم ینفذ ھذا القرار رقم (425) حول أستحداث وحدات إداریة

-:النائبة لیلى فلیح حسن –

مطلب قدمھ الوفد الحكومي بشأن إعطاء حصة كربالء من (مبالغ الزائر دوالر)، البالغ ھذا العام (80) ملیون دوالر، حصة محافظة كربالء،
.منھا (40%) نتمنى إدراجھا ضمن الموازنة، ھذا أوالً

ثانیاً: ما یقارب الـ(50) ملیون زائر الذین دخلوا إلى كربالء، الذین تُقدم لھم مختلف الخدمات، كمثال على ذلك، مبلغ السیارات المؤجرة (37)
ألف سیارة، تم صرف أكثر من ملیار وربع نفقات وقود، تم مراجعة (11) ملیون زائر لمستشفیاتنا في كربالء، لو یستھلك الزائر شریط

براسیتول واحد، والذي ھو بمبلغ (250) دینار، فكم المبلغ أو النفقات تصبح؟ فكربالء محتاجة إلى بنى تحتیة في ھذا المجال، حتى ترمم ما بعد
.الزیارة األربعینیة

ً بالنسبة لموضوع الدوارات الكبیرة في محافظتنا، لدینا ثالث مشاریع دوارات، والتي أصبحت على المحافظة بعدما دمجت الوزارات، وطبعا
تخصیصات الدوارات حوالي تریلیون، لكن وزارة المالیة ال تستطیع أن توفر التریلیون، ففي أقل شيء یكون التخصیص جزئیاً (100) ملیار

دینار سنویاً، والتي ھي مھمة وتخدم الزائرین في كربالء، باإلضافة إلى تضمین مبلغ الحوافز، إرجاع نظام الحوافز واألرباح إلى الدوائر،
وخاصة دوائر التمویل الذاتي، ألن سلم الرواتب لم یكن متساویاً، فتجده عالیاً في بعض الدوائر، وقلیالً في بعضھا، وھذا یساعد دوائر التمویل

الذاتي، والتي أغلب رواتبھا قلیلة بالحصول على مبالغ، وكانت ھذه الفكرة ناجحة في السنوات السابقة، أرجو من السید وكیل وزیر المالیة األخذ
.بنظر اإلعتبار ھذه المالحظات، وخاصةً بالنسبة للدوارات و (مبلغ الزائر دوالر) الذي یخص محافظة كربالء وبقیة المحافظات المشمولة بھا

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

خصوصیة محافظة النجف األشرف وكربالء المقدسة باستضافة زوار العتبات المقدسة، والتي تتجاوز أعداداً وأرقاماً كبیرة جداً، وبالتالي فنحن
.بحاجة إلى رفد ھاتین المحافظتین بتخصیص مبالغ مالیة لتقدیم الخدمات الصحیة والخدمات األخرى

-:النائب رائد جاھد فھمي –

ذُكرت مطالبات عدیدة، وكلھا مشروعة، وأنا أضع نفسي مكان وزارة المالیة، فكیف ستتعامل معھا؟ وھي لدیھا محددات ذكر جزءاً كبیراً منھا
السید الوكیل، وجزء كبیر منھا جامد، وھامش المناورة محدود جداً، فاإلشكالیة اآلن أقولھا باإلطار العام، حكومة السید عادل عبدالمھدي سوف

تُختبر على مدى سنة، وأحد محدداتھا في تطبیق برنامجھا ھي الموازنة، واآلن إذا جئنا إلى قضیة التعدیل، ونضیف ھنا، نزید مشروعاً، وننقص
مشروعاً، فرسالة الحكومة ال تصل، مجتمعیاً أتكلم، فحتى نعرف جیداً ھذه الموازنة علینا أن نقیس األولویات، إما أن تعطي ھذه الموازنة رسالة
قویة بأننا جادون بأن نحدث تغییرات وإصالحات عمیقة على صعید الخدمات والتوظیف وتنشیط القطاعات اإلنتاجیة، رسائل لیس أن تنجزھا،

بدایات، وتكون ھذه األھداف واضحة في بنیة الموازنة، المشكلة ھي أن النقاش في كل الموازنات یكون في الجزئیات، وكلھا مشروعة، فھذه
:حقیقة تُضیع علینا الصورة العامة، نبقى في التفاصیل، فالذي أرید قولھ

أل أ ً أ
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أوالً: نطلب من وزارة المالیة، أن تقول لنا قبل الدخول في التفاصیل، ما ھي األھداف الممكنة التي تتوخى تحقیقھا من خالل ھذه الموازنة؟
.بإعمار المناطق، بالتوظیف، بتنشیط القوى اإلنتاجیة، وھذا یسھل لنا النقاش في ذلك الوقت، وتجمع كل التخصیصات بحیث تعكس إنعكاساتھا

ثانیاً: یُراد لنا إبتكار، بمعنى إننا الیوم، باألسالیب التقلیدیة، ووفق المنطق الحالي سوف ال یستطیعون، أقولھا من البدء ال تستطیعون، ھنا (%1)،
وھنا (2%)، ترضون الموصول یكون على حساب عدم رضا كربالء، أو ترضون كربالء على حساب عدم رضا األنبار، فھكذا ستكون، ونحن

ال نرید أن نكون بھذه الخیارات، فلذلك الذي أرید قولھ، بأنھ یراد إجراءات في ضوء األولویات، وبما أن ھذه األولویات مطلوبة، التوظیف
وغیرھا، فإذن علینا أن نجد مصادر أخرى للتمویل، قد یأتي مقترح السید النائب الجربا الذي ذكره، المنطق الذي ذكره ممكن، اإلقتراض غیر
مطلوب، لكنھ لیس شراً مطلقاً، عیُب اإلقتراض في كیفیة توظیفھ، وكیفیة خلق مصادر تمویلیة لتغذیة اإلقتراض، فاإلقتراض سيء عندما یُنفق

.ألغراض إستھالكیة، لكنھ یكون جیداً عندما یخلق قوى إنتاج، فإذن اإلقتراض ممكن

ثالثاً: توجد ھناك قروض میسرة قدمتھا العدید من الدول، وحسب علمي حتى ھذه اللحظة، العدید من ھذه القروض لم یُستنفذ منھا إال القلیل، ھذا
.أیضاً كمصدر یُراد تفعیلھ

الشيء األخیر الذي أرید قولھ، في التوظیف توجد ھناك قطاعات منتجة للعمالة، كثیفة العمالة، وأنا ذكرت سابقاً بأن قطاع اإلسكان بحلقاتھ
.المختلفة، البناء واإلعمار، والصناعات اإلنتاجیة، وصناعات البناء، تنشیط ھذه الحلقة ینبغي أن یكون أحد أھداف الموازنة

-:النائب برھان الدین إسحاق إبراھیم –

جمیع اإلخوة ذكروا محافظات العراق، وكلھا محافظات عزیزة، لكنني سأذكر شریحة كاملة من كل أبناء العراق، شریحة ضباط ومنتسبي الجیش
العراقي السابق، صدرت فیھم مقترحات في المادة (40)، التي صیغت في مشروع موازنة 2019، لتنسجم مع قوانین وقرارات المحكمة

اإلتحادیة (122)/إتحادیة في 2013، التي أقرت منح مكافأة نھایة الخدمة واإلجازات المتراكمة للمتقاعدین العسكریین السابقین وفق الراتب
.(الكلي، وصرف راتب الرتبة األعلى لمستحقیھا وفق المادة (2) من قانون (41

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذا تفصیل یناقش في المناقشات، في عام 2017، تمت إضافة فقرة فیما یتعلق بمكافأة نھایة الخدمة حین الوفرة المالیة، حالیاً أطلب من المالیة
.النظر في ھذا األمر، ولكن نحن نتحدث في استراتیجیة الموازنة، نحن لم نتحدث في التفاصیل

-:النائب برھان الدین إسحاق إبراھیم –

نحن لم نتحدث بالتفاصیل، موجودة ومقرة، واُتخذ بھا قرار محكمة، ولكن إلى اآلن لم تلتزم ھیأة التقاعد بتسلیم المبالغ، ولو على شكل دفعات،
.ھؤالء ضحوا بشبابھم (15) سنة بمظلومیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائب، في المناقشة ندخل بھذا التفصیل، ھذا تفصیل

السیدات والسادة النواب، ھل لدیكم رأي فیما یتعلق باإلطار العام؟ اآلن عندما تحدثنا قلنا أنھ توجد مشكلة في تنمیة األقالیم، ھذا إطار عام، لكن ال
.ندخل بالتفاصیل

-:النائب برھان الدین إسحاق إبراھیم –

.نحن ال ندخل بالتفاصیل، بقدر ما إننا نسعى من خالل تواجدنا، ھؤالء مظلومیتھم (15) سنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب، أضم صوتي إلى صوتك، ولكن في المناقشة، عندما ندخل في مناقشة أصل القانون بعد القراءة األولى، وخالل القراءة الثانیة توجد
.مناقشة القانون نأتي لنبحث في ھذه التفاصیل

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

وهللا لم أكن أنوي لمداخلة، ولكن للضرورة، كي ال نبخس الناس أشیاءھم، أوجھ شكري وتقدیري العالیین للجھد الحكومي المبذول من قبل الفریق
الذي أعد الموازنة، اآلن نحن مضت علینا أربع أو خمس أو ست ساعات فقط نتكلم، لكن ھناك أناس عملت، توجد جنود موجھة باتجاه اإلعداد،
ال بد أن نشكرھم، من لم یشكر الناس ال یشكر هللا، فنشكر الجھد الحكومي الممیز، أو ھو ھذا من صلب عملھم، ھذا عملھم صحیح، لكن ھناك

.جھود مبذولة ممیزة، وھم مشكورون علیھا، ھذا من باب

من باب ثاٍن، ضمن اإلطار العام أوصي اللجنة الحكومیة المكلفة باإلعداد بأن ال توظف الموازنة العامة من أجل مكاسب سیاسیة مباشرة،
أرجوكم، نحن إعتدنا ضمن جمیع الموازنات على مدى السنین السابقة بأن الموازنة كانت توظف توظیفاً سیاسیاً، فالیوم نوصیكم بأن ال توظف

ً ً ً
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ً .الموازنة العامة توظیفاً سیاسیاً مباشرا

من باب آخر، ینبغي على من یعد الموازنة بأن تكون ھذه الموازنة موائِمة للبرنامج الحكومي الذي أقره مجلس النواب وصوت علیھ من سنة
.2018 – 2022، یجب أن تكون ھناك مواَءمة، وأن تكون ھناك تنسیقیة بین البرنامج الحكومي والموازنة، موازنة 2019

-:النائبة كفاء فرحان حسین –

.أنا سأتكلم بشيء خاص یخص محافظتي، ألن أغلب اإلخوة الذین تحدثوا ھم تحدثوا عن محافظاتھم والمشاكل التي تعاني المحافظات

أستاذ ماھر، أُقر قانون سامراء عاصة للثقافة اإلسالمیة في الدورة السابقة للبرلمان، لكن التخصیصات المالیة لم تطلق لھذا القانون، فیحتاج إلى
أن یفعل، بودي أن تسجلھ أستاذ ماھر، لما لھذا الموضوع من أھمیة، ألن عاصة للثقافة اإلسالمیة، وعدد الزوار الكثیر الذي تستقبلھ سامراء

.یومیاً، فالمفروض أن نھتم بسامراء، كعاصمة وكمدینة مقدسة

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

نحتاج إھتماماً بالمدن التي تتعلق بموضوع الزائرین، سامراء، كربالء، النجف، فیكون نص في قانون الموازنة بالتنسیق مع وزارة المالیة، وآلیة
.توزیعھا ما بین ھذه المحافظات

-:النائب دیار طیب محمد –

حضرتك طلبت أفكاراً، وأنا سوف أتكلم بأفكار عامة، المفروض أن الموازنة اإلتحادیة من إسمھا إتحادیة تعتمد على المادة (110) و (112)،
الذي نالحظھ حالیاً بأن ھذه الموازنة ھي موازنة مركزیة ولیست إتحادیة، فال توجد لدینا تخصیصات من المحافظات، وإنما المحافظات تطلب

تخصیصات من الحكومة المركزیة، ومن المفروض أنھ خالل السنین التي مضت أنھ كل سنة تدور الموازنة اإلتحادیة، بحیث نصل في موضوع
ً .الالمركزیة بأن الحصة التشغیلیة تصبح من نفس المحافظة ومن واردات المحافظة، فبالتالي الرؤیة اإلتحادیة لم أالحظھا حالیا

بالنسبة للخطط اإلستراتیجیة أو اإلستثماریة، المفروض أن كل محافظة لدیھا الخطة اإلستراتیجیة التي تتبناھا، والمفروض حتى التمویل الداخلي
.یكفیھا لھذا الشيء، وبالتالي یكون لدینا موازنة إتحادیة أساعد المحافظة بھا، ولیس ھي األساس الذي تعتمد علیھا

النقطة األخرى موضوع الطاقة البدیلة والطاقة النظیفة، المفروض أنھ یوجد بند في الموازنة یعطي قروضاً للشركات الخاصة ولألفراد، أي أنھ
تستغل أموال معینة من أجل تولید طاقة بدیلة، مثالً ھناك صرف أموال كبیرة على الكھرباء، لدینا مھجرون ونازحون، ھؤالء موجودون في

.محافظات معینة، المفروض أن التخصیصات تصل إلى المحافظة مباشرةً، حتى یستطیعوا اإلستفادة منھا

.النقطة األخیرة موضوع إقلیم كردستان، یستخدم كمصطلح ألنھ دستوري، ألنھ حالیاً لدینا أربع محافظات فیھ

-:النائبة سھام شنون عبدهللا العقیلي –

بالنسبة لمشروع قانون الموازنة لعام 2019 قد خال من الفقرة/خامساً المادة (11)، التي نصت على نقل منتسبي وزارتي الدفاع والداخلیة من
.حملة الشھادات الجامعیة إلى الوزارات والدوائر األخرى، في ھذه الفقرة فائدة كبیرة وإنصاف لشریحة مھمة في المجتمع

بالنسبة للمنافذ الحدودیة قانون (21) لسنة 2012، المادة (44) ھذه التي تخص (50%) من إیرادات المنافذ للمحافظات، لألسف لم یطبق ھذا،
فأقروا في موازنة 2017 و 2018 (25%) للمحافظات الحدودیة، وھذه لم تصرف، ولم تثبت في موازنة 2019، فأتمنى إنصاف المحافظات
الجنوبیة، وخاصة میسان التي تمتلك أكبر خزین نفطي، إضافةً إلى الثروات الطبیعیة، إضافة إلى المنافذ، لكن نسبة الفقر فیھا (50%)، إضافة

.إلى األمراض المزمنة، فمیسان بحاجة إلى إنصافكم أیھا السیدات والسادة

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

أنا ال أرید أن أتدخل في األمور المالیة واألرقام الحسابیة، ألنھ لیست من إختصاصي، لكن من خالل تصفحي لمشروع الموازنة، وجدت أكثر
من مخالفة قانونیة لقوانین ساریة المفعول، من ضمنھا بالذات المادة (38)/أوالً وثانیاً وثالثاً ورابعاً، وخصوصاً ثالثاً التي تنص فیما یخص بیع

وإیجار أموال األراضي الزراعیة (على وزارة المالیة إستعادة األرض وإلغاء عقد البیع دون تعویض المشتري في حالة إخاللھ بالشروط المحددة
قانوناً)، طبعاً المعروف أن عقد البیع یكتسب الشكلیة القانونیة بالتسجیل في دوائر التسجیل العقاري، وبعد إكمال التسجیل في دوائر التسجیل
العقاري ال یمكن ألیة جھة ثانیة إلغاء ھذا العقد إال بقرار وحكم قضائي، وھذه المادة إذا مررت فھي مخالفة لصریح القانون المدني العراقي،

وقانون المرافعات المدنیة، وقانون التسجیل العقاري، إضافة إلى أن المادة كلھا علیھا مالحظات قانونیة كثیرة، مسألة وزارة المالیة وبیع حصتھا
من األراضي الزراعیة، أعتقد أنا الیوم نبیع األراضي الزراعیة، وبعد یومین سنعود لشرائھا، لحاجتنا لإلستثمار وبناء الشركات، فبیع األراضي

.الزراعیة بھذا المفھوم، وإطالق الصالحیة التامة لوزارة المالیة في بیع األراضي فیھ مخالفات دستوریة كبیرة

-:النائب ماجد عذاب جابر الوائلي –

:المؤشرات والمؤاخذات على الموازنة ھي
أ ً أ
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أوالً: وجود إزدیاد في ضرائب الدخول، وھذه الضرائب معروفة أنھا على السلع اإلستھالكیة، وبالتالي فستنعكس (100%) وبشكل مباشر على
.المواطن وعلى المستھلك، وبالمقابل ال توجد درجات وظیفیة، ال توجد فرص عمل، ال توجد فرص إستثماریة، وھذه مؤاخذة على الموازنة

ثانیاً: عدم وجود توافق بین النسب السكانیة ونسب التخصیصات ونسب المحافظات، فعندما تكون نسبة سكان محافظة معینة (8%) مثالً من
التعداد العام للسكان، فیجب أن تكون نسبتھا (8%) من الموازنة، لكن المشكلة ھنالك فروقات كبیرة موجودة فیھا، یجب أن تصبح موازنة أو

.توافق، فإذا یوجد نقص (1) أو (2%) ال مشكلة، على ال أن تكون فروقات كبیرة

-:(السید ماھر (وكیل وزارة المالیة –

سیادة الرئیس یعرف ھذا الموضوع، ھذا الرقم الذي أُعید أكثر من مرة بالتخصیصات، إذا الجانب التشغیلي الخاص بالرواتب، فھذا موضوع
واضح وھو نقل الصالحیات وإجراءاتھ تتأخر، أما اإلستثماري فتنمیة األقالیم عندنا على النسبة السكانیة، وھذه ال نستطیع أن نخالفھا، والبترو

دوالر على تقریر دیوان الرقابة، وال نستطیع أن نخالفھا على المخرجات، لدي فقط فقرتان یمكن أن نتكلم بھا ھي استراتیجیة تخفیف الفقر،
وأیضاً تقریر یصدر من الجھاز المركزي لإلحصاء وتوزع على أساسھ مع مراعاة المشاریع السابقة، والجانب اآلخر ھو إعادة اإلستقرار، وھذا

.الجانب تكلمنا بھ، ھذه ھي األساسیات، أما أن تقول لي سكان غیر موزعة في تنمیة األقالیم فمستحیل

-:السید رئیس مجلس النواب –

ما یتعلق بالقروض، القروض موجھة في بعض األحیان إلى مشاریع محددة ستزید نسبة محافظة دون محافظة أخرى، ھذه في القروض، وأنا
ً .رأیتھا في بعض المشاریع، ما یتعلق بالطاقة الكھربائیة، إذا اعتبرناه مشروعاً عاما

-:(السید ماھر (وكیل وزارة المالیة –

الكھرباء مربوطة برنك واحد دول، أي أن الدولة كلھا مربوطة برنك واحد، فال یمكن أن ترید توزیع حصة وزارة الكھرباء ساعات التشغیل، فأنا
.الیوم عندما أصرف على البصرة فمن موازنة الكھرباء، ولیست من موازنة المحافظة المعنیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تقول من موازنة الكھرباء، ولیست من موازنة المحافظة المعنیة

-:(السید ماھر (وكیل وزارة المالیة –

.نعم بالضبط ھي موازنة إتحادیة، بالنتیجة محطة الكھرباء في الزبیدیة تجھز الموصل، فلیس من المنطق أن نحاسب ھذا الباب بھذا الباب

-:النائب ماجد عذاب جابر الوائلي –

.معنى ذلك ماذا؟ معناه أني أحتاج جدوالً یبین لي ھذه األمور

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ذلك یعني أننا سندخل في التفاصیل، فستكون ھناك صعوبة معرفة النسب في الموازنة اإلستثماریة لكل المحافظات، ھذا یتم معالجتھ

-:النائب ماجد عذاب جابر الوائلي –

النقطة األخرى ھي عدم وجود تفاصیل للموازنة، فعندما تكون لدي وزارة معنیة مثالً أخذت رقماً معیناً من الموازنة، فیجب أن تكون لدي
.تفاصیل، أین ستذھب؟ وأین ستصرف؟ ما ھي المشاریع التي ستُصرف لھا، لماذا؟ ألنني أحتاجھا في نقطة أخرى

قضیة مرونة المناقلة التي أثرتھا حضرتك، ھذه مھمة جداً إذا نركز علیھا، ألنھ ھناك موضوع آخر ھو عدم وجود تفاصیل مع موضوع كفاءة
التنفیذ، فأنا عندما أخصص مبلغاً معیناً لوزارة معینة، وھذه الوزارة صرفت كل ھذا المبلغ فأنجزت نسبة (90) أو (95%)، بالمقابل نسبة كفاءة

وإنجاز وزارة أخرى (50%)، فعندما تكون لدي مناقلة أو مرونة مناقلة، سأتمكن من النقل، بما أنھ ھذه وزارة غیر كفوءة أو مدیریة غیر
كفوءة، فیجب معالجتھا، لماذا تبقى مبالغ مجمدة، وتنتھي السنة المالیة، وأنا غیر مستفید منھا؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب، ھل أكملنا؟ ألنھ لدینا فقرة أخرى لم تنتِھ بعد

-:النائب عادل خمیس عبداللطیف المحالوي –

أ ً
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توجد شریحة كبیرة جداً من الذین خدموا في الجیش العراقي، والذي تطلق علیھ المقولة المتداولة، أال وھي الجیش العراقي السابق، الحقیقة ال
یوجد جیش سابق وحالي، الجیش العراقي واحد منذ تأسیسھ عام 1921 إلى اآلن، ولھم الفضل الكبیر على العراق والعراقیین، ولدیھم مظلمة

-:(وھي المادة (40

أ – تلتزم ھیأة التقاعد الوطنیة بصرف مكافأة نھایة الخدمة واإلجازات المتراكمة لمنتسبي الجیش العراقي السابق المحالین على التقاعد باألمر
التشریعي رقم 30 في 2005، 9/24 وفق الراتب الكلي، الراتب اإلسمي مخصصات، وحسب ما ورد في القانون بدفعتین على أن ال یتجاوز

.المبلغ الحد األقصى للدفعة األولى عشرة مالیین دینار

ب – في حالة تجاوز المبلغ المستحق والحد األقصى والمنصوص في البند (أ) أعاله، وجود تخصیصات متبقیة لسنة 2019 لصرف المبلغ
.(المتبقي من المبلغ المستحق على وفق نسب مئویة بین المبلغ الكلي المتوفر 00

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذه تفاصیل سیادة النائب، أدخل في الفقرة الثانیة إذا لدیك موضوع

-:النائب عادل خمیس عبداللطیف المحالوي –

.وجود تخصیصات متبقیة لسنة 2019، یتم تأمین صرف المبلغ المتبقي من المبلغ المستحق من قبل الھیأة في موازنة عام 2020

ج – تلتزم وزارة الدفاع بإرسال أسماء مستحقي راتب الرتبة األعلى وفق المادة (2) من قانون رقم (41) لسنة 2013 إلى ھیأة التقاعد
.الوطنیة، لصرف راتب الرتبة األعلى

.نقترح إعادة صیاغة المادة (40) من مشروع قانون موازنة عام 2019، لتنسجم مع القوانین وقرار المحكمة اإلتحادیة 122/2013

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذا یتم في مناقشة القانون، فقرة ھذا النص عندما تذھب إلى اللجنة المالیة ونقرأھا قراءة أولى، وتبدأ المناقشات من الممكن أن نقدم ھذا المقترح
.كمقترح بدیل أو مادة مضافة

-:النائبة نسرین فاضل رحم الوائلي –

-:لدي مجموعة مالحظات لم یذكرھا اإلخوة النواب الذین سبقوني

.المالحظة األولى: ھناك جھات مجرد لإلیرادات، ومع ذلك تنافس للحصول على تخصیصات، فأرجو مالحظة ذلك عند مراجعة الموازنة

.المالحظة الثانیة: حان الوقت إلسھام الموارد غیر النفطیة، ووضع ھدف إسھام ما ال یقل عن نسبة (25%) من اإلیرادات

.أیضاً إن التوسع باإلقتراض یرھن مستقبل األجیال

-:النائبة سھام موسى حمود الموسوي –

بالنسبة للمشاریع المتلكئة في المحافظات، نعم أصبح توزیع النفقات على الوزارات، لكن یجب األخذ بنظر اإلعتبار كل قطاع لدیھ مشاریع
متلكئة، أو نسبة إنجازھا (50 أو 60%)، فمثالً نحن في محافظة الدیوانیة، لدینا المشاریع في قطاعات مختلفة، طبعاً لدینا المستشفى األسترالي

بالنسبة لقطاع الصحة نسبة إنجازه تقریباً (40 – 45%) وھو مستفشى متلكئ وواقف، ومن المؤسف ھذا المشروع الكبیر یندثر وینتھي
.واألمطار علیھ، وتندثر البنى الكونكریتیة، وقد صرفنا علیھا ملیارات الدنانیر، ھذا أوالً

ثانیاً: مشروع المجاري والبلدیات وھو أكبر مشروع، نحن ال نعرف كلما یفتح ملفھ یعود ویغلق، ال نعرف ما ھي القضیة، مضى علیھ أكثر من
دورتین یفتحون ملفھ، لكن ال نعرف ماذا، ثم یغلق، وھو أكبر مشروع في الدیوانیة، لكنھ متوقف ومتلكئ، ویعلم بھ األستاذ ماھر، المشروع

.اآلخر مجسر الجمھوریة، مجسر أیضاً تُرك، وأیضاً نسبة إنجازه (40%) وصرفت علیھ الملیارات

ً .المشروع اآلخر: لدینا خمسة مجمعات سكنیة في المحافظة، مجمعات ضخمة، وأیضاً تم إنجاز (50 – 60%)، وتركت أیضا

.المشروع اآلخر: مشروع المدینة الریاضیة، مشروع السنبلة

-:(السید ماھر (وكیل وزارة المالیة –
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.مداخلة بسیطة على ھذا القرار، ھذا القرار لیس لھ عالقة بنسبة اإلنجاز

-:السید رئیس مجلس النواب –

.حل الخصومة، أو إیقاف العمل ما بین طرفي العقد (347)

لدي إستفساران من المالیة: كنسبة تمویل للمشاریع اإلستثماریة لمؤسسات الدولة بشكل عام لغایة 2018، لدیكي نسبة تقریبیة، في عام 2018
كم مولتم؟

-:(السید ماھر (وكیل وزارة المالیة –

.(%حقیقة الذي اكتملت إجراءاتھ، أستطیع القول تمول منھ أكثر من (90

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذا بما فیھ تنمیة األقالیم؟ وبما فیھ البترو دوالر والمنافذ؟

-:(السید ماھر (وكیل وزارة المالیة –

بما فیھ تنمیة األقالیم، والبترودوالر، والمنافذ لغایتھ، ألننا نصر كل شھر بشھره، فالذي یقدم نحن نصرف لھ، آخر واحد متأخر الیوم ھو من
.محافظة نینوى

-:السید رئیس مجلس النواب –

أنا أرى ھكذا، حتى ال یصبح ثقل على كاھل الحكومة في المرحلة القادمة، نحن نرید مناقلة التخصیصات لتدویرھا للعام القادم، أنا ال أرید أن
.تدور وھي غیر ممولة، أرید أن تمول كاملةً (100%)، فیصبح التمویل للتشغیلي واإلستثماري

-:(السید ماھر (وكیل وزارة المالیة –

ً .التشغیلي ال، لیس (100%)، حتى أكون واضحا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أنا أتكلم على البترودوالر

-:(السید ماھر (وكیل وزارة المالیة –

.ضمن البترودوالر ممول كامالً

-:السید رئیس مجلس النواب –

.حتى یصبح تمویالً كامالً، وعندما یتناقل أو یدور للعام القادم، فیدور وأنت لدیك تفاصیلھ

-:(السید ماھر (وكیل وزارة المالیة –

.لیس فیھ مشكلة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ما ھي وجھة نظركم بالتشغیلي؟

-:(السید ماھر (وكیل وزارة المالیة –

ال یمكن تدویر التشغیلي، ھو محسوب على إنفاق سنوي، حتى یكون األمر واضحاً، التشغیلي بالنسبة للصحة والماء والمجاري، أغلب القطاعات
حالیاً بدأت تأخذ (100%) من حصتھا الشھریة على قلتھا، فقط اإلدارات بقیت نسبة التمویل محدودة (60 أو 70%)، ھذا المیثاق كان جاریاً

لغایة الشھر الثامن، ألن الموازنة لم تكن متوازنة، النفقات مع العجز، الشھر الثامن والتاسع بدأنا حتى نعوض الشھرین في البدایة كنسبة
.(60%) الغیر مصروفة، فنحن نحاول أن نغطي الكل

-:السید رئیس مجلس النواب –
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وجھة النظر، مع إنطالق عام 2019 توجد إجراءات إداریة تتعلق، نفترض أن مجلس النواب شرع القانون ضمن التوقیتات قبل المضي بسنة
.2019، تعلم المسألة تدخل بتفاصیل تعلیمات تنفیذ القانون، أرید المؤسسات بشكل عام تبتدئ برصیدھا المدور من عام 2018

-:(السید ماھر (وكیل وزارة المالیة –

.فلنسمھا النفقات اإلستثماریة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.حتى في الجانب التشغیلي، إذا وجدتم

-:(السید ماھر (وكیل وزارة المالیة –

.في التشغیلي ال یوجد عندھم شيء، كلھ إیجارات وصیانة وأمور أخرى

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ما یخص فقرة الصیانة، والتأھیل، والترمیم

-:(السید ماھر (وكیل وزارة المالیة –

قلیلة جداً عدا التي أشرت لھا حضرتك، من المنافذ أصبحت أرقاماً كبیرة، من البترو دوالر أرقاماً كبیرة، في حالة اإلستقرار لعلھ یكون الرقم
.كبیراً، والباقي قلیل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المھم عالجھا بحیث نتمكن من ذكرھا بالنص في قانون الموازنة للتدویر، وتكون ممولة، حتى ال تكون عبئاً على تخصیصات عام 2019

من حیث المبدأ أستمعتم إلى وجھات نظر السیدات والسادة النواب بشكل عام، ووجھة نظر الحكومة بأن تمضي بقانون الموازنة بموجب اللجنة
التي شكلھا مجلس الوزراء، واللجنة اآلن موجودة أمامكم، ووجھة نظرھم المضي بالقانون مع التعدیالت، ھم سیمضون بدراستھا خالل األیام

القادمة، وإجراء بعض التعدیالت علیھا، فیكون إجتماع اللجنة المالیة مع اللجنة الحكومیة یوم األحد واإلثنین القادم، للبحث في أبرز األمور التي
تتعلق بالنفقات الجاریة، النفقات اإلستثماریة، تنمیة األقالیم، سیاسة الدولة العامة، أو سیاسة الحكومة للمرحلة القادمة بما ینسجم مع المنھاج
الوزاري والبرنامج الحكومي، ھذه التفاصیل التي من الممكن أن نأخذ آراء مجلس النواب، وننتظر تعدیل المسودة، متى تتوقعون أن تكون

المسودة المعدلة جاھزة؟ كم تحتاجون من الوقت؟

-:(السید ماھر (وكیل وزارة المالیة –

سیادة الرئیس فقط ألفھم الصورة بالتفصیل، عندما سیعقد اللقاء یوم األحد واإلثنین، فسیكون في األقل لدى اللجنة المالیة خالصة الذي دار الیوم،
نحن بینما یحین ھذا الموعد سنعرض األفكار األساسیة، حتى أكون واضحاً، ألنني سجلت حوالي (300) ملحوظة، ال یمكنني عرضھا في ھذا

السیاق، لكن الذي أشرت لھ تنمیة األقالیم، إعادة اإلستقرار، الحصص، المنافذ، مراعاة مشاریع صغیرة ثم تنتھي، إطار الدولة وتوجھھا،
.التشغیل، یمكن مراجعتھا، حتى نقدم تقریراً مفصالً بھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یمكن إضافة إجراء المناقلة وزیادة التخصیص، سعر النفط، اإلقتراض

-:(السید ماھر (وكیل وزارة المالیة –

سنبدأ بعرضھا كفكرة غداً، إذا أسعفنا الوقت على مجلس الوزراء قبل إجتماعھ كتقریر أولي على الذي دار ھنا، وسنأخذ رأیھم وتوجیھھم بھذا
.المسار، سأنجز تقریراً مع السید الوزیر، وغداً نقدم شیئاً أولیاً علیھ، وننتظر الذي سیأتینا یوم األحد واإلثنین ونلتقي مع حضراتكم

-:السید رئیس مجلس النواب –

األحد واإلثنین ننتظر وجھة نظركم، أنتم سمعتم اإلطار العام، وأیضاً سأزودك بجدول، والذي عده مستشارو اللجنة المالیة واطلعت علیھ،
الزیادات بالنسب في نفس المؤسسة ما بین عام 2018 و 2019، أرید تقریراً بھذه الزیادات، وھذه التفاصیل یتم النقاش علیھا، مثالً الموازنة

التشغیلیة لبعض المؤسسات، أو الموتزنة اإلستثماریة لمؤسسات أخرى، ھذه الزیادة العالیة، ھل ھي مبررة؟ وما ھي أسبابھا؟ ھل باإلمكان
.المناقلة منھا؟ المناقلة من أین ستكون؟ ھذه التفاصیل التي سوف نتحدث بھا خالل اإلجتماعات القادمة مع اللجنة المالیة یومي األحد واإلثنین

-:(السید ماھر (وكیل وزارة المالیة –
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.آخذ التقریر من مستشاري سیادتك

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

نعم، وسیكون الحدیث بھیكلیة الموازنة، ووجھة نظر الحكومة الیوم، فعندما نتحدث عن قلة التخصیصات في تنمیة األقالیم ال یطابق الرأي، یبقى
كم یناقل؟ سیذھب ھو كحكومة وسیبحث إمكانیات المناقلة، إذا لم تكِف المناقلة، فقد یرفع سعر النفط كأحد الحلول بدالً من أن یكون (56)، یمكن

.أن یكون (58) أو (59)، ال أعرف ھم الذین یقدرونھا، ویمكن أقل، ھو الذي یقدر

موجود في أحد األبواب لتغطیة العجز، المبلغ المدور أربعة تریلیونات، ھذا واحد من المبالغ الزائدة، ھذا الحدیث سیادة النائبة سوف نناقشھ بھ،
ً .وھذا ھو صلب الموضوع، ما ھي اإلستراتیجیة؟ ما ھي اآللیات؟ التفاصیل تبحث الحقا

أیضاً توجد مالحظة، سعر النفط ھل إستقر خالل مناقشاتكم؟

-:(السید ماھر (وكیل وزارة المالیة –

مناقشاتنا ببناء اإلستراتیجیة؟ أم تقصد اآلن؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال، ھذه المناقشات األخیرة

-:(السید ماھر (وكیل وزارة المالیة –

سعر النفط عندما قدمناه إلى مجلس الوزراء كان لدینا خیاران (56) و (60)، لكن التذبذب السریع في سعر النفط جعل المجلس یذھب إلى
الخیار المتشائم غیر المرتفع، النفط أخذ بالنزول منذ بدأت العقوبات من الـ(86) إلى الـ(71)، الیوم صباحاً سعر النفط العالمي (71)، والنفط

.(العراقي (60

-:السید رئیس مجلس النواب –

لیس شأننا، ھذا شأن الحكومة، ھم عندما یعدون الموازنة یتوقعون سعر النفط كذا، الزیادة التي تحصل، نحن أین نذھب بھا فرضاً؟

-:(السید ماھر (وكیل وزارة المالیة –

.(الیوم نحن نبیع بـ(60)، وسعره في بورصة السوق العالمي (71

-:السید رئیس مجلس النواب –

لماذا نبیع بـ(60)؟

-:(السید ماھر (وكیل وزارة المالیة –

.ھذا سعر النفط الخام العراقي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.كلفة اإلستخراج محسوبة وضعناھا في النفقات اإلستثماریة

-:(السید ماھر (وكیل وزارة المالیة –

.نفطنا أقل  بستة أو سبعة دوالرات عن النفط الخام العالمي، ھذه نوعیة الخام، ولیست كلفة اإلنتاج

-:السید رئیس مجلس النواب –

.عموماً ھذه التفاصیل تناقش مع اللجنة المالیة، لدي سؤال آخر

ھل لدیكم معرفة بقطاع الصحة، المستشفیات بشكل عام؟ فإذا أردنا أن نستھدف قطاع الصحة من المستشفیات، أو مشاریع وزارة الصحة، ذكرت
إحدى النائبات بأن اإلنجاز وصل إلى نسبة (50%)، ومستشفى آخر (70%)، ومستشفى آخر (90%)، ھل لدیكم إحصاء كم یحتاج بالضبط؟

-:(السید ماھر (وكیل وزارة المالیة –
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.لدینا تقریر كامل عن القطاع الصحي، وكل القطاعات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال، فقط المستشفیات، الـ(200) سریر، والـ(400) سریر

-:(السید ماھر (وكیل وزارة المالیة –

الـ(400) سریر، لدینا ست مستشفیات ُصرفت أغلب األموال التي تشغلھا، ولم یعملوا ألنھم یخافون من الحكومة أن ال تكمل لھم المبلغ، لدینا
الـ(400) سریر لست مستشفیات أساسیة، كلھا نسب اإلنجاز لبعضھا قد وصلت إلى الـ(90) والـ(94) وتوجد (88)، والدولة صرفت أموال

.مستحقاتھا، وصرفت تخصیصات إبتداًء لھا، لكن توجد مشكلة إداریة، التعاقدات تتأخر

-:السید رئیس مجلس النواب –

لدي وجھة نظر لحلھا، ولیس من أموال الحكومة، تصبح باب أمانات، وعندما تكون باب أمانات فحتى الذي یعمل في ھذا القطاع ال یتوقف على
.السنة المالیة

-:(السید ماھر (وكیل وزارة المالیة –

.مصروفة كاملة

-:السید رئیس مجلس النواب –

أنا أتكلم بشكل عام، أنا لم أتكلم عن مشروع واحد، كم مشروعاً متوقفاً في القطاع الصحي؟ كم مستشفى؟ حسب سعتھا (100)، (200)،
(400)، ال أعرف، یمكن في اإلجتماع القادم مع وزارة الصحة، ومن المؤكد لدیكم البیانات في المالیة، أرید أن أعرف، ھذا المبلغ الكلي كم؟

.وعلى كم مشروع؟ نحن نعاونكم، نجري لكم مناقلة من تخصیصات مجلس النواب

.ھذا الموضوع لیس للنقاش أبداً، فكرة طلبتھا منھ، یأتي بھا، وبعد ذلك نتناقش بتفاصیلھا

.موضوع البنك المركزي، ما دام محافظ البنك المركزي، والكادر المتقدم للبنك المركزي موجودین

-:النائب كاطع نجمان جلود الركابي –

موضوع البنك المركزي موضوع ال یحل بساعة أو ساعتین، فیھ تفاصیل كثیرة، أنا أتصور بأن یأتي اإلخوة وتعتذرون منھم، ونعطیھم مجاالً
.لمدة أسبوع أو عشرة أیام ثم یأتون، حتى نناقشھم مناقشة تفصیلیة

-:النائب حسن عبدهللا عبادي العاقولي –

ً فیما یخص موضوع البنك المركزي العراقي، یراد لھ جلسة خاصة بھ صراحةً، مثلما قانون الموازنة لھ جلسة خاصة، للبنك المركزي أیضا
جلسة خاصة، فنأمل أن یؤجل ھذا الموضوع، نعطیھم فرصة أسبوع أو عشرة أیام، حتى تكون إجاباتھم وافیة، ونحن أیضاً یكون لنا نقاش

.حولھا

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

سیادة الرئیس، جنابك وجھت لھم مجموعة من األسئلة واإلستفسارات، أجابوا على ثالث فقرات تقریباً، یمكن أن نسمع منھم اإلجابة على
.الفقرتین األولى والثانیة، ونرجئ جلستھم مرة ثانیة، لكي یتداخل السادة النواب معھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أصل اإلستضافة والمناقشات ھي على الفقرة األولى، عملیاً أھم فقرة ھي ھذه، حتى ندخل في التفاصیل

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

.جید، إذن ننتظر اإلجابة فقط

-:النائب عبدهللا عبدالحمید ذیاب الخربیط –

أنا فقط أرید أن أقول نقطة مھمة، البنك المركزي في كل العالم ھو مؤسسة مستقلة، ال تتدخل بھا، تدخلك بالبنك المركزي بأي شكل من األشكال
.إعتمادك دولیاً، مجرد أن السادة بالبنك المركزي یجلسون أمامنا، ونجلس نحقق معھم، دولیاً ال أحد یعطینا قرضاً، إذا لم تعلم
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-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .ھذا لیس تحقیقا

-:النائب عبدهللا عبدالحمید ذیاب الخربیط –

.اإلستفسار معھم یجب أن یكون في حدود السیاسة النقدیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب، ال یجوز أن تعترض على أي نائب آخر، ال تشرح ألي أحد، حدیثك معي، سیادة النائب ھذا األمر مرفوض وردك على زمیلك
.نائب آخر یبدي رأیھ، وبإمكانك أن تأخذ دوراً وتبدي رأیك، ال تعترض على رأي آخر

-:النائب عبدهللا عبدالحمید ذیاب الخربیط –

.إسمح لي فقط أكمل مالحظتي، البنك المركزي توجد علیھ رقابة دولیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.وعلیھ رقابة مجلس النواب العراقي

-:النائب عبدهللا عبدالحمید ذیاب الخربیط –

رقابة على السیاسة النقدیة، البنك المركزي بقدر اإلمكان، األساس في الرقابة علیھ ھو شفافیتھ، یعمل بشفافیة، إذا شككنا في شفافیة البنك
.المركزي بأي نقطة من النقاط تضطرب الدنیا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.وصلت المالحظة، مجلس النواب ھو صاحب الدور الرقابي األول على مؤسسات الدولة بما فیھا البنك المركزي العراقي

األصل أنھ سیرجأ النقاش إلى وقت آخر، وجود السید محافظ البنك المركزي والكادر المتقدم فیھ مع المصارف المعنیة لغایة ھذه اللحظة بعد
ساعات طویلة ھو تأكید إلتزامھم على إبداء الرأي أمام مجلس النواب، وأتقدم بالشكر لھم على اإلنتظار لھذه الساعات الطویلة، ویتم تزویدنا

باألولیات حسبما إرتأینا خالل الجلسة التي تحدث بھا السید محافظ البنك المركزي والبیانات، وتعرض على السادة النواب في الجلسة القادمة،
.النقاش سیكتمل في الجلسة القادمة مع وجود البیانات

السید المحافظ كم تحتاج لتزویدنا بالبیانات التي ذكرھا السیدات والسادة النواب؟

-:(السید علي محسن إسماعیل العالق (محافظ البنك المركزي –

.أیاماً قلیلة

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذا اإلسبوع ممكن؟

-:(السید علي محسن إسماعیل العالق (محافظ البنك المركزي –

.لعلھ اإلسبوع القادم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المھم لیس أبعد من یوم األحد، السید النائب لیس من مسؤولیات البنك المركزي بناء مدارس، ھذه مسؤولیات الحكومة

السید محافظ البنك المركزي، متى تجھزنا باألوراق؟ یوم األحد كحد أقصى؟

-:(السید علي محسن إسماعیل العالق (محافظ البنك المركزي –

.إن شاء هللا
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-:السید رئیس مجلس النواب –

سیتم إكمال النقاش في الجلسة القادمة، في الفقرة األولى، السید محافظ البنك المركزي تزویدنا باألوراق لإلستفسارات الخمسة المقدمة أمام
.سیادتك

.ترفع الجلسة إلى یوم الثالثاء 20/11

.ُرفعت الجلسة الساعة (8:45) مساًء

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

**********

***


