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محضر جلسة رقم (24) الخمیس (10/1/2019) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة األولى

الفصـل التشریعي األول

 

محضر جلسة رقم (24) الخمیس (10/1/2019) م
 

ً .عدد الحضور: (189) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (1:05) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

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

-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –

.یتلو آیاٍت من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أمضي في جدول األعمال أو توجد نقاط نظام، ألنھ بمجرد قولي الفقرة كذا تبتدأ نقاط النظام، فأنا سوف أبدأ في العكس

-:(النائب أحمد عبد هللا محمد الجبوري (نقطة نظام –

المادة (3) من النظام الداخلي تكفل أحكام ھذا النظام حریة التعبیر للعضو عن ما یبدیھ من أراء، حقیقةً سیادة الرئیس یعني تداولت بعض المواقع
في الفترة األخیرة ھجمة على مجلس النواب العراقي، وألن السلطة التشریعیة وأعضاؤھا ھم السلطة األولى في الدولة العراقیة، وفي الوقت الذي

ننفي فیھ جملتاً وتفصیالً عدم التطبیع مع الكیان الصھیوني الغاصب ألرض فلسطین، فأننا نستغرب من صمت وزارة الخارجیة وجھاز األمن
الوطني وجھاز المخابرات لتوضیح األمر بشكل رسمي عن االدعاءات التي تم تداولھا من أن ھنالك وفود زائرة للكیان الصھیوني، لذلك أنا

أطلب من مجلس النواب العراقي أن یباشر بفتح تحقیق رسمي وأصولي وعاجل للتحقیق في ھذا األمر، ویجب أن یكون ھنالك دفاعاً من األجھزة
الحكومیة عن رجاالت الدولة وعن السلطة التشریعیة، لذلك أطلب استضافة رئیس جھاز المخابرات و وزیر الخارجیة ورئیس األمن الوطني

.للتحقیق في ھذه االدعاءات التي تمس جمیع السلطة التشریعیة ولیس بعض األعضاء

-:النائب وجیھ عباس ھادي –

أیضاً إكماالً لما تفضل بھ السید النائب أحمد الجبوري، طبعاً أنا الحظت قضیة معینة وھي قضیة خطیرة، یعني الملفات القدیمة لم تحرك في
الدورة السابقة، من 2013 حصلت قضیة إغراق السبعة ملیار وتم اتالفھا في الـ 2014 ولم تعرض على الدورة الثالثة، وھذه القضایا تحدث

ھذه الملفات القدیمة مع اتفاقنا أنھ قضایا جرائم المال العام ال تسقط بالتقادم، یعني خرج تصریح من السید النائب كاظم الصیادي بخصوص
استالم احدى النائبات (3) ملیون دوالر، وھذا قضیة التعمیم ألنھ لم یطرح االسم فأتصور أنھ التعمیم خاطئ، لذا ھذه الدورة لحد األن لم تناقش
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ولم تناقش ملف االتصاالت ولم تعرض لحد األن قضیة االتصاالت لتتھم نائبة أن كانت في ھذه الدورة أو الدورة السابقة، فنطالب نحن بعرض
.ملف االتصاالت الذي عرض في السابق لنتأكد ھل ھنالك رشوة (3) ملیون دوالر إلحدى النائبات، ألن ھذا التعمیم أضر بسمعتنا كمجلس نواب

-:النائبة إخالص صباح خضر الدلیمي –

الیوم ارید ان أتطرق لموضوع مھم جداً، سیادة الرئیس موضوع سنجار الیوم أصبح حدیث الساعة، الیوم الوضع في سنجار خطیر جداً، أصبح
في حكم الخارج عن ارادة الدولة أو أدارة الدولة، سیادة الرئیس الیوم القوات المتواجدة في سنجار ھي قوات من البكا كھ ومن الحشود ومن قوات
ال تعرف ما ھي ھویاتھا، الیوم ھذه القوات قامت بخرق كبیر، خرق دستوري، قامت بتشكیل مجلس قضاء خارج عن سلطة الدولة، یعني مجلس
ھي من اختارت ھذا المجلس، قام ھذا المجلس بطرد القائم مقام ومنعھ عن أداء صالحیاتھ ومھامھ وبعد سماع مجلس محافظة نینوى الموضوع

.قام بزیارة قضاء سنجار ومن ثم طرد مجلس محافظة نینوى أیضاً

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المطوب سیادة النائبة

-:النائبة إخالص صباح خضر الدلیمي –

أطلب أن تكون موضوع سنجار یدرج كفقرة أولى ضمن الجلسة القادمة، وأطلب تدخل ھیاة الرئاسة في ھذا الموضوع والحكومة یجب أن یكون
.لھا دور في ھذا ألن الموضوع بات موضوع عصابات ال أكثر ومافیات

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائبة تقدمي بطلب مشفوع بتواقیع السیدات والسادة النواب لتأخذ رئاسة المجلس قرار بإضافتھا على جدول األعمال لمناقشتھا، سأختصر
.بالمناسبة ھذه لیست نقاط نظام الى غایة األن ھذه مداخالت سأقتصر على ثالثة مداخالت أخیرة

-:النائب صائب خدر نایف –

.حقیقةً أنا أحب أن ارد على السیدة إخالص

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال یجوز الرد ابداء الرأي مباشرةً

-:النائب صائب خدر نایف –

نعم ابداء الرأي بالنسبة للمجالس اإلدارة في سنجار حقیقةً ھذا الموضوع  خاص في اإلدارة المحلیة وبالتالي ھذا الموضوع یتم مناقشتھ من قبل
رئاسة الوزراء، ال یوجد ھنالك ادارات غیر شرعیة  وادارات شرعیة أخرى، ھنالك شرعیة جماھیریة وھنالك شرعیة قانونیة واألن نعمل على

تنسیق ھذا الموضوع، ھذا الموضوع یخص الیزیدیین واھالي سنجار فبالتالي اذا كان ھنالك أھمیة لطرحھ فیتم المبادرة من ھذا الموضوع وال
یحق أن یكون ھنالك تجاوز في ھذا الموضوع على أھالي سنجار أو على الشرعیة الموجودة، ھذا الموضوع یتم مناقشتھ من قبل األھالي ونحن

كممثلین على الیزیدیین نعمل بالتنسیق مع السلطات المختصة سواء في بغداد أو في أربیل، على التنسیق للوصول الى رؤیة مشتركة تلبي طموح
.الجماھیر وتالئم القانون

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –

سیادة الرئیس ما یخص جدول األعمال الفقرة رابعاً القراءة األولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنیة، في الحقیقة سیادة الرئیس بالدورة
البرلمانیة السابقة رفض ھذا القانون من قبل أعضاء مجلس النواب وتم دمجھ مع القانون الذي قدم من قبلي، في الدورة البرلمانیة الحالیة قدمت

.مشروع مقترح قانون بموافقتك الى اللجنة القانونیة واللجنة القانونیة اجتمعت جلستین، ال یحظر سوى الرئیس وبعض األعضاء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اللجنة القانونیة تمارس مھامھا أكثر من قانون رفعت لي

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –

.قصدي سیادة الرئیس ألكمل، القضیة األخرى أنا سمیتھا في الدورة الماضیة

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –

.ال ھي سیادة الرئیس انا أتمنى سیادة الرئیس أن تذھب الى اللجان وتشاھد اجتماعات اللجان، یوجد لجان أو ال
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.سوف یتم ذلك

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –

القضیة سمیناھا في وقتھا قانون لیس معالجة التجاوزات، قانون ھدم دور المواطنین، أتمنى من سیادتك اللجنة القانونیة أصالً لیست مطلعة على
.ھذا القانون، تأجیل ھذه الفقرة الى حین دمج القانونین حتى نشرع قانون یصب مصب حقیقي في مصلحة المواطن، ال أن تھدم دور المواطنین

-:النائب حسن سالم عباس –

أثني على ما قالھ النائب أحمد الجبوري، أعتقد أنھ الموضوع أو الشائعة التي طرحت حول زیارة وفود عراقیة للكیان الصھیوني، أعتقد أن ھذا
الموضوع ھو یبعدنا عن الموضوع االھم، ھو الذي یتعلق بالسیادة العراقیة، عندما یصول ویجول األمریكان في العراق وكأنھ ال سیادة للبلد،
أعتقد أن الجمیع أحتفل قبل أیام بیوم السیادة العراقیة، لكن عن أي سیادة نتحدث وھنالك عدة قواعد ال نعرف حجم عدد القوات االمریكیة وما

یمتلكونھ من السالح، إضافة الى ذلك الزیارات المفاجئة وكأنھ العراق ضیعة للوالیات المتحدة األمریكیة، أعتقد أنھ مع المؤسف أنھ مجلس
النواب الذي من المفروض لھ قرار واضح وأنھ موقف حاسم في قضیة أنھ الزیارات المتكررة والمفاجأة، ولكن ولألسف الشدید ینزل ترامب في

عین األسد والبرلمان لم یكلف نفسھ في عقد جلسة طارئة لمثل ھذا الحدث المھم، المطلوب أنھ أن تكون ھنالك في جدول مجلس النواب فقرة
.مھمة لغرض أنھ تدارس حجم القوات األمریكیة والقواعد الموجودة باإلضافة الى الزیارات التي ھي متكررة دون علم الحكومة العراقیة

-:النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي –

إبداء رأیي بالنسبة الى البنك المركزي، أنا التي أثرت الموضوع، ال یجوز حینما نحصل على معلومة ووثائق على حدث سابق مجلس النواب لم
یكن لھ علم بھ أن نخفي ھذه المعلومة، فمن واجبنا األخالقي والشرعي والوظیفي أنھ نطرح ھذا أمام مجلس النواب، بالتالي ھل أنھ أذا حصلت

.على معلومة غارقة سبعة ملیار ونصف نسكت عنھا، الجواب أكید ال

-:النائبة سلمى عمر عثمان –

سیدي الرئیس توضیحاً لما جاء أسم (البكا كھ) مافیات وعصابات، ھذا الكالم غیر مقبول وأطلب من السیدة النائبة (إخالص) االعتذار على ھذه
.االتھامات ألن البكا كھ حزب شرعي ویدافع عن حقوق األنسان

-:السید رئیس مجلس النواب –

ما تحدثت بالسلب، البكا كھ موجودین أو غیر موجودین؟

.تحدثت عن  لم تشیر الى اإلساءة ألحد

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

استناداً للمادة (50) من الدستور التي أقسمنا فیھا أن نحافظ على سیادة العراق، الیوم مع وجود القوات األجنبیة على األراضي العراقیة من
األمریكان وأیضاً األتراك، في الدورة السابقة جمعنا تواقیع أكثر من (90) نائب وصدر قرار من مجلس النواب بجدولة خروج القوات األجنبیة

المتواجدة على األراضي العراقیة، ولكن مع بالغ األسف الحكومة السابقة لم تتعامل حیال ھذا القرار البرلماني، والیوم مع وجود ھذه القوات التي
تثیر الریبة وانتشارھا، أیضاً وجھنا سؤاالً برلمانیاً الى السید رئیس الوزراء السید عادل عبد المھدي حیال عدد القوات األمریكیة المتواجدة في

العراق وقواعدھم وانتشارھم، وأیضاً توضیح صیغة التواجد ھل ھي استشاریة أم تدریبیة أم عسكریة، وأیضاً التواجد العسكري في العراق، الیوم
نحن لدینا مشاكل حقیقیة، فبالتالي كسلطة تشریعیة الدورة السابقة أدینا ما علینا وجمعنا تواقیع وصدر قرار، الیوم أیضاً مطلوب من ھذه الدورة
أیضاً نصدر قرار بجدولة خروج القوات االجنبیة المتواجدة في العراق، الشرطة العراقیة، الحشد الشعبي، جھاز مكافحة اإلرھاب، البیشمركة

جمیعھا، أیضاً وزارة الدفاع والداخلیة أدوا ما علیھم بأمانة وحققوا نصر محل افتخار للشعب العراقي، فبالتالي علینا أن نتحمل مسؤولیاتنا،
.وأیضاً نطالب بما ینسجم من الدستور بتحقیق السیادة الكاملة للشعب العراقي

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

الموضوع الذي أثاره النائب أحمد الجبوري ھو موضوع مھم سیادة الرئیس، ومطالبتھ بتشكیل لجنة مھمة ایضاً فیما یتعلق بلیس فقط االتھامات
التي طالت بعض السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، بزیارة الكیان الصھیوني لكن فیما یتعلق بالوفود التي تزور الكیان الصھیوني والتي
أعلن عنھا بعض الجھات في الكیان الصھیوني، لھذا أقترح تشكیل لجنة من الجھات التالیة، لجنة األمن والدفاع ولجنة العالقات الخارجیة من
جھة مجلس النواب تستضیف رئیس جھاز المخابرات و رئیس جھاز األمن الوطني و وزیر الخارجیة للتقصي حول ھذا الموضوع ومن یرید

.من السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب الحضور في ھذا االجتماع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم تشكل لجنة من العالقات الخارجیة واألمن والدفاع للتحري عن تفاصیل ھذا األمر واعالم مجلس النواب بذلك
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-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

سیادة الرئیس بخصوص موضوع سنجار، أنا أتمنى جنابك یعني توجھ دعوة لنائب قائد العملیات المشتركة والسید محافظ نینوى، ویعني جھة من
الحشد الشعبي من ھیأة الحشد الشعبي لالستفھام عن موضوع سنجار، موضوع سنجار سیادة الرئیس جداً خطیر، سنجار تأذى بالـ 2014 الشھر

الثامن من جراء أمور سیاسیة، ال نتمنى تكرر نفس الحالة تكرر على أھالي سنجار، ما یخص ھذا المجالس التي شكلت ھي خاطئة، ال یجوز
.تشكیل مجالس خارج سلطة الدولة، ال یوجد أي اتفاق

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل توجد مجالس؟

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

.نعم شكل مجلس في سنجار، وھذا أمر خاطئ ال یجوز، ھذا فیما یتعلق بالمجلس الذي شكل، ھذا األمر األول

األمر الثاني سیادة الرئیس، قائم مقام سنجار ھو قائم مقام سنجار، وسنجار قضاء تابع لمحافظة نینوى، ال یحق لھ أطالق تصریحات، سنجار
تتبع الجھة كذا أو كذا ھذا غیر عملك، موضوع سنجار ھو أكبر من قائم مقام سنجار وأكبر من غیره، ال یتطرق لمواضیع سیاسیة، سنجار تابع
لإلقلیم، سنجار تابع لغیر مكان، لیس من ضمن عملھ ھذا، والمجلس الذي شكل یجب أن یھدم، یعني على الحكومة قلت لك تستضیف نائب قائد
العملیات المشتركة، محافظ نینوى، أذا كل كم شخص یرغبون یشكلون مجلس، نقول نعم وهللا ھذه أرادة أھالي المنطقة، ھذا عمل غیر صحیح

.بالمرة، وعلى الجیش العراقي والقائد العام للقوات المسلحة، توجد فصائل موجودة األن في جبل سنجار جنسیاتھم غیر عراقیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

لجنة األمن والدفاع، لجنة األقالیم والمحافظات، أعالمي بتقریر بعد استضافة المعنیین خالل الجلسات القادمة بخصوص موضوع سنجار، األمن
.والدفاع واألقالیم وأیضاً لجنة األمن والدفاع ولجنة العالقات الخارجیة بخصوص ما أثاره النائب أحمد الجبوري من زیارات

.السیدات والسادة النواب فقط أطلب إضافة فقرة تتعلق بتردید الیمین الدستوریة لوزیر الھجرة (نوفل بھاء موسى)، یوجد اعتراض على أضافتھا

.ال یوجد اعتراض، طلبت أضافتھا، تمت أضافتھا، ال یوجد اعتراض

.الى حین وصولھ نباشر بجدول األعمال

.(الفقرة أوالً:- استمرار مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019 (اللجنة المالیة*

-:النائب رشید عداي كرو العزاوي –

للموازنة حقیقةً بالنسبة لوزارة التربیة ھنالك مسألة مھمة جداً غفلت عنھا الموازنة، وھي معالجة المحاضرین بالمجان، أنت تعرف الكثیر من
المدارس الموجودة لدینا وخاصةً في مناطقنا األن تدار بالمجان، یعني كثیر من المحاضرین، كثیر من المعلمین والمدرسین یدیرون ھذه المدارس
بالمجان، وھكذا صار أكثر من سنتین أو ثالثة سنوات تتم العملیة، أنا ال أعرف العملیة التربویة كیف نرغب أن نسیرھا ونصعد فیھا بمحاضرین
بالمجان، فمعالجة ھذه القضیة معالجة قضیة المحاضرین مسألة مھمة جداً، حقیقةً كیف نعطیھم أو أن نعطیھم أجور الحد األدنى من األجور، مثالُ

.نعطیھم عقود (250 أ 300) ألف في سبیل أنھ یستمرون بعملھم، ھذه مسألة

المسألة الثانیة: مسألة المدارس الطینیة التي موجودة ال زالت في البلد، أنا أتصور من المعیب جداً علینا كدولة عراقیة أنھ تبقى المدارس لدینا
الزالت مدارس طینیة، فیجب أن نخصص في الموازنة عدد من المدارس ألنھاء مسألة المدارس الطینیة في على األقل مثالً (1000) مدرسة في

.عموم العراق ونخصص لھا قسم من الموازنة منقلة أو كذا في سبیل انھاء المدارس الطینیة

المسألة األخرى مسألة وزارة الصحة، حقیقةً ھنالك كثیر من المستشفیات في جمیع أنحاء العراق وصلت فیھا نسبة التنفیذ الى نسبة عالیة جداً
ً أكثر من (80 الى85%) منھا اكتملت حتى نسبة (95%) وال زالت لم تفتح الى حد الیوم و وزارة الصحة ال أعرف جوابھا، في الموازنة أیضا

.لم یشار لھا في ھذه المسألة

ثالثاً: بالنسبة نحن خصصنا، في كل سنة نخصص لوزارة البلدیات واألعمار واالسكان بعد الدمج نخصص لھم موازنة، أنا ال أعرف األعمار
واألسكان ماذا فعلت لنا وماذا عملت لنا، ما عملت لنا من الطرق والجسور الخارجیة، ال زالت الطرق الخارجیة نفسھا التي موجودة من قبل

(15) سنة أو (20) سنة وال زالت ھي تراوح في مكانھا وبدأت تتأكل وبدأت تستھلك الكثیر من األمور ولم تكلف نفسھا وزارة األعمار و
البلدیات أنھ تعمل میزان على كل الطرق الخارجیة في سبیل تحدید الوزن للسیارات، وھذه مسألة مھمة حقیقةً نحن یجب أن نحلھا، ال نعطي

.موازنة لوزارة ال تستطیع حقیقةً أن تنفذ ھذه األمور

بالنسبة لمدیریات البلدیات في جمیع المحافظات لدیھم واردات، ھذه الواردات أین تذھب العائدة لھم، لماذا مؤمنیھا في المصارف، یجب أن تعود
الى من، الى الموازنة العامة وتكون من اإلیرادات العامة، أنا حقیقةً أو تضاف الیھم أو تطبق بصورة معینة بحیث تنفذ ھذه، لماذا باقیة في، بارك

.هللا فیكم حقیقةً، وأنا بالنسبة ألي أذا تبقى الموازنة في ھذه الصورة وال تصحح أنا ال أعطي لنفسي اجازة التصویت علیھا
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.نذھب الى الفقرة ثانیاً التي تتعلق بتأدیة الیمین الدستوریة ثم أعود الى الفقرة األولى

.أدى الیمین الدستوریة السید (نوفل بھاء موسى) وزیر الھجرة والمھجرین

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

سیادة الرئیس اذا نحتاج نطلع على الموازنة و نتكلم على الموازنة و وضعھا أكید الكالم سوف یطول، لكن ننظر من بعض الزوایا األولى وضع
النازحین وظروف النازحین یجب توفیر أموال، للعودة للنازحین لكي تكون جاذبة للعودة لمناطقھم وننھي ھذا الملف الذي أثقل المواطنین ھذه

.واحدة، ألنھ أموالھم جداً ضئیلة أو أذا قورنت بالمأساة التي تعرض لھا النازحین فال تعني شيء أمام ھذه المأساة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اللجنة تسجل المالحظات

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

ثانیاً: سیادة الرئیس أرغب أن اتكلم على جزئیة، لدینا أبطال داوموا ودرسوا أطفال لمدة سنوات في مخیمات النزوح، ھؤالء األبطال كافحوا  فكر
داعش مثلما القوات األمنیة والقوات العسكریة والحشد قاوموا فكر داعش، ھؤالء األبطال منذ ثالثة سنوات یداومون وبدون اجر نھائیاً، وھم

نازحین أیضاً، أما آن األوان لوضع لھم تخصیص لتثبیتھم كعقود مكافأة لما أنجزوه في تلك المرحلة الصعبة، أتمنى أنھ ننظر الى ھذا الموضوع
اإلنساني، كذلك في المادة (40) من الموازنة ھنالك حقوق واستحقاقات لضباط الجیش المتقاعدین، مكافاة نھایة الخدمة، و وضعت في میزانیة
2018 ولم تصرف لحد ھذه اللحظة، أطلقت األموال من المالیة وأرسلت للتقاعد لكن الیوم دائرة التقاعد تتكلم بأنھ یجب أن توضع في موازنة

.2019 مادة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب الذي الوقت ال یسعفھ یقدم المداخلة بشكل مكتوب الى اللجنة، اللجنة المالیة تثبیت المالحظات التي یقدموھا السیدات
.والسادة النواب

-:النائب سالم ھادي كاظم الشمري –

المادة رقم (2) أوالً الفقرة الرابعة، یخصص مبلغ أثنان ترلیون إلعمار وتنمیة مشاریع في المحافظات ویتم توزیع ھذه المبالغ حسب التعداد
السكاني لكل محافظة، الیوم بعض المحافظات حكم الموقع الجغرافي أصبحت لدیھا نازحین ومھجرین في المحافظة، لم تحصى ھذه األعداد

.والیوم الجمیع یعلم محافظة بابل من ضمن المحافظات التي عصف بھا االرھاب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.كم تحتاجون نخصص لكم وتعیدون النازحین، وتعرف أي نازحین، ان شاء هللا یعودون الى أھالیھم سالمین غانمین

 

 

 

-:النائب سالم ھادي كاظم الشمري –

أن شاء هللا نحن صوت واحد ونطالب بعودة جمیع النازحین الى مناطقھم في جمیع محافظات العراق، أما بالنسبة لمحافظة بابل الجمیع یعلم
شمال بابل لم تشمل بالمشاریع طیلة ھذه الفترة لسوء األوضاع االمنیة في شمال بابل، الیوم شمال بابل أصبحت من المناطق األمنة، نطالب من

.ھیاة الرئاسة ومن اللجنة المالیة بأخذ محافظة بابل بعین االعتبار وزیادة المالیة خارج الضوابط، یعني خارج الضوابط المحفوظة

-:النائب محمد أمین فارس –

النقطة األولى بالنسبة للموازنة، زیادة التخصیصات لوزارة التجارة وخصوصاً المبالغ المخصصة لدعم الحنطة والشعیر، كما تعلم سیادتك أنھ
.خصوصاً بالنسبة الى إقلیم كردستان، أنھ أكثر المناطق مالئمة للحنطة والشعیر، وتؤمن الحنطة والشعیر بالنسبة للعراق ككل

وبالنسبة للنقطة الثانیة بزیادة تخصیصات وزارة الموارد المائیة، ھنالك مجموعة من المشاریع منھا مشاریع السدود والمشاریع اإلروائیة
االستراتیجیة الكبیرة، ھذه المشاریع تم دراستھا وتم إدراجھا والموافقة علیھا من قبل وزارة التخطیط و وزارة الموارد المالیة، ولكنھا لم تخصص

.لھا أي مبالغ ضمن الموازنة، فأرجوا زیادة ھذه التخصیصات بالنسبة الى ھذه المشاریع
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-:النائبة منى حسین سلطان العبیدي –

المادة (45) في الفصل الثالث والذي ینص على (أن تتولى مؤسسات البلدیة في المحافظات كافة الصرف على التنظیفات) أرجو استثناء المناطق
المحررة من ھذه الفقرة لكون مؤسسات البلدیات البنى التحتیة للموارد المالیة الخاصة بھا كلھا محطمة من أسواق تجاریة أو كراجات ولم
تخصص لھا أموال لكي تعیدھا الى وضعھا الطبیعي حالیاً مؤسسات البلدیة ال كراجات وال محال تجاریة تعود إلیھا مورد مالي تعود لھذه
.التنظیفات لذا أتمنى أن تستثنى المناطق المحررة من ھذا الموضوع وتخصص مبالغ مالیة للتنظیفات تصرف علیھا ألنھ ال موارد عندھا

-:النائبة منى صالح مھدي العمیري –

صوتنا في عام 2014 على قانون منحة التالمیذ والطلبة في المدارس الحكومیة وألھمیة ھذا القانون نطالب اللجنة القانونیة بضرورة تخصیص
ھذا المبلغ في الموازنة لتسھیل تنفیذ ھذا القانون السیما عدم تنفیذه یعد مخالفة قانونیة یترتب اثر على ذلك على الحكومة في حال قیام أي من
المستفیدین من القانون بالطعن ھذا الموضوع إذا قمنا بتنفیذه سوف یخلصنا من ظاھرة التسرب سوف استطیع إعادة اآلالف التالمیذ الذین ھم

خارج أسوار الدراسة الى المدارس كذلك انتشرت في أوساط المجتمع التي من نتائجھا انتشار األمیة وبما أن مبالغ األمیة لم نستفید منھا استفادة
كبیرة دعونا نستفید منھا ألنھ التسرب خلق لنا أمیة جدیدة بطریقة مشرعنة وجعل أبنائنا التالمیذ والطلبة عرضة الستغالل من قبل النفوس

الضعیفة والمغرضین من خالل دمجھم في عالم الجریمة واالستغالل بشكل أو بآخر من ضمنھ االستغالل الجسدي والفكري بدوافع مادیة والتي
ً عالجھا ھذا القانون في مواده وإذا أردنا معرفة عدد الطالب ففي المرحلة االبتدائیة (6) مالیین وكسر وكان المخصص لھم (30) ألف شھریا
والمدة لیست سنة كاملة وإنما مدة الدراسة التي ھي ستة أشھر فقط اعمل تجربة على مدرسة ابتدائیة ألنھ عدد طالب الثانوي والمتوسط ثالثة
مالیین لذا اعمل التجربة على مرحلة االبتدائیة وإذا رایتھا نجحت نمضي بھا وإذا هللا أراد وصعدت أسعار النفط أطبقھا التجربة على مرحلة

.الثانویة التي ھي متوسطة وإعدادیة

-:النائب فالح عبد الكریم راضي الخفاجي –

:یشیر قانون اإلدارة المالیة للدولة العراقیة المرقم (94) لعام 2004 على أن (إعداد الموازنة العامة یجب أن یأخذ بعین االعتبار اآلتي

أوالً: خطة التنمیة الوطنیة السعي الى استقرار االقتصاد الكلي العمل على تقویة الوضع المالي للبلد تقلیل التذبذب في اإلنفاق العام تحقیق تراكم
.في الدخل

جنابك وكل اإلخوة النواب یسمعون الدولة العراقیة تقترض فالى متى یبقى ھذا الوضع واالقتراض؟ سنویاً العراق یدفع ما ال یقل عن خمسة
.ملیار دوالر فوائد االقتراض التي یقترضوھا من البنوك الخارجیة والدول فاعتقد أنھ سوف یكبدون العراق دیون

-:السید رئیس مجلس النواب –

.صحیح التي تم اقتراضھا سابقاً خالل األزمة المالیة

-:النائب فالح عبد الكریم راضي الخفاجي –

وال زالت في ھذه الموازنة االقتراض یجب أن ال یعطى للوزارات وإنما لمشاریع استثماریة وھذه المشاریع من شانھا أن تفك فوائدھا ومن
الممكن أن تسدد المبالغ أو ھذه الدیون التي سوف تترتب على الدولة وبالنسبة للمادة (19) ثالثاً التي تقول (تفرض ضریبة مبیعات نسبة (%5)

على كافة السلع المباعة في ومراكز التسوق والخدمات المقدمة الرجالیة والنسائیة وعلى جمیع الجھات المشار لھا اقتناء جھاز الكاشیر) أعتقد أن
.ھذا سوف ترفع نسبة المواد المستھلكة على المواطن وبالتالي أعتقد أن ھذه مجحفة بحق المواطن العراقي لذا أتمنى رفع ھذه الفقرة من الموازنة

-:النائب حسین أحمد ھادي المالكي –

-:باإلضافة الى ما تقدم بھ األخوات واإلخوة األعزاء أرجو من اإلخوة في اللجنة المالیة تضمین

.أوالً: الموازنة المفسوخة عقودھم في الجیش وقوى األمن الداخلي

.ثانیاً: وضع إجازة األربع سنوات للموظف في الوزارة وھذا المشروع یقلل من الترھل الوظیفي ویفسح فرصة لآلخرین للطلبة في دراستھم

.ثالثاً: إلزام وزارة المالیة بنقل خریجي الكلیات من المنتسبین الى الوزارات المدنیة

.رابعاً: لكل زائر أو سائح دوالر عن المحافظات والمدن المقدسة ومنھا كربالء

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

بالنسبة لتنمیة األقالیم والتخصیصات للمحافظات مع بالغ األسف تجاھلت التعداد السكاني للمحافظات وأبرزھا محافظة البصرة التي تعدادھا أكثر
من أربعة ملیون ومثبت في الموازنة ملیونین وستمائة وبالنسبة لقانون رقم (21) أیضاً واالستحقاقات المالیة للبترو دوالر للمحافظات المنتجة

للنفط لم تعطى وفق ما ورد في القانون وبالتالي یجب أن تكون ھنالك قیود ملزمة في قانون الموازنة بصرف ھذه االستحقاقات أیضاً نحتاج الى
دعم وزارة العمل والشؤون االجتماعیة لدینا ملیون و(350) ألف مسجلین والمشمولین أكثر من ألف عائلة لذا نحتاج الى مناقلة للمبالغ في ھذه
الموازنة ومفردات البطاقة التموینیة لكل سنة تتأخر أربعة أشھر نحتاج الى تثبیت انھ الوزارة تلتزم بإیصالھا للمواطنین كذلك مجمعات متوقفة

ً أ أل أ ً أ
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للشھداء أیضاً والسجناء أكثر من (6) اآلالف وحدة سكنیة مجمعات خالدون واألحرار نحتاج الى مناقلة للمبالغ وتثبیتھا وأیضاً لدینا قرارات من
مجلس الوزراء أوقفت مشاریع (6) اآلالف مشروع بالقرار المرقم (347) وتجاھلتھا الوزارة وفیھا ھدر للمبالغ المالیة ستة اآلالف مشروع
بمبلغ ثالثمائة ملیار یجب تضمینھا كذلك أیضاً المتعاقدین واألجور الیومیة والمحاضرین أعتقد ال تكلف الدولة مع أنھم یستلمون األموال من

الموازنة االتحادیة فقط إعادة التنظیم لھم أما بالنسبة ألصحاب الشھادات وتحویلھم أنھ سوف یفرق للدولة بما ال یقل عن (100) ملیار في حالة
قبولھم ولكن نحتاج في موازنة 2017 و2018 تم تضمین ذلك ولكن الوزارات لم تلتزم أیضاً التأكید على قید مھم بتحویل ذوي الشھداء الى

الوزارات األخرى وفق القانون رقم (2) لسنة 2016 إال أنھ الوزارات لم تلتزم یجب أن نؤكد على ما یدلل التزام الوزارات حیال تنفیذ الموازنة
.والحكومات یجب أن تلتزم بالموازنة ونؤكد على ھذا القید التزام الوزارات والحكومة بكل شيء في قید وزاري

-:النائب فالح یونس حسن العیساوي –

طبعاً بالنسبة لموضوع موازنة وزارة الدفاع والداخلیة واألجھزة األمنیة األخرى المخابرات واألمن الوطني وكذلك الحشد صراحة نالحظ ھنالك
استئثار بموازنة وزارة الدفاع والداخلیة كما تعلم حضرتك أن معركتنا اآلن في العراق لیست معركة عسكریة وإنما معركة أمنیة یحتاج من

اإلخوة في اللجنة المالیة أن یكون ھنالك دعم لجھاز المخابرات العراقي باعتباره ھو الیوم الخط األول للدفاع عن العراق وكذلك األمن الوطني
من خالل دعم ھذین الجھازین بأجھزة متطورة وتقنیة من أجھزة التعقب وكذلك أجھزة السونرات وأجھزة أخرى وتقنیة أخرى تخدم معركتنا مع

.التنظیمات اإلرھابیة في المرحلة القادمة

ثانیاً: بالنسبة فیما یخص المحافظات الغربیة أو المحافظات التي سقطت في ید التنظیمات اإلرھابیة مثالً على سبیل المثال أو حصراً محافظة
األنبار كان عدد األجھزة األمنیة وعدد الشرطة المحلیة ھو (32) ألف شرطي صرفت رواتب أكثر من (16) ألف وھنالك (15) ألف وھذا العدد
غیر كافي الیوم وزارة الداخلیة تقول ال وجود للتخصیصات المالیة إلعادة الشرطة المصفرة رواتبھم لذا نطلب من اإلخوة في اللجنة المالیة إعادة

.الشرطة أو تخصیص أموال للمصفرة رواتبھم في محافظة األنبار أو نینوى وكذلك في صالح الدین وقسم من دیالى

ثالثاً: بالنسبة لموضوع البیشمركة والتي قدمت تضحیات وشھداء كثیرین جداً في المعركة ضد التنظیمات اإلرھابیة وشاركت أیضاً القوات
.العراقیة في تحریر كثیر من المدن لذا ضروري أن یكون لھم تخصیص في الموازنة باعتبارھم جزء من المنظومة العسكریة العراقیة

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

-:اقسم مالحظاتي الى قسمین

أوالً: بالنسبة للعجز الموجود في الموازنة بالرغم من زیادة إنتاج النفط وارتفاع أسعار النفط ولكن زاد عجز الموازنة مقارنة بالسنوات السابقة
عندما نالحظ نسبة العجز تكون (20،1%) من مجموع اإلیرادات لذا وفقاً للمعاییر الدولیة في االقتصاد إذا وصلت دولة مقدار عجزھا (%35)

یعتبر انھیار للدولة اقتصادیاً وھذه نسبة كبیرة لذا أرجو من إخواني في اللجنة المالیة الین ھم أكثر مني اختصاصاً إضافة الى ذلك فان حاولت
ھذه الموازنة معالجة العجز بصورة غیر علمیة التي اعتمدت على القروض والتي استخدمت بصورة غیر علمیة ألنھ استخدمھا في االستخدامات
الیومیة ومجاالت غیر منتجة ورد ھذه القروض یكون صعب جداً في المستقبل یوجد طلب آخر وصلني من قبل شریحة كبیرة من الموظفین إال

وھي احتساب خدمة العقود قبل عام 2003 وھنالك شریحة كبیرة من الموظفین في العراق عقودھم قبل عام 2003 ولكن ال یحتسب لھم الخدمة
ألغراض التقاعد لوجود نص في الموازنة یحدد في 9/4/2003 أي بعد ھذا التاریخ لذا أرجو من سیادتكم بتعدیل النص كاآلتي:- (تحتسب

الخدمة التي یؤدیھا الموظف في الدولة العراقیة خدمة فعلیة ألغراض التقاعد في حال عدم شمولھ بإجراءات المساءلة والعدالة) بما انھ ال یشمل
.المساءلة والعدالة فلماذا ال تحسب لھ الخدمة؟

ثانیاً: بالنسبة لموضوع إقلیم كردستان ال اكرر النسبة المخصصة إلقلیم كردستان ألنھا أصبحت یتكرر كثیراً ولكن بالنسبة للقرض حصة إقلیم
كردستان قلیل جداً إذا الحظنا أن إقلیم كردستان بأربع محافظات مقدار القرض ال یتجاوز ملیون ونصف دوالر في حین ال یوجد أي محافظة

أخرى في العراق یقل مقدار القرض ثالثة مالیین دوالر وكذلك بالنسبة لمحافظة حلبجة بمستمسكات رسمیة من الحكومة المركزیة وحكومة إقلیم
.كردستان وبرلمان إقلیم كردستان أصبحت محافظة

-:السید رئیس مجلس النواب –

أرجو تقدیم باقي الكالم مكتوب سیادة النائبة

-:النائبة علیة فالح عوید االمارة –

-:في الجلسة السابقة قدمت طلب مكتوب الى أعضاء اللجنة المالیة بصدد أمرین

أوالً: فیما یخص وزارة التجارة طلبنا استضافة كل من اإلخوة وزیر التجارة ووزیر المالیة لمناقشة ووضع استیضاح تام لموضوع المبالغ
المقررة للحصة التموینیة بموادھا األربعة الموجودة اآلن وقرارنا ھو نحو زیادة عدد مواد الحصة وتحسین نوعھا ال اعرف بالنسبة لإلخوة في

.اللجنة المالیة ما ھو الذي حصل؟

ثانیاً: فیما یخص وزارة الخارجیة ھو إضافة الخدمة  المدنیة للموظف الدبلوماسي المنقول الى وزارة الخارجیة احتسابھا إلغراض التقاعد فقط
.وعدم احتسابھا إلغراض الترقیة الدبلوماسیة الن ھذا فیھ ظلم كبیر لموظفي الدبلوماسیین الموجودین في وزارة الخارجیة

-:النائب احمد عبد هللا عبد خلف الجبوري –



1/16/2019 محضر جلسة رقم (24) الخمیس (10/1/2019) م – مجلس النواب العراقي

http://ar.parliament.iq/2019/01/10/%d9%85%d8%ad%d8%b6%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85-24-%d8… 8/31

.أنا أؤكد الى ما ذھب إلیھ األخ النائب فالح العیساوي بالنسبة لدرجات الشرطة المفصولین والدرجات الجدیدة ضروري تثبیتھا في الموازنة

-:النائب أرشد رشاد فتح هللا الصالحي –

أوالً: بالنسبة للجنة المالیة أرجو أن یركزوا على الشرائح األربعة الذین بعثوا كتبھم بما فیھم السجناء والشھداء والدوائر الخاصة بالرعایة
االجتماعیة ومن ثم العقود الذین لحد اآلن غیر مثبتین ومن ثم المحاضرین وھم بحاجة الى أن ینتھي بھم األمر ھذه المرة ولیس في كل مرة

.نصوت علیھم وال یوجد إجراء بشأنھم

ثانیاً: بالنسبة للمالك الوظیفي المادة (11) نحن تكلمنا انھ اإلخوة المسیحیین یجب أن یكون لھم حصة في التعیینات وھذا الشيء الجید ولكن نحن
تعرضنا الى اإلعصار العرقي أیام النظام السابق وكان یستثنى المكون التركماني من التعیینات خاطبنا وزارة المالیة     وقمنا بالرد علیھم وقلنا

لھم بان القضیة بحاجة الى تعدیل بالنسبة للمكون التركماني الذي تعرض الى قضیة االستثناءات في التعیینات السابقة یجب أن تعدل المادة (11)
بحیث یكون المتعین في المناطق ذات األغلبیة أو تعرض الى اإلعصار العرقي في بعض المناطق أن یكون أسوة باإلخوة المسیحیین لذا أرجو

.تعدیل ھذه النقطة ونعطیكم المقترح

ثالثاً: یوجد تخصیصات إلقلیم كردستان للوقف الشیعي والوقف السني والوقف األیزیدي والمسیحي والصابئي حسناً إذن أین ھو التركماني؟
.المناطق الجغرافیة تتحتم علیھا أن تخصص للمناطق التركمانیة تخصیص مالي مثل الدورة الماضیة

-:النائب عدنان فیحان موسى –

أوالً: طبعاً البرنامج الحكومي الذي عرضھ السید رئیس الوزراء أمام مجلس النواب كان واضح أول أولویاتھ ھو الجانب الخدمي والصحي
وتطویر البنى التحتیة في المحافظات ولكن الذي یشاھد الموازنة الیوم یرى عكس ھذا البرنامج أي ال یوجد تضمین لتحقیق مفردات البرنامج
الحكومي داخل الموازنة وھذا اإلشكال واضح كیف سوف تنفذ الحكومة برنامجھا وھذه الموازنة ھي القانون الذي یحدد السیاسة المالیة لسنة

2019؟ بحیث نرى انھ تم تخصیص مبلغ (2) تریلیون دینار عراقي ألعمار وتنمیة مشاریع في المحافظات والذي توقف منذ عام 2014 الى
الیوم بمعنى یقیناً كثیر من الدوائر ومرافق الحیاة الموجودة محتاجة الى تأھیل توجد مشاریع متلكئة ودیون كثیرة بذمم المحافظات وللمقاولین ھل

ھذه المبالغ مخصصة فقط لمشاریع جدیدة أم یمكن أن تستخدم في تسدید الدیون السابقة؟ ھذا سوف یكون مبلغ ضعیف جداً ال نستطیع االستفادة
.منھ داخل المحافظات

ثانیاً: توجد في الموازنة فقرة تفعیل جبایة أجور الكھرباء والھاتف والماء والمجاري بیع الرسوم وبالتالي في الجبایة توجد نقطتین یجب االنتباه
-:لھا

أوالً: توجد أموال متراكمة من الجبایة ال تستخدم بصورة صحیحة ونحن كنا قد قدمنا مشروع انھ الدوائر أو المؤسسات والھیئات التي لدیھا جبایة
كان من الممكن تعدیل قانون الموازنة والدخول مع القطاع الخاص في مشاریع ربحیة وھذا یجب تضمینھ في الموازنة حتى یتم االستفادة من ھذه

الجبایة والجبایة ال تراعي الوضع االقتصادي لشریحة كبیرة من المواطن العراقي وكذلك ال تراعي مسالة دعم االقتصاد العراقي الداخلي ألنھ
نحن الیوم نرید أن نفعل المصانع وتشغیلھا وإذا قمنا بوضع قیود وجبایة كبیرة علیھا الیوم إذن ال نستطیع العمل لذا مسالة الجبایة یجب أن یعاد

.النظر بھا من اجل تفعیل القطاع الخاص وكذلك مراعاة شریحة كبیرة من المواطنین العراقیین

-:النائب فالح عبد الحسن سكر الزیادي –

الشكر موصول ألعضاء اللجنة المالیة من خالل اطالعنا على قانون الموازنة وعلى التقریر المقدم من قبل اللجنة المالیة وأھدافھا إعادة ترتیب
أولویات اإلنفاق العام والتخلص من توجھات اإلنفاق غیر الفعالة الحدیث موجھ الى رئاسة المجلس حضرتك دائماً تشیر الى أن الحدیث موجھ

.الى رئاسة المجلس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم وحضرتك تثبت مالحظاتك للجنة المالیة أقول ما بكم انتم المحافظین؟

-:النائب فالح عبد الحسن سكر الزیادي –

-:من خالل طرح األولویات حسب تقریر اللجنة المالیة ھناك موضوعین مھمین یجب االلتفات لھم

أوالً: بالنسبة لموضوع البطاقة التموینیة ال توجد بطاقة تموینیة توزع على أبناء البلد بالمعنى الحقیقي للبطاقة التموینیة عند مقارنتھا بعام 2003
.لیست تمجیداً وال مدحاً ولكن أتحدث عن بطاقة تموینیة یجب التوجھ باتجاه دعم البطاقة التموینیة للطبقة المستحقة من أبناء الشعب العراقي

.ثانیاً: ھنالك نسبة فقر عالیة في البالد التوجھ بزیادة اإلمكانیات المالیة لوزارة العمل والشؤون االجتماعیة من أجل النھوض بواقع

ثالثاً: تمكین الحكومات المحلیة من أداء واجباتھا التخصیصات الحالیة المخصصة للمحافظات ال تمكن الحكومات المحلیة من تقدیم الخدمات
والحكومات المحلیة موجھة مع أبناء البلد الصالحیات أغلب الحكومات الحالیة والوزارات لم تنقل الصالحیات بالمعنى الحقیقي وإنما تتعامل

.بانتقائیة ذال المطلوب في قانون الموازنة تحدید ذلك ونقل الصالحیة صالحیة الوزارات منقولة الصالحیات

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.تقدیم الباقي من الكالم مكتوب

-:النائب بدر صائغ مكلف الزیادي –

المادة (40) أوالً التي تقول (تلتزم ھیأة التقاعد الوطنیة بصرف مكافأة نھایة خدمة لمنتسبي الجیش السابق على أن ال یتجاوز المبلغ الحد األقصى
وھو عشرة مالیین دینار للدفعة الواحدة) طبعاً بالنسبة لمكافأة نھایة الخدمة أزید المبلغ یكون من (18-20) ملیون لذا أتمنى أن یكون التعدیل
كاآلتي:- (تلتزم ھیأة التقاعد الوطنیة بصرف مكافأة نھایة خدمة منتسبي الجیش السابق دفعة واحدة) أما بالنسبة الى انھ لدي مالحظات تخص

.موازنة محافظة البصرة سوف أقدمھا مكتوبة للجنة المالیة

-:النائب قصي محسن محمد الیاسري –

ھنالك اآلالف من المدارس وصلت نسبة االنجاز فیھا الى مراحل متقدمة تصل الى نسبة (80%) وھي متوقفة منذ أكثر من خمسة سنوات
نطالب اللجنة المالیة بضرورة تخصیص مبالغ من أجل إكمال ھذه المدارس حتى یتم القضاء على ظاھرة الدوام الثالثي وتقلیل إعداد الطلبة في

.المدارس المكتظة

ثانیاً: بالنسبة للمفسوخة عقودھم من القوات األمنیة شریحة كبیرة تعرضت الى ظلم كبیر نطلب من اإلخوة في اللجنة المالیة إدراج فقرة إعادتھم
.الى الخدمة وإلزام الوزارات المالیة والدفاع بإعادتھم

-:النائب محمد ناصر دلي الكربولي –

حقیقة لدي موضوعین مھمین:- أوالً: بما یخص األجھزة األمنیة وخاصة فیما یخص المناطق الغربیة ومنھا األنبار أغلب التوزیع لألجھزة
األمنیة یكون عن طریق النفوس أو التعداد السكاني ولكن المعروف أن األنبار ثلث مساحة العراق وتمتلك مساحة صحراویة كبیرة الیوم اإلعداد

التي كانت قبل ظھور تنظیم داعش اإلرھابي تتكلم عن أكثر من (16) ألف عنصر امني و(32) ألف عنصر عسكري إذا قمنا بالجمع بین االثنین
.یصل العدد الى (61) ألف

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائب فقط الشرطة كانت (29) ألف

-:النائب محمد ناصر دلي الكربولي –

أوالً: بمعنى وصلنا الى (29) ألف وأنت حضرتك اعلم بما انھ كنت محافظ سابق لذا أعتقد أن اإلعداد التي وصلت لنا الیوم ھي ال تكفي أن تسد
فقط الى الفلوجة والرمادي المنطقة الغربیة لحد ھذه اللحظة رغم وجود القوات العسكریة والحشد الشعبي ولكن ال تزال ھنالك مناطق صحراویة

داخل األنبار یسكنھا ومؤمن بھا تنظیم داعش مثل وادي حوران والمناطق األخرى لذا نحن لیس رجاء بقدر ما ھو مخاطبة الى القوات األمنیة
.أوالً ووزارة المالیة بتخصیص إعداد أو درجات وظیفیة تسمح بعودة الذین فسخت عقودھم وإرجاع درجاتھم وخاصة نكلم اللجنة المالیة

ثانیاً: بالنسبة ألبناء الصحوات وھم مجموعة من أبناء العراقیین الذین قاتلوا في عام 2006 وكان لدیھم األثر في عملیة استقرار المؤسسة األمنیة
وإعادة االستقرار السیاسي ال تزال ھذه الشریحة لحد ھذه اللحظة التي أتكلم بھا رغم وجود تخصیصات مالیة في كل سنة تتجاوز (86) ملیار

ولكن لألسف لم تحصل على اقل حقوقھا لذا نطالب وأنا قدمت كتاب الى اللجنة المالیة بتحویل الـ(86) ملیار الى درجات وظیفیة لكي نستطیع أن
.تتوزع وخاصة ھي متوزعة في الجنوب ووسط العراق

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

فقط سوئل الى من عملوا في مؤسسات وزارة الداخلیة آلیة توزیع مالك منتسبي الشرطة حسب التمثیل السكاني في المحافظات أو حسب الخطط
.األمنیة؟

-:النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

أوالً: بالنسبة للمالكات والقیادات تحدد وفق المساحة السكانیة والكثافة السكانیة بنظر االعتبار وأیضاً واجبات ومھام كل قیادة حسب المھام المناط
.بھا وطبیعة الواجبات وھي تتفاوت من محافظة الى أخرى حقیقة

ثانیاً: أود أن أشیر الى ما حدث من انھیارات أمنیة أدت الى انھ البعض یترك الخدمة سواء في نینوى أو صالح الدین أو األنبار ولكن بعد أن تم
إعادة ترتیب القیادة كان ھنالك فرصة مفتوحة وصدر أمر عفو مرتین من قبل القائد العام للقوات المسلحة بعودة من یرغب العودة الى القیادة
التابع لھا والتحقت إعداد والبعض الظروف منعتھ أو لم یرید أن یلتحق لھذا ما زال بالفعل سواء كان لمحافظة نینوى أو األنبار ال یتناسب مع

المالك المقرر لكل محافظة من ھذه المحافظات ولكل قیادة غیر مكتمل وكان ھنالك إعداد لقوائم حتى جرى تدقیق امني علیھم ولم یكن ھنالك أي
مؤشرات أمنیة علیھم ویمكنھم العودة بالنسبة لمحافظتي نینوى واألنبار ولكن لألسف لم تصدر الموافقة في وقتھا من السید رئیس الوزراء على
تنفیذ ھذه القوائم لعودة ھؤالء طبعاً لدینا في اغلب المحافظات مشكلة في عدم تكامل المالكات على سبیل المثال بغداد العاصمة المالك المصادق
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علیھ (37) ألف وبغداد بكل كبرھا وھي عاصمة (7) مالیین نسمة اآلن شرطة بغداد (22) ألف و(300) فقط بینما مالكھا (37) ألف فھنالك
.نقص رغم انھ المالك الشاغر في الوزارة یسمح بإضافة كل ھذه اإلعداد ألنھ ال زلنا لم نصل بعد الى المالك القیاسي المحدد للوزارة

-:السید رئیس مجلس النواب –

اللجنة المالیة فیما یخص موضوع مالك الشرطة في المحافظات إطلبوا من وزارة الداخلیة ووزارة المالیة المالك قبل إحداث تنظیم داعش
اإلرھابي قبل عام 2014 وقارنوا ھل ھنالك فرق بالمالك؟ فیما یتعلق بالمالك أما بالنسبة بما یتعلق بالشرطة في الفترات خالل عملیات التحریر
یوجد من التحقوا ولكن لم تصدر أوامر لھم بمعنى جاءوا الى المعسكرات والتحقوا اعتقد في منطقة الحبانیة وال أعرف اسم المنطقة األخرى في
نینوى الحمدانیة یمكن ولكن ال یجد غطاء مالي إلعادتھم بعد تصفیرھم لحد اآلن یوجد منھم مقاتلین بال رواتب اللجنة المالیة عالجوا ھذا األمر

أعتقد خالل زیارتي لمحافظة نینوى عدد مالك الشرطة كان قبل عام 2014 (30) ألف الیوم كل نینوى فیھا فقط (13،500) ألف وھذا الفرق
.عالي معالجة الموضوع حسب التمثیل  السكاني والمساحة الجغرافیة وحسب آلیات وزارة الداخلیة اللجنة المالیة

-:النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي –

في صدد ھذه النقطة ھناك أعداد كبیرة جداً قدموا وفحصوا وتم إكمال التدقیق األمني وظھرت أسمائھم في وزارة الداخلیة لكن لحد ھذا الیوم لم
.یباشروا أرجو من اللجنة المالیة االھتمام بھذا الموضوع

-:النائب محمود ادیب زویر الكعبي –

فیما یخص التقریر ھناك مجموعة نقاط تم تأشیر إنھا ثاني أكبر موازنة في تاریخ العراق بعد موازنة عام 2013 إال إنھا ال تتبنى برنامجاً محفزاً
لألقتصاد أو نھجاً جاذباً لألستثمار أو حالً ألستیعاب البطالة، ھذه نقطة مؤشرة من قبل األخوة في اللجنة المالیة نتنمى ان تعالج، ھل تذكر جنابك

.موضوع طریق البتیرة الذي تم تقدیمھ لحضرتك

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تم تحویلھ، وأمس في الحدیث في اللجنة المالیة تم اإلشارة لھذه المشاریع المھمة لتضمینھا في قانون الموازنة

-:النائب محمود ادیب زویر الكعبي –

نتمنى ان یكون لھ تخصیص سنوي أبتداً حتى یتم المباشرة بھ فنتمنى من األخوة في اللجنة المالیة معالجة ھذا الموضوع، أقساط الدین العام
الداخلي والخارجي وفوائدھا، الذي ذكره السادة األعضاء في تقریر اللجنة المالیة إنھ الفوائد لغایة عام 2018 بلغت (133,7) ملیار دوالر فوائد

الدین الداخلي والخارجي، على موازنة 2019 نحن طلبنا (19,7) دین فالرقم رقم كبیر جداً، إذا أستمررنا في ھذا الموضوع إلى أین سوف
نذھب ال نعرف، یجب إخفاض األنفاق العام، األخوة في اللجنة المالیة یجب أن یخفضوا خاصة في موازنتي الدفاع والداخلیة، حیث نسبتھا حوالي
(17%) من الموازنة، عدم دقة اإلیرادات السنویة الغیر نفطیة، إذا اإلخوة عالجوا الموضوع في التقریر، المخطط في 2019 ھو (11,8) بینما

في عام 2018 المخطط (14,5) المتحقق في الموازنة لعام 2018 (8,3)، فنحن لماذا نبني على وھم دعونا نأخذ بالواقع اإلیرادات الغیر
نفطیة فلنعتمد على األقل حتى یصبح بنسبة (10%) أو (9%) في ھذا الموضوع، المخطط اكثر من المتحقق، إعادة تثبیت فقرة نقل حملة
الشھادات أتمنى أن نثبتھا في قانون الموازنة وتعالج بین وزارة الداخلیة والدفاع، ألنھم یقولوا نحن ال نرید ان تفرغ ھذه الوزارات من ھذه

الكفاءات، فقط نثبتھا ونعالج مع وزارتي الداخلیة والدفاع، قضیة متعلقة بالمحافظات تطلب ولھا مدیونیة تجاه وزارة المالیة لكن وزارة المالیة
.لیس لھا سیاسة واضحة في ھذه األموال قضایا اإلیرادات النفطیة المتحققة بذمة وزارة المالیة نتمنى ان تعالج

-:النائب أحمد جاسم صابر األسدي –

یتحدث الجمیع ویشیر بشكل واضح ومستمر منذ سنوات إن الموازنة التشغیلیة تثقل كاھل الدولة والمواطن، وإن الموازنة األستثماریة ال تتناسب
مع الحاجة الفعلیة للخلل الواضح في جمیع القطاعات وخصوصاً إن بعض ھذه القطاعات وصل إلى حد األنھیار، وخصوصاً إذا الحظنا الخلل او

النقص الحاصل في المستشفیات وفي المدارس وكثیر من القطاعات، بینما نرى في موازنة عام 2019 ھناك زیادة (29) ترلیون وھذه الزیادة
(8) ترلیون منھا لألستثماریة وحوالي (21) ترلیون للمووازنة التشغیلیة، خصوصاً الدعم الحكومي، مثالً حینما نرى الزیادة فقط في الوقود

المخصص لوزارة الكھرباء مثالً (4) ترلیون، بینما نرى الموازنة األستثماریة لتنمیة األقالیم (2) ترلیون ھذا ما یثیر األستغراب لذلك نطالب
:بالتالي

دعم الموازنة األستثماریة وخصوصاً فیما یتعلق بتنمیة األقالیم وبناء والمدارس والمستشفیات والبنى التحتیة، كذلك تقدیم شرح تفصیلي
عن أسباب الزیادة في الموازنة التشغیلیة وخصوصاً في مجال الدعم الحكومي وأیضاً فیما یتعلق بالرواتب نرى ھنا (9) ترلیون زیادة

رواتب وال یزال لدینا مئات األالف من العاطلین ولم نسمع ھناك مثالً عشرات اآلالف من الدرجات الوظیفیة، لدینا (9,2) زیادة
.الرواتب والتقاعد ورواتب الشركات العامة وشبكات الحمایة األجتماعیة

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

اللجنة المالیة شكلت لجنة واجبھا األستماع إلى مقترحات السادة النواب والكتل السیاسیة، فأي كتلة سیاسیة ترید فریق من اللجنة المالیة للقاء
والتباحث والنقاش في أي نقاط أو أستالم المقترحات أو التعدیالت أو اإلضافات أو المناقالت فھذا الفریق جاھز على طول أیام األسبوع، بأي یوم

.یحدد مكان سواء في مقر اللجنة المالیة أو مقر الكتلة المختصة، ھذا لتسھیل العمل وأستالم اكبر عدد من المقترحات بشكل دقیق وواضح
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-:النائب حسن شاكر عودة –

بخصوص موازنة المحافظات الغیر منتظمة في أقلیم، اآلن أضیفت لھا (2) ترلیون، طبعاً عندما یقرأھا أي شخص یقول الزیادة (400%) لكن
في الحقیقة لیس ھكذا، الیوم جمیع المحافظات مطلوبة، مبلغ (2) ترلیون أما أن یخصص للمشاریع المستحدثة وأما للدیون، إذا نبقى للدیون ھذه

.(2) ترلیون جمیعھا تسدد للدیون وال تبقى أي موازنة آتیة فالبد أن ننظر بھذا المبلغ

-:السید رئیس مجلس النواب –

اللجنة المالیة ھذه المبالغ بصراحة ال تكفي، الدیون على الجانب األستثماري عالیة جداً ویتم تحدید نسب للمشاریع المستمرة والمشاریع
.المستحدثة

-:النائب حسن شاكر عودة –

الموضوع الثاني الذي أؤكد علیھ النظر بجدیة بالمحاضرین في التعلیم، مضى علیھم أكثر من أربع سنوات وھم محاضرین مجانیین ال یعطى
.راتب، أما ان یدرج في الموازنة بعنوان عقد وراتب أسمي ألنھ أنسان ولدیھ عائلة ویرید العیش

ثالثاً: بالنسبة لمحافظة بابل فھي زراعیة صناعیة، من الصناعة لم تشمل منذ 2003 ولحد الیوم، بأعتبارھا محافظة صناعیة أعطت المشاریع
الصناعیة المھمة كمصافي ومطارات إلى المحافظات المجاورة ولم تعطى شيء، فالبد ان ننظر لھا وتخصیص لھا أما مصفى، وھناك أراضي

كثیرة في محافظة بابل وخصوصاً منشآت التصنیع العسكري السابق التي ھدمت، أراضي موجودة نعطیھا أستثمار بقطاعات خاصة من اجل بناء
.مشاریع صناعیة رصینة كبیرة وھي لتقویة المنتوج الوطني وتشغیل األیادي العاملة

.رابعاً: البد من االنفتاح على القطاع الخاص، األنفتاح على القطاع الخاص لیس بالمستوى المطلوب، والقطاع الخاص مكمل لقطاع الدولة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

المالحظة األولى والعامة على الموازنة العامة اإلتحادیة ھو بطریقة بناء الموازنة األستثماریة على مستوى القطاعات ولیس على مستوى
األبواب، أنا أعتقد إنھ من الضروري جداً االتجاه إلى بناء الموازنة األستثماریة في الدولة على مستوى القطاعات، یعني قطاع الصحة وقطاع

التربیة وقطاع التعلیم وقطاع البلدیات وھكذا باقي القطاعات، أنا اعتقد على مستوى السنوات السابقة التي أستمرت على مدى (15) سنة
موازنات أستثماریة وصلت إلى أكثر من (300) ملیار دوالر، لم یالحظ المواطن العراقي وال المحافظات أي تمییز وفارق بعد صرف (300)

دوالر على الموازنة األستثماریة، معنى ذلك ھناك خلل في بناء الموازنة االستثماریة في طریقة تعاطیھا مع القطاعات، لنفرض قطاع التربیة
یحتاج إلى (10) أالف مدرسة في ھذه الموازنة نخصص المبلغ الكامل لقطاع التربیة وكذلك بالنسبة لقطاع الصحة مثالً یحتاج إلى (15-10)
ترلیون نعالج ثالث قطاعات أستثماریة في الدولة بدل أن نوزع المبلغ األستثماري الذي ھو أكثر من (31) ترلیون على قطاعات متعددة وال

یكون ھناك أي فارق في بناء الموازنة وال یلتمس المواطن أي شيء في ھذا، بالنسبة إلى طریقة بناء الموازنة وفقاً للبرنامج الحكومي، أنا اعتقد
لجنة التخطیطء األستراتیجي ومراقبة البرنامج معنیة الیوم بان تقدم لنا مدى أنسجام الموازنة مع البرنامج الحكومي اآلن لدینا لجنة دائمیة بالتتالي
البد من وجود تقریر خاص بھذه اللجنة، كذلك بالنسبة للجنة األقتصاد واألستثمار تقدم لنا تقریر ھل الموازنة منسجمة مع البرنامج الحكومي بما
یتعلق بقضیة قطاع األقتصاد واألستثمار، ھذه أساسیات في عملیة بناء الموازنة بشكل صحیح ینسجم مع البرنامج الحكومي، الحكومة نفسھا أنا

استغرب خروج ممثل الحكومة من الجلسة التي ھي أھم جلسة بالنسبة لھم، البد أن یكون ھناك تقریر واضح حول مدى انسجام الموازنة مع
برنامجھم الحكومي حتى نعتمدھا أو ال نعتمدھا؟

-:النائب حازم مجید ناجي الخالدي –

حقیقةً الموازنة المعروضة غیر منسجمة مع المنھاج الحكومي الذي طرحھ السید رئیس الوزراء، حقیقة فقرات كثیرة تختلف مع المنھاج وتحدیداً
فیما یتعلق بالمادة (11) رابعاً، أ، ھذه المادة فیھا حالة تناقض غریب، حیث تمنع التعیین وتجدید العقود وتعطي صالحیة عدم تجدید العقود إلى

الوزیر المختص، وتترك صالحیة الترفیع والعالوة والتقاعد للذي عمل بصفة عقد وتمنع ذلك من الذي عمل بصفة أجر یومي لذلك بھذه
:الخصوص نطرح عدة مالحظات

إلزام مجلس الوزراء بأستحداث درجات وظیفیة لتثبیت العقود واألجور الیومیة وخصوصاً في وزارة الكھرباء وتوزع تلك الدرجات
الوظیفیة وفق ضوابط ترجح طول فترة التعاقد وعمل األجیر وتحصیلھ العلمي وعمره وكونھ معیالً أو كونھ متزوجاً وھذا نفسھ ینطبق
على المحاضرین المجانیین لوزارة التربیة، ھناك إشارة غریبة في ھذه الموازنة مقارنة بموازنة عام 2018، حیث ذكرت موازنة عام
2018 إیرادات ھیأة االتصاالت وصلت إلى (878) ملیار دینار وتقدیرات إیراداتھا لسنة 2019 ھي (541) ملیار دینار، ھذا حقیقةً

:منخفض بنسبة (40%) وھذا مؤشر غریب یحتاج إلى تفسیر وتحقیق لذا نطالب في ھذا الصدد مجموعة مقترحات
أشتراط دفع الشركات الفائزة بعقود التراخیص ما ال یقل عن (70%) من صافي األرباح المتحققة من نشاطھا في تشغیل الرخص

.الممنوحة للدولة العراقیة
تقلیل الفترة الزمنیة للتراخیص الممنوحة من (15) إلى (5) سنوات لكي نضمن ألتزام اشد وتنافس أعلى على تقدیم الخدمات والوفاء

.بألتزام وشروط التراخیص لصالح الدولة العراقیة كذلك مراجعة ضرورة عقود التراخیص الساریة

 

-:النائب سلمان حسن بدیر –
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:خمسة نقاط على عجالة

زیادة تخصیص وزارة التربیة من اجل بناء مدارس جدیدة وفك األزدواج والقضاء على ظاھرة المدارس الطینیة وتثبیت المعلمین
.والمدرسین للنھوض بالواقع التربوي الذین یعملون بأجر مجاني

زیادة تخصیص وزارة الصحة من اجل إكمال بناء المستشفیات المتلكئة وخصوصاً المستشفیات األلمانیة والتركیة وكذلك توفیر األدویة
.األساسیة والخدمات الصحیة للمواطنین

توفیر التخصیصات الالزمة لتقدیم الخدمات في المحافظات وأعطاء صالحیة للمحافظات إلكمال المشاریع التي نسب إنجازھا أكثر من
70)%).

.دعم القطاع الخاص ألستیعاب العاطلین عن العمل والتقلیل من البطالة والفقر
إلزام وزارة المالیة والداخلیة والدفاع على نقل المنتسبین الراغبین من حملة الشھادات إلى الوزارات األخرى وإعادة المفصولین من

.الشرطة والجیش العراقي
إلزام وزارة النفط ھذه خاصة بمحافظة واسط بتأسیس شركة نفط واسط أسوة بشركة نفط البصرة وشركة نفط ذي قار كونھا تصدر أكثر

ً .من (180) ألف برمیل شھریا

-:النائب عباس صروط محسن –

الخطة الزراعیة في العراق تعد من قبل أربع وزارات ھي الموارد المائیة والزراعة والتجارة إضافة إلى المالیة، الموارد المائیة ھي المفصل
الرئیسي في إعداد الخطة الزراعیة في كل محافظة، ھذه السنة التي مضت العراق تعرض إلى أزمة شدیدة في شحة المیاه، مما اضطر وزارة

الموارد المائیة أن تعطي إیعاز إلى وزارة الزراعة إلى زراعة (40%) من المحصول، بعد سقوط األمطار وبعد رحمة من هللا تعالى زادوا ھذه
النسبة إلى (100%)، أنا سوف أتكلم عن میسان بأعتباري أعرف جمیع المساحة المزروعة، في محافظة میسان كان المسموح بھ ھو (90)

ألف دونم وعندما أزدادت الحصة ربما تجاوزت (180) ألف دونم، المساحة المزروعة في محافظة میسان اآلن أكثر من (1,25) ملیون دونم،
ھذا المحصول الزراعي والفالح الذي زرع وتعب ومضى علیھ سنوات ال یزرع، اآلن الخطة الزراعیة محصورة وبالتالي ال یستلم المحصول

وال تخصص لھ أموال ھذا منتوج وطني، أوالً خالي من الغش، ثانیاً یشغل الكثیر من األیدي العاملة التي اآلن نشتكي من أزمة البطالة، المطلوب
من اللجنة المالیة مطالبة وزارة المالیة بإضافة مبلغ إضافي إلى الموازنة حتى وزارة التجارة ممكن أن توفر األموال، على وزارة التجارة أن

.تستعد وإیجاد أماكن لخزن ھذا المحصول حتى ال یقولوا لیس لدینا مكان للخزن

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اللجنة المالیة ما یتعلق بالمبالغ المخصصة للحنطة والشعیر أحتسبوھا قبل الزیادة في الخطة الزراعیة، ھذه تثبت

-:النائب كاوه محمد مولود –

أوالً: مالحظتي حول المبلغ المخصص لمشاریع عقود التراخیص ألقلیم كردستان ھو (360) ملیار دینار من ما یقارب (12,5) ترلیون دینار
وتكون النسبة في ھذه الحالة (2,8) في حین كمیة النفط المطلوب من قبل الحكومة اإلتحادیة من أقلیم كردستان تسلیمھ لبغداد ھي (250) ألف

برمیل یومیاً من مجموع (3,880,000) برمیل یومیاً أي بنسبة (6,4) وھذا شيء غیر صحیح، یجب زیادة نسبة المبلغ المخصص لعقود
.التراخیص ألقلیم كردستان

ثانیاً: ضمن األقتراض لغرض شراء االسلحة واألعتدة والدعم اللوجستي لكل من وزارتي الداخلیة والدفاع وھیأة الحشد الشعبي وجھاز مكافحة
األرھاب ھو (906) ملیون دوالر لیست فیھا أي حصة لقوات البیشمركة، في حین یقال إن قوات البیشمركة ھي قوات تابعة للمنظومة األمنیة

.العراقیة ومخصص لھا حصة من موازنة  القوات اإلتحادیة لوزارة الدفاع

ثالثاً:تم درج ھیأة الحشد الشعبي للنفقات السیادیة وھذا أجحاف بحق البیشمركة وكان من المفترض ومن اإلنصاف أن یتم إضافة ودرج قوات
.البیشمركة إلى النفقات السیادیة ألن البیشمركة أیضاً ضحوا بأرواح وقدموا شھداء ضد قوات داعش األرھابیة

-:النائب صادق مدلول حمد السلطاني –

شكر للجنة المالیة لجھودھم المستفیضة مع إخوانھم في وزارة المالیة حقیقة ھي أعباء ثقیلة جداً علیھم وفترة وجیزة وقصیرة وال یستطیعوا أن
یعالجوا كل المالحظات، لو كانت الموازنة التشغیلیة واألستثماریة لكل الوزارات ثالث أضعاف ھذه الموازنة لن تكفي، ألنھ مضى أربع سنوات

تقریباً والتخصیصات المالیة عاجزة عن تسدید كل األحتیاجات في كل الوزارات والجھات الغیر مرتبطة بوزارات، ومبلغ (2) ملیار التي تم
تخصیصھا أنا لدي مقترح أفضل وجمیع النوا تفضلوا بھذا الشيء یكون (50%) لألستحقاقات السابقة و(50%) تخصص فقط لوزارة التربیة
بأعتبار المدارس مشكلة كبیرة جداً في عموم المحافظات فتوزع بھذا الشكل، فیما یتعلق بموضوع المناطق المتضررة، ھناك صندوق اإلعمار
لكن صندوق اإلعمار لن یفي بأي غرض بأتجاه المحافظات األنبار بابل جرف الصخر وباقي المحافظات صالح الدین ودیالى والموصل، ألن
صندوق اإلعمار ركز مناطق ومناطق دون دراسة، بالتالي فأن كمحافظة بابل لدینا تحفظ وكثیر من المشاكل على صندوق اإلعمار، نرتأي أن
تنظر بتخصیص مبالغ إلى المناطق المتضررة إذا كانت ھناك دعوة للعوائل النازحة وھناك حجج على عودة العوائل النازحة وأي لجنة ممكن

ان  تزور المناطق المتضررة في جرف الصخر لن تالحظ ھناك مجمعات میاه وال مدارس وال طرق وال كھرباء، بالتالي أعتمادنا على صندوق
.اإلعمار لم یؤدي الغرض المطلوب، یحتاج إلى تخصیص من ضمنھا

ثانیاً: تحویل الخریجین المراتب من حملة الشھادات الجامعیة من وزارتي الدفاع والداخلیة للوزارات، تم مناقشتھا عام 2017 المادة (18) الفقرة
(د)، والمادة (11) خامساً الفقرة (و)، وأیضاَ نصت موازنة عام 2018 المادة (11) خامساً الفقرة (و)، (على وزارة المالیة نقل الدرجات
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الوظیفیة والتخصیص المالي الراغبین من حملة الشھادات الجامعیة في األقل من منتسبي وزارة الدفاع والداخلیة المراتب إلى الوزارات
األخرى) نطالب األخوة في اللجنة المالیة تضمین ھذه الفقرة في موازنة عام 2019 وإلزام وزارة المالیة بنقل ھذه سوف یكون ھناك فائض من

الدرجات وتوفر أموال للوزارات بأعتبار المدنیین من حملة الشھادات انتقلوا وتم سد النقص الحاصل وأیضاً توفیر فرصة للعقود واألجور
.الیومیة بتوفیر تخصیصات مالیة

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

موضوع الموازنة أنا أرید أن أرى ما ھي المواد التي تدعم الحلول لمشكلة البطالة التي جمیعنا نتكلم عنھا، ھنالك مادة دائماً تتواجد في كل
موازنة تتعلق (تلتزم الوزارات والجھات المعنیة بتأمین أحتیاجاتھا من منتجات الشركات الحكومیة) طبعاً كلمة تلتزم ال تعطي نتیجة وفق التجربة
یحتاج كلمة إلزام، حتى الوزارة التي ال تتقید بھذه المادة تتعرض للمحاسبة أكثر من (50%) من طاقة المعامل والمصانع الحكومیة الیوم معطلة

بسبب عدم ألتزام الوزارات بشراء منتجاتھا وأحتیاجاتھا من ھذه الوزارات، ویذھبون بشتى األعذار والتحایل للتعاقد وتعرفون القضیة إلى أین
تذھب، ھناك مادة رقم (41) في قانون الموازنة لعام 2018 أتمنى أن تعود لماذا تم حذفھا، (لوزارة التربیة دعوة القطاعین العام والخاص داخل

العراق لتنفیذ وطباعة الكتب المدرسیة لسد احتیاجاتھا وفقاً للمواصفات والمعاییر الفنیة المحددة من قبل وزارة التربیة)، ولدینا مطابع موجودة
وبأرقى المواصفات لماذا نطبع خارج العراق، المادة (20) أوالً التي تتعلق بفرض األجور من غیر الممكن أن تبقى ھذه األجور وخصوصاً ما

.یتعلق في الصحة التي تثقل كاھل المواطنین وخصوصاً الفقراء، یتم أستثناء أجور خدمات الصحة من ھذه المادة

-:النائب خالد حمد عالوي المفرجي –

أعتقد إنھ مثلما تفضل زمالئي السادة النواب إن الموازنة بالصیغة التي جاءت من مجلس الوزراء مخیبة لآلمال لم تراعي الكثیر من المشاكل
والتحدیات التي یعاني منھا البلد بالذات في المناطق المحررة التي یعتبر فیھا األمن التحدي األكبر واألبرز، ونحن منذ البدایة شخصنا إن

موضوع األمن یحتاج إلى قوات أمنیة ثابتة وبالذات من أبناء المناطق، وركزنا منذ سنتین على موضوع الشرطة المحلیة في ھذه المناطق،
موضوع تصفیر رواتب الشرطة لحد ھذه اللحظة لم یحل مع العلم إن الحلول موجودة منذ سنتین، موضوع المفسوخة عقودھم أیضاً لم یحل، وأنا

أستغرب إنھ في الموازنة تثبت بنود وتخصص أموال ولكن عندما تنتھي السنة ال نعرف أین تذھب ھذه األموال وفي نفس الوقت ال یعود
المواطنین إلى أماكن عملھم بالذات المفسوخة عقودھم وموضوع المصفرة رواتبھم من الشرطة المحلیة أنا أعتقد إن ھذه النقطة مھمة جداً یجب
أن نجد بند في الموازنة، أقترح على اللجنة المالیة إیجاد بند في الموازنة  تلزم مجلس الوزراء بتنفیذ ما موجود في كل الموازنة، وفي حالة عدم

تنفیذ أي بند من بنود الموازنة عندئذ یحاسب مجلس الوزراء بطریقة أو آلیة یحددھا مجلس النواب، في المناطق الجنوبیة لم ننسى موضوع
المظاھرات التي حدثت قبل ثمانیة أشھر أو تسعة أشھر، موضوع زیادة اإلنفاق في مجال اإلعمار وموضوع معالجة البطالة الموازنة لم تأتي

بحلول واقعیة لھذا األمر، على اللجنة المالیة تبني ھذا الموضوع من قبلھا وإیجاد حلول حقیقیة لھذا األمر، أیضاً في المناطق المحررة نعود لھا،
القروض والفوائد، نحن نعرف الكثیر من الفالحین علیھم قروض وبذمتھم أموال للدولة ولكن بسبب تنظیم داعش األرھابي كل أموالھم قد ذھبت،
بالتالي ھم ال یمتلكون األمكانیة المادیة لتسدید ما بذمتھم من أموال، لیس من الصعب على الدولة او على مجلس النواب العراقي، إیجاد حل لھذه

.المشكلة بأطفاء الدیون على ھؤالء الفالحین علماً إن أعدادھم جداً قلیلة، ال تكلف الدولة األموال التي ال تستطیع تسدیدھا

الموضوع األخیر: موضوع النفط وأنا أتكلم ھنا عن محافظة كركوك في الموازنة السابقة لعام 2018 ال یوجد بند ینص على بیع نفط كركوك
خارج العراق فقط كان للتسویق المحلي، ولكن منذ شھر تشرین الثاني 2018 نفط كركوك یصدر إلى خارج العراق بمعدل (80) ألف برمیل

یومیاً، ال نعرف أین تذھب ھذه األموال، انا أطلب مجلس النواب تحمل مسؤولیاتھ للحفاظ على ثروة البلد بالذات نفط كركوك، نفط كركوك
یھرب یمیناً شماالً جنوباً غرباً من كل األتجاھات وال یوجد من یستطیع إیقاف ھذه المھزلة، وأبلغت السید رئیس الوزراء بھذا، أنا أیضاً إیجاد بند

.بما یعزز حمایة الثروة ویعزز عدم تھریب النفط وبالذات نفط كركوك

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

كررنا في أكثر من مناسبة على ضرورة تقدیم الحسابات الختامیة لكل سنة مالیة، لیس من المعقول الحسابات الختامیة تقدم بعد خمس او ست
سنوات من انتھاء السنة المالیة، كیف یتم المراقبة؟ كیف سنعرف مقدار كفاءة التنفیذ الھدر إذا حصل أو فساد مالي؟ كیف تتخذ االجراءات

.لمعالجة ھذه الثغرات، إذا یتأخر االطالع والرقابة لمدة ست أو خمس سنوات، فنكرر المطالبة بتقدیم الحسابات الختامیة

ثانیاً: بطالب بإلغاء كل أبواب الصرف التي ال تقدم للمواطنین خدمة وإنما یذھب لزیادة ومضاعفة خدمات المسؤولین وأمتیازاتھم، ومثال على
ذلك إنھ في شھر نیسان 2018 مصروف لشحن كارتات الموبایل لمكتب وزیر التربیة والمدیریات التابعة لھ (469) ملیون دینار، إذا مفردة
واحدة ھكذا مبلغ الوزارة كم والوزارات االخرى كم؟ ھناك عناوین عامة وغامضة تختفي فیھا صرفیات كمالیة تذھب لھدر المال العام، لذلك

أعتقد من أجدى وسائل مكافحة الفساد وھدر المال العام توضیح العناوین العمومیة وتفصیل مفرداتھا وأقسامھا بشكل دقیق وشفاف لیطلع مجلس
النواب والجھات الرقابیة والرأي العام على إیرادات الموازنة ومواد أنفاقھا التفصیلي، مثالً المصروفات األخرى عنوان عام فیھ مفردات

ضروریة ومفردات غیر ضروریة، مقدار ما مرصود لھا (1,7) ترلیون، نحن نرید أن نعرف كل مفردة ومقدار ما یقابلھا، ھل تذھب لمورد
.ضروري أو غیر ضروري؟ وكذلك الحال بالسلع والخدمات (3) ترلیون

المالحظة األخیرة: غیاب الدعم للقطاعات األنتاجیة  كالزراعة والصناعة أتصور الموازنة األستثماریة للصناعة (150) ملیار دینار فقط
وللزراعة (90) ملیار دینار، ونحن نقول یجب أن نزید اإلیرادات غیر النفطیة ونعظمھا ھل بمبلغ (90) ملیار دینار، كیف نبني صناعة زراعیة

.وغذائیة وصناعة ونؤھل خطوط إنتاج جدیدة في الشركات بھذا المبلغ الضئیل المرصود

-:النائب عبد االلھ علي محمد النائلي –



1/16/2019 محضر جلسة رقم (24) الخمیس (10/1/2019) م – مجلس النواب العراقي

http://ar.parliament.iq/2019/01/10/%d9%85%d8%ad%d8%b6%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85-24-%d… 14/31

مداخلتي بخصوص قوانین العدالة االنتقالیة قانون مؤسسة الشھداء وتعویض ضحایا األرھاب وقانون السجناء السیاسیین وقانون المقابر الجماعیة
وھذه قوانین جمیعھا فیھا تعویضات، في موازنة العام الماضي سیادة الرئیس وحضرتك كنت رئیس اللجنة المالیة، أضیفت بعض الفقرات خاصة

بتعویض ھذه الشرائح منھا إلزام وزارة المالیة بأصدار سندات الخزینة ومع األسف لم تفعل نھائیاً، أیضاً إلزام وزارة األسكان واإلعمار وأمانة
بغداد بتخصیص قطع أراضي لذوي شھداء الشرائح كافة ومع األسف لم یفعل ھذا الموضوع، منح مؤسسة الشھداء والسجناء نسبة من القروض
المشار إلیھا في موازنة عام 2019، قروض كبیرة جداً تحتاج إلى ان تخصص أموال منھا إلى مؤسسة الشھداء لغرض بناء المجمعات السكنیة

المتلكئة، أیضاً فقرة إلزام وزارة المالیة والوزارات األخرى بعدم ممانعة نقل ذوي الشھداء، ھذا األمر  قانوني منصوص علیھ قانون مؤسسة
.الشھداء وقانون (57) لسنة 2015 قانون ضحایا األرھاب تم تفعیلھ ولكن بنسبة ضئیلة مع األسف

القضیة األخرى واألھم إلزام وزارة المالیة بتخصیص درجات للمفصولین السیاسیین، ھذا موضوع مھم توجد درجات للمفصولین السیاسیین منذ
عام 2014 وعام 2015 ولحد اآلن  وزارة المالیة لم تحدد لھم درجات وظیفیة، عملت لجنة األمر الدیواني رقم (20) في األمانة العامة لمجلس
الوزراء في ھذه السنة بأعتبار وضعت ھذه الفقرة في موازنة عام 2018 فعملت اللجنة، نرجو ان توضع نفس الفقرة للعام القادم، ھناك موضوع

مھم جداً وھو موضوع شھداء األرھاب في قانونھم وضعت فقرة (50) ملیون دینار بدل نقدي لقطعة األرض مع األسف ھذا الموضوع لم ینفذ
لحد اآلن وھو موضوع مھم نحن من غیر المنصف وغیر المعقول أن نعوض الممتلكات للمواطنین األحیاء ونترك المواطنین الذین قدموا أنفسھم

لحمایة البلد ھذا من غیر اإلنصاف، األولى أن نمنح مبلغ (50) ملیون دینار لعائلة الشھید وبعد ذلك ال مانع أن نعوض األحیاء الذین فقدوا
.ممتلكاتھم وأمورھم

-:النائب عباس یابر عوید –

الموازنة ال تتناسب مع حجم األزدیاد الفعلي للنھوض بواقع الخدمات بالقطاع  الصحي، وقطاع التربیة، قطاع البلدیة والكھرباء ولم تُعالج
البطالة، نحتاج إضافة تخصیصات للمناطق التي تُعاني من نقص بالخدمات لغرض النھوض بواقع الخدمات، لم تُخصص ضمن الموازنة مبالغ

لُمعالجة الفقر، من جانب السكن والرعایة األجتماعیة والبطاقة التموینیة، نحتاج إضافة فقرة، ألزام مجلس الوزراء بتثبیت العقود واألجور
والمحاضرین وبالخصوص عقود وزارة الكھرباء وعقود الحمایات في الشركات النفطیة، حیث یوجد عقود في شركة نفط (األحدب) في واسط
وتحویلھم الى وزارة الداخلیة، یجب التركیز على البنى التحتیة في المداس وإكمال مشاریع المدارس المتوقفة، إضافة تخصیصات الى المناطق

التي تُعاني من نقص الخدمات والفقر في الموازنة، إضافة فقرة كانت موجودة فقرة (36) في موازنة 2018، تسریع العنوان الوظیفي للموظف
الحاصل شھادة اعلى، ألزام مجلس الوزراء ووزارة النفط بأستحداث شركة نفط واسط أسوةً بالمحافظات الُمنتجة للنفط، أعتبار واسط تنتج ما

یُقارب، نظراً لما تُعانیھ الطرق الخارجیة من أنھیار، یجب ألزام مجلس الوزراء بتفعیل األستثمار في الطرق الخارجیة من أجل توسیعھا وتأھیلھا
.وفتح طرق جدیدة، الزام وزارة المالیة بنقل أصاحب الشھادات من وزارة الداخلیة والدفاع الى الوزارات المدنیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ممكن أن تُقدمھا بشكل مكتوب

-:النائب أحمد عبد هللا محمد الجبوري –

موازنة 2019 یجب أن تحظى باھتمام المناطق المحررة، وعندما نتكلم عن المناطق المحررة نتكلم عن األمن، الیوم لألسف الشدید وزارة
الداخلیة ال تلتزم بالدستور والقوانین، عندما نتكلم عن ُمحافظة نینوى التي تُعد ثاني أكبر ُمحافظات العراق، لیس لدیھا العدد الكافي من الشرطة
في وزارة الداخلیة، العدد الیوم بحدود (13,000) بینما العدد الحقیقي یجب أن یكون (40,000) وھذا األمر أیضاً في موضوع وزارة الدفاع،
لذلك سیادة الرئیس على وزارة الداخلیة ووزارة الدفاع واألمن الوطني أن تكون ھناك عدالة في تخصیص الدرجات الوظیفي لھذه المحافظات،

نحُن نُرید األمن واألستقرار واالمن واألستقرار ال یأتي أال بتطویع أبناء ھذه المحافظات، الذي یعود بھا فُیقبل والذي ال یعود فیكون ھناك تطویع
جدید فیما یخص الدفاع والداخلیة، المسألة األخرى، فیما یخص التعویضات لجنة التعویضات في محافظة نینوى أستقبلت معامالت (10400)

شھید فقط ھؤالء الضحایا المدنیین، وأكثر من (5000) فیما یخص اإلصابات والمصابین، في عام 2014 تم تخصیص (4) ملیارات لتعویض
الممتلكات الخاصة، ال تصل (10%) من كلفة الضرر التي قامت بھا لجنة التعویضات المركزیة أي التعویض للمنزل أذا كلف (100) ملیون
أعطوه (10) مالیین، أنا اطلب من اللجنة المالیة أن یكون تخصیص المبالغ لتعویض الممتلكات الخاصة الضحایا المدنیین بما ینسجم مع أعداد

الضحایا، الیوم لجنة التعویضات وصلت الى (10400) شھید ھذا مدني سیادة الرئیس من غیر المنتسبین وأیضاً لدینا إصابات، نتكلم عن
عشرات القرى التي تم تجریفھا بشكل كامل أثناء عملیات التحریر في زمار والمناطق المتنازع علیھا، الیوم أذا أردنا األمن واألستقرار یجب أن

تكون ھناك أموال، ھناك التفاتھ سیادة الرئیس ھذه األموال سوف تذھب الى المواطنین دون فساد، أي سوف نضمن أن تصل ھذه األموال الى
المواطنین الذین سوف یساھمون بأعمار مناطقھم، علیِھ یجب أن تكون المبالغ تنسجم مع الضرر التي تعرضت لھُ محافظة نینوى والمحافظات

.األخرى التي تم تحریرھا من قبل داعش

-:النائب جاسم حسین محمد جبارة –

ال أُرید أن أكرر ما ذكرهُ اإلخوان، في لقاء سابق مع اللجنة التي زارتنا من وزارة المالیة وقمنا باستضافتھا وكان دكتور (ماھر)، استنتجنا أن
ھناك أكثر من (25000) درجة وظیفیة للمناطق المحررة للشرطة وأستنفذ منھا أكثر من (20,000) درجة وظیفیة ذھبت الى مناطق أخرى،
بحیث بقى منھا للمناطق المحررة (5000) درجة وظیفیة، أي مما یدل لدینا نقص أعتقد مثلما ذكر األخ النائب (أحمد) وذكروا عن المحافظات

األخرى، أكثر من (6000) درجة وظیفیة لدي في محافظة صالح الدین تتعلق بنقص بالشرطة، إضافة الى توسع الحاجة الفعلیة بسبب كبر
المساحة وتواجد العدو في مختلف المناطق في محافظة صالح الدین، أخواني أرجو ان تستمعوا لي وأعطیكم مختصر مفید عن الحاجة، العدو ال

زال یتواجد في غرب محافظة صالح الدین باتجاه األنبار باتجاه نینوى ویومیاً تُرتكب أبشع المجازر، وأمس تم التنفیذ بـ (4) من إخواننا من
عشیرة شمر اختطفوا من شرق صالح الدین ومن غرب صالح الدین وتم التنفیذ بھم أمس، ال یزال العدو یتواجد في سلسلة جبال حمرین بسبب
نقص القطعات، في عقود مراقبة الكھرباء وعقود مراقبة شرطة النفط ألنھُ أنا زرت القاطع في حقول (عجیل وعالس) وشاھدت العدو یتحرك

أ
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في حوض كركوك غرب كركوك بالعین المجردة، یتنقلون في سیاراتھم وكأشخاص وكسیارات، نحُن بحاجة فعلیة الى زیادة العدد واللجنة المالیة
للتخصیص المبالغ لھذا الموضوع، إضافة الى أنھُ ھناك من إخواننا منتسبین فحصوا على المخابرات واألمن الوطني قبل فترة داعش ولغایة ھذه

.اللحظة ولسبع سنوات الحجة انھُ ال توجد تخصیصات لھذا الموضوع

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف المحمدي –

مداخلتي بخصوص موضوع الطرق الدولیة، لدینا الطریق الدولي السریع الرابط بین البصرة مع األردن وكذلك مع سوریا وكذلك طریق الحج
البري الرابط بین األنبار وكربالء وعرعر، ولدینا أیضاً الطرق الرابطة بین األقضیة الغربیة وصوالً الى التلف السوري، سیدي الرئیس ھذه

الطرق مھمة جداً لنقل المسافرین وكذلك تنشیط التجارة بین العراق وبین دول الجوار، أذا ما تم تخصیص مبالغ لھذه الطرق وتم تأھیلھا وبالتالي
سوف نُعزز الشریان األقتصادي للعراق، وھناك نقطة أخرى سیدي الرئیس بشكل عام ال توجد ھناك سیاسة واضحة في الموازنة للقضاء على

البطالة، وكما ھو معروف لدى الجمیع ال یوجد ھناك مئات اآلالف بل مالیین من العاطلین عن العمل والخریجین، ال توجد ھناك سیاسة واضحة
الستیعاب ھؤالء، وكذلك موضوع تقلیل القروض، في الموازنة ھناك قروض ومعلوم أن ھذه القروض فیھا فوائد تُحمل على الدولة العراقیة، أنا

.أعتقد نحتاج الضغط لتقلیل من ھذه القروض حتى ال نثقل كاھل الموازنة

-:النائب جمال عبد الزھرة مزعل المحمداوي –

.نطلب من ھیأة الرئاسة أن تضع القائمة التي تخص المداخالت على الشاشة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لمجلس النواب رئیس ونائبین

-:النائب جمال عبد الزھرة مزعل المحمداوي –

.السید الرئیس یجب أن یضع قائمة المتداخلین على الشاشة حتى كل نائب یعلم متى دوره

-:السید رئیس مجلس النواب –

.عندما تكتمل المنظومة، ویصبح ھناك تسجیل الكتروني من المنظومة ویظھر أسمھُ في الشاشة ولھُ وقت ُمحدد

-:النائب جمال عبد الزھرة مزعل المحمداوي –

.نحُن في الدورة السابقة كانت من غیر منظومة، یستطیعون أن یأخذوھا سكنر ویعرضوھا، لدي أربع نقاط

ھیأة الرئاسة زارت ُمحافظة البصرة وأعطت عدة وعود الى جماھیر محافظة البصرة، فنطلب من ھیأة الرئاسة أن تُتابع من اللجنة .1
.المالیة النقاط التي ُطرحت

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أن شاء هللا سوف أتابعھا لك، أكمل بشكل سریع

-:النائب جمال عبد الزھرة مزعل المحمداوي –

نُطالب بإدراج فقرة بالموازنة بتخفیض مقدار الفائدة الفاحشة المفروضة على القروض الممنوحة للموظفین من المصارف الحكومیة، .2
سواء الرشید أو الرافدین، الفائدة المفروضة على قرض الـ (10) ملیون تصل الى (4,500,000) أي (45%) من نفس قیمة القرض

.وبالتالي نُطالب من اللجنة المالیة التركیز على ھذه النقطة التي تتعلق بالفوائد
ھذه النقطة تخص (3000) موظف ُمعار من شركة غاز الجنوب تم إعارتھم الى شركة غاز البصرة، ووفق قانون اإلعارة الیوم .3

وضعھم غیر قانوني، فنحتاج أستثناء من المادة (38) من قانون الخدمة المدنیة بوضع مادة داخل قانون الموازنة لتامین وضعھم
.القانوني

أدراج مقترح ضمن الموازنة یمنح صالحیات للمدراء العامین لشركات التمویل الذاتي الرابحة، نحُن لدینا شركات تأمین رابحة في .4 .4
البصرة شركة (األسمدة، البترو) وغیرھا، الیوم المدیر العام ال یستطیع أن یصرف (50,00) أو (100,000) بسبب المادة الموجودة

.داخل الموازنة التي تمنع صرف المكافآت، وبالتالي الموظفین العامین یحتاج لھم تشجیع

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

ال أعلم توزیع الموازنة ھو على أي أساس أُخذ بِھ؟ ھل ھو على أساس الكثافة السكانیة أو على أساس المحرومیة أو نسبة الضرر؟ أو توزیع
الموازنة على أساس المزاج السیاسي، ألنھُ أذا على المحرومیة ونسبة الكثافة السكانیة ونسبة الضرر فأعتقد محافظة نینوى سیادة الرئیس

والجمیع یعلم أنھا من المحافظات التي تضررت، ال نقول الوحیدة ولكن أعتقد من أكثر المحافظات، فنحتاج مراجعة الى موضوع الحصص،
حصص المحافظات، موضوع أصحاب العقود والذي مضى علیھم (15) سنة أو (10-8) سنوات، یجب أن توضع مادة في الموازنة لتثبیت
العقود وتكون ھذه المادة ألزام، لیست أن تلتزم الحكومة بتثبیت العقود، ألزام الحكومة بتثبیت العقود، یجب أن تكون ھناك التفاتھ الى الجانب

أ أل أ أ أ ً
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الصحي وخصوصاً أذا أردنا أن نتكلم عن محافظة نینوى المستشفیات في الساحل األیمن جمیعھا ُدمرت، فیجب أن تكون ھناك التفاتھ من رئیس
الوزراء بتخصیص من القروض التي تأتي من الدول أو جزء من الموازنة، المھم تكون ھناك التفاتھ للجانب الصحي والتفاتھ قویة وواقعیة،
الموضوع األخیر سیادة الرئیس، ما یخص المفصولین والمفسوخة عقودھم وأعتقد أكثر الزمالء تكلموا بھذا الموضوع، أنت حضرتك كلفت

.اللجنة المالیة إلحصاء أعداد المحافظات من األجھزة األمنیة ما قبل داعش، أنا اطلب من حضرتك أن تبلغ اللجنة األمنیة قبل داعش وبعد داعش

-:السید رئیس مجلس النواب –

.حتى تكون مقارنة

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

بالضبط، القصد المقارنة، قبل داعش الموصل أكثر من (29) فقط الشرطة المحلیة من غیر الجیش والشرطة األتحادیة، كان لواء من أھل
الموصل الیوم فقط (13,800) شرطي فقط، فإذا ھي على الكثافة السكانیة الموصل ثاني أكبر محافظة بعد بغداد (3,800,000) نسمة، وإذا

كان على توزیع الوزارة فالوزارة كانت مخصصة لكل ملیون نسمة (10,000) شرطي، الموصل (3,800,000) المفروض فقط من الشرطة
المحلیة (38,000) شرطي، أتمنى سیادة الرئیس أذا كان على الكثافة السكانیة فحاسبونا كمحافظة على الكثافة السكانیة، وإذا كان على نسب

.المحرومیة ونسب المساحة والكثافة المساحیة أنا أتمنى أن تكون التفاتھ على ھذا الموضوع

-:النائبة منار عبد المطلب ھاشم –

موازنة 2019 یجب أن تكون للمشاریع المتوقفة، منذُ عام 2014 عند دخول داعش والكثیر منھا في تماس مع المواطن كالمدارس والمستشفیات
والمجاري والماء والكھرباء، وخاصة في المناطق الصامدة التي حرمت من أكمال المشاریع فیھا، یجب أن تُكافئ ھذه المناطق لما قدموه من

ُشھداء وجرحى، وتخصیص ھذه المبالغ من الحكومة المركزیة أو من الوزارات التابعة لھا، أما بخصوص المشاریع الجدیدة یجب أن تكون من
واردات الجبایة والمطارات والنقل والزراعة والسیاحة الدینیة، أما بالنسبة للرأي األخیر الذین تفضلوا بِھ بعض النواب تكون الموازنة لقطاع

.الكھرباء أي تتخصص في كم قطاع من القطاعات وخاصة الكھرباء والبلدیات للبنى التحتیة والشوارع والصحة والتربیة

-:النائب جبار علي حسین لعیبي –

الموازنة أتت بصیغة ال تختلف عن الصیغ األخرى، صیغة تقلیدي ال یوجد فیھا عناصر تنمیة ما ھو معدل التنمیة الذي تحقق؟ وما ھي خطة
الحكومة بتقلیص اإلعتماد على موارد النفط؟ ال بد وأن تكون ھناك عناصر أخرى لتنویع مصادر الدخل للدولة، ُمعدالت تصدیر النفط بدالً من
أن تكون متصاعدة اآلن أنخفضت (8000) برمیل في الیوم، مسودة الموازنة لألسف الشدید ال یوجد بھا سیاسة لألستثمار وتشجیع األستثمار

وخلق بیئة جدیدة وبیئة تختلف عن السابق لتشجیع األستثمار، وكذلك تنمیة القطاع الخاص، بالنسبة الى تنمیة األقالیم سیادة الرئیس أنا أقترح على
إعادة تفعیل مجلس األعمار الذي كان عامل في الخمسینات بصیغة جدیدة وھذه موضوع جداً مھم، ألن بعكسِھ أرى أن األقالیم سوف لن ترى

النور من ناحیة التنمیة، وفي ھذا المجال أرى أن تحظى محافظة البصرة بحصة وخصوصیة، ونؤكد مجدداً على أستحداث مجلس أعمار
.البصرة، والفقرة األخیرة سیدي الرئیس، زیادة ضریبة بیع العقار ھذه في الحقیقة ستؤدي الى نتائج سلبیة على تنمیة ھذا النشاط المھم

-:النائبة زیتون حسین مراد الدلیمي –

في الحقیقة أول موضوع كنت أحب أن أطرحھُ ولكن طرحھُ الكثیر من زمالئي النواب ھو موضوع البطالة، نرى أن الموازنة المفروض ان
تُعالج أھم المشاكل الذي یُعاني منھا المواطن العراقي، وأھم مشكلة تُھدد المجتمع العراقي ھي مشكلة البطالة التي أصبحت متفشیة بشكل كبیر،

وھي تخص شریحة كبیرة من شرائح الشعب العراقي أال ھم الشباب، ما ھي خطط الموازنة في سبیل ُمعالجة ھذه المشكلة؟ ما ھي التخصیصات
التي حدثت لتنشیط القطاع الخاص؟ ألنھُ أذا یتعاون القطاع الخاص مع القطاع العام نستطیع أن نزج الكثیر من الشباب في میدان العمل حتى وأن

كان بالقطاع الخاص حسب قانون الضمان اإلجتماعي، الموضوع الثاني تثبیت العقود واألجراء الیومیین، في الحقیقة موضوع العقود كثیراً ما
یُطرح علینا من قبل مواطنینا ألن النائب أكثر الشخصیات السیاسیة التي تستقبل المواطنین، العقد مضى علیھ (15) سنة وھو یعمل عقد وھذه

الفترة كلھا ھو ال یمتلك حقوق أذا توفى أو عمل حادث او أي شيء ال یأخذ أي أستحقاق من الدولة العراقیة وال یكون لعائلتِھ أي ضمان،
موضوع التخصیصات، أنا أعتقد أن تخصیص أموال للوقفین السني والشیعي ال یوجد بِھ فائدة منھا، ألن ھذه االوقاف تمتلك أموال كثیرة وتمتلك
عقارات كثیرة ولھا إیرادات كبیرة جداً، وكذلك أتصور أن ھذه المبالغ تتحول الى التربیة أو الصحة التي الكثیر ما یُعاني منھا المواطن العراقي

وھي حسب القانون وحسب الدستور العراقي في المادة (30) والمادة (31) أن التربیة والصحة مجانیة للمواطن العراقي بینما ھي تُعاني من
إشكالیات كثیر وتردي كبیر، موضوع رواتب الصحوات، راتب الصحوة (250)  الف أي راتب رعایة أجتماعیة، وعددھم قلیل جداً واألموال

.مرصودة ولم تصرفھا وزارة الدفاع ومضت علیھم سنة كاملة وھم بدون رواتب وھم مواطنین عراقیین وأصحاب عوائل

-:السید رئیس مجلس النواب –

اللجنة المالیة ھذا الموضوع تم مناقلة مبلغ الصحوات (86) ملیار الى مؤسسة وزارة الدفاع، ما ھي اآللیة التي ممكن أن یعودوا ویصرفوا لھم
مرة أخرى؟

-:النائبة زیتون حسین مراد الدلیمي –

كذلك مكافأة نھایة الخدمة لضباط الجیش العراقي الذین ھم أخوتنا أیضاً یُعانون وجمیعھم لدیھم حاجات ولدیھم متطلبات معیشیة صعبة، فھي
.كحالة أنسانیة نحب أن تُطلق ھذه األموال حتى وأن كانت على شكل دفعات
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-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

نحُن نُقدم شكرنا لألخوة وجھودھم المبذولة اإلخوة في اللجنة المالیة على جمیع ما بذلوه، وبالخصوص حضرتك سیادة الرئیس، ھیأة الرئاسة كان
لھا دور في أعداد الموازنة وبعض المقترحات واإلخوة النواب، نحُن سبق وأن قدمنا بعض المقترحات یا حبذا أن تكون اللجنة المالیة تأخذ بھا،
المشاریع األستثماریة التي تابعة الى جمیع وزارات الدولة أثبتت فشلھا في جمیع المحافظات، وبالتالي الیوم المشاریع متلكأ الوزاریة الموجودة

.في جمیع المحافظات ھي سبب تعطیل جمیع المشاریع، نحُن نُركز على نقطتین مھمة

یجب أن تكون ھناك مشاریع لدعم القطاع الخاص، الیوم القطاع الخاص لھُ دور كبیر في التنمیة األقتصادیة للبلد، ال بد من دعمھُ في .1
الموازنة، نُرید ان نتأكد من األخوة في اللجنة المالیة أن یكون لھم دور في مقترحاتھم لدعم القطاع الخاص ویأتي تضامناً مع التنسیق

.الحكومي الذي وضعھُ السید رئیس الوزراء
وزارة الداخلیة، كان ھناك تقدیم وفتحوا باب التطوع للشرطة، وبالتالي ھناك أسماء كثیر ما یُقارب (2000) ضمن األستمارة .2

اإللكترونیة وتم قبولھم وفحصھم وتم جلب جمیع المعلومات، وبالتالي لغایة اآلن فقط على المباشرة، نطلب من حضرتك سیادة الرئیس
.أن ھیأة الرئاسة من خالل اللجنة المالیة بخصوص الذین فحصوا وینتظرون المباشرة

-:النائبة شمائل سحاب مطر العبیدي –

بالنسبة للموازنة، ال تكاد تكفي للمحافظات المنكوبة مثلما ذكر األخ قبلي ذكر عدة نقاط وال أحب أن أكررھا، ھناك لدینا مشروع في محافظة
صالح الدین كان اإلنجاز بِھ قبل أحداث داعش، الذي ھو الجسر الذي یربط شمال بشرق تكریت، لكن بأحداث داعش توقف العمل بھذا الجسر،

ومن اآلثار التي تنعكس على ھذا الموضوع أن الجسر الوحید الذي یُستخدم في صالح الدین أیضاً تعرض لعمل تخریبي بأحداث داعش مما سبب
اختناقات مروریة لھذه المحافظة، الطالب یُعانون من ھذه المسألة معاناة كبیرة بحیث أن الطالب یضطر أن یذھب الى العبارات لكي یصل الى
الجامعة، فھذا سوف یحل لنا أزمة كبیرة للطالب، الجسر المفروض أن یكون إنجازهُ قبل أحداث داعش، لذلك نرجو من اللجنة المالیة أن تضع
ھذا الجسر واإلعمار علیھ ضمن موازنة 2019، وال أُرید أیضاً أذكر إعادة المفصولین وإلزام الحكومة أیضاً بھم ألنھُ تطرقوا لھا الكثیر من
النواب الذین قبلي، وأیضاً بالنسبة الى تعویض المتضررین والمبالغ التي تصل الى المواطن، فأن الیوم نرى المواطن یشكو أذا كان التعویض

لمنزلِھ (100) ملیون ال تصلھُ إال (10) ملیون فقط، وأیضاً بالنسبة لدوائر الكھرباء تُعاني من نقص العمال الذین بھا تعرضوا لألستشھاد والذي
.تم فصلِھ، فأن دوائر الكھرباء بحاجة الى عقود كثیرة لكي تغلق النقص الحاصل لدیھا، لذلك أرجو أن تضع ھذه ضمن الموازنة

-:النائب مازن عبد المنعم جمعة –

.لدي مجموعة من المالحظات أوجزھا

لیس صحیحاً وغیر مقبول ما تضمنتھُ المادة (11) رابعاً (أ) بمنع التعیین في دوائر الدولة، أو تشترط تجدید العقود السابقة بوجود .1
ضرورة، وھو ما یُھدد بتسریح آالف المتعاقدین وبتقدیرات عدم الضرورة لوجودھم، وقد تنشأ تقدیرات ذلك من مناشئ مزاجیة أو غافلة

.عن معاناة أوالئك المتعاقدین، لذلك نُطالب بإلغاء ھذه الفقرة التي تمنع التعیین وعدم التجدید للعقود السابقة
تضمنت المادة (14) من الموازنة مبدأ خطیر یفتح األبواب على الخصخصة الشاملة لجمیع مفاصل ومؤسسات الدولة الخدمیة، ویمنح .2

مجلس الوزراء صالحیة تعطیل أحكام القوانین النافذة لتوسیع المشتركة مع القطاع الخاص أي الخصخصة، وعلى غرار خصخصة
جبایة الكھرباء المؤسفة، وتزداد الخطورة بفتح الباب لخصخصة شركات توزیع وإنتاج وتقدیم البنى التحتیة للوزارات الخدمیة التي

أنفقت الدولة عشرات الملیارات من الدوالرات طیلة سنین عدیدة، وتقدمھا بإبخس األثمان للمستثمرین ورواد الخصخصة، واألغرب من
ذلك فأن المادة (18) تمنح الوزیر أو المحافظ إعارة الموظف على المالك الدائم للعمل بالقطاع الخاص بما فیھا شركات الجبایة مما

یعني التفریط بالكوادر المھندسین الفنیین لصالح خدمة مشاریع التجار ورواد الخصخصة النافذین، وإال أعلم ھل ھناك نیة لتفسیخ موارد
البالد وبناه التحتیة وبیعھا للتجار والشركاء للساسة المتنفذین، وتحویل الشعب الى مزید من العناء والحرمان والتضییق والمعاناة

المستمرة حتى یبقى في وضع وحال تسلط وھمة المتنفذین وسطوتھم، ومرة أخرى یعودوا للتسلط بھذه اإلرادات التي ھي حق العراقیین
.على مصیر العراقیین بذلك المال السیاسي وشراء الذمم، أن ھذه المعادلة خطیرة یُراد ترسیخھا، ومھمتنا إحباطھا وأفشالھا بشكًل تام

 

-:النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي –

.اللجنة المالیة جھدھا مشكور، موضوع المادة رقم (40) الخاصة بالجیش العراقي السابق، ھو التركیز على أمرین مھمین وھما

صرف مكافأة نھایة الخدمة مع مبلغ اإلجازات المتراكمة لمنتسبي الجیش السابق محسوبة على أساس الراتب الكلي وفق القانون، أي .1
.الراتب الكلي ولیس األسمي

صرف راتب الرتبة األعلى لمستحقیھا حسب القوائم الواردة الى ھیأة التقاعد الوطنیة، سیادة الرئیس تطرقت حضرتك الى قضیة مھمة .2
جداً وھي الخطة الزراعیة، الخطة الزراعیة في الدور السابقة والحكومة السابقة قللت أسعار الحنطة على أساس التقشف وعلى أساس
أسعار النفط المتدنیة، البلد جمیعھُ زراعي واألسعار � الحمد جیدة، البلد ال یمر بحرب، من المفترض على اللجنة المالیة إعادة أسعار
الحنطة الى أسعارھا السابقة، قرار رئاسة الوزراء مبني على أسا أن الحنطة تدخل تھریب من خارج العراق ومن الدول المجاورة الى

.داخل البلد ویتم تسویقھا الى وزارة التجارة، وھذا األساس خاطئ جداً ھذا المفھوم خاطئ، نحُن نُسیطر على حدودنا
حشد العشائر المرتبط بوزارة الدفاع، ھذا المفروض یُذكر في موازنة 2019، ھؤالء الناس (4) سنوات شھداء وجرحى وعدة وعدد .3

.ولغایة اآلن یقاتلون وھم من غیر رواتب من المفترض یدخل ضمن موازنة وزارة الدفاع
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-:النائب كریم علیوي جاھوش –

.ھناك بعض النقاط التي تخص اللجنة

.ألزام وزارة المالیة بنقل منتسبي وزارة الداخلي والدفاع الراغبین ضمن شھادات البكالوریوس وما فوقھا الى الوزارات المدنیة .1
.تثبیت العقود مع أحتساب فترة التعاقد من المثبتین على المالك الدائم ألغراض العالوة والترفیع والتقاعد .2
.تخصیص مبالغ أحتیاطي الطوارئ لھیأة ذوي اإلعاقة واألحتیاجات الخاصة .3
طریق البتیرة، ھذا الطریق یسمى طریق الموت، والكثیر من أبناء ُمحافظة میسان ذھبت ضحایا في ھذا المجال، وطالبنا الجھات .4

الرسمي بھذا األمل لكن لم نصل الى نتیجة، دعوتنا الى اللجنة المالیة من أجل تضمین ھذا المقترح لتثبیت محافظة میسان من األموال
لتجدید ھذا الطریق، لمجلس الوزراء صالحیة أستحداث درجات لغرض تثبیت عقود منتسبي الشركات العامة والمدیریات العامة ذات

.الروئ لوزارة الكھرباء والعاملین بصفة عقود، نتمنى من اللجنة المالیة تضمین ھذا المبلغ

-:النائب مزاحم مصطفى منصور التمیمي –

یبدو أن ھناك موضوعاً لم نركز علیھ، وھو دور المصارف األھلیة والبنوك عموماً في دعم اإلقتصاد الوطني، أنا لم أَر أیة مشاركة اآلن للبنوك
األھلیة خاصةً في دعم مشاریع القطاع الخاص، یمكن أن تساعد في إیجاد فرص عمل للمواطنین العاطلین عن العمل، نھائیاً أنا لم أحداً قال أن

المصرف الفالني قد أعطاني قرضاً، وعملت ورشة أو أنشأت معمالً إلى غیر ذلك، فأرجو أن نركز على ھذا الموضوع في نقاشاتنا، وأن یكون
ھناك توجیھ، ضرورة ال أن یأخذوا أمواالً فقط، ویصرفونھا في البنك المركزي مقابل الدوالر، وتنتھي المسألة، یجب أن تكون مشاركة جدیة

.وفاعلة في اإلقتصاد الوطني

النقطة األخرى: یبدو أننا برغم السجال والجدال في موضوع الموازنة والمناقشة مع الحكومة سوف لن نصل إلى حل لموضوع البطالة،
وموضوع المتعاقدین بعقود مؤقتة، وال حتى أولئك الذین ھم بأجور یومیة، أو حتى الذین یقومون بالتعلیم في المدارس من دون أجور، ھذا

.الموضوع من الواضح جداً أننا سوف لن نصل إلى نتیجة

لذلك أقترح في األقل أن تتعھد الحكومة بأنھا ستجد حالً لھذه المشكلة في ھذه السنة أو في السنوات القادمة، وأن تضع جدوالً لذلك، وأقترح علیھا
تسھیالً ألمرھا أن تشكل لجنة أو جھازاً یتولى دراسة المشاكل ووضع الحلول بشكل یساعد الحكومة في ھذا الموضوع، وعدم ترك ذلك – ھذا
موضوع حیوي مھم – في دھالیز السلطة البیروقراطیة، وأعتقد أن من المناسب جداً أن یتولى رئاسة ھذه اللجنة ضابط عسكري برتبة كبیرة،

.ألن عامل الوقت والدقة ھو أساس في ھذه المشكلة

 

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

.أتمنى أن یسع صدر الرئاسة، ألنني أحتاج الى وقت قلیالً، لدي نوعان من المالحظات على الموازنة

:األول: البناء العام للموازنة، وفیھ خلل كبیر لألسباب التالیة

كما ھو أمام سیادتكم والسادة النواب أنھ تم تخصیص (133) تریلیون دینار إلجمالي النفقات في عام 2019، واإلیرادات اإلجمالیة (105)
تریلیون دینار فقط، أي أن مبلغ العجز (27) تریلیوناً ونصف، مع مدیونیة عامة للدولة تزید على الـ(133) ملیار و (700) ملیون دوالر لغایة

عام 2018، ونحن نرید أن نسد العجز، نساھم باإلقتراض من الخارج والداخل، ونسبة اإلقتراض الخارجي أكثر، فنسد العجز بھذه الطریقة،
أعتقد بناء الموازنة بھذا الشكل یدخل البلد في إرتھان للخارج والداخل، وھذا من غیر الصحیح، ومن غیر السلیم، بلد نفطي بحجم العراق وبھذه

.اإلمكانیات یقترض، لكي یسد نفقاتھ، تحتاج الموازنة إلى إعادة نظر بشكل كامل في مبناھا األساسي

:المالحظات أو التعدیالت التي أقترحھا

معدل سعر برمیل النفط حسب بـ(56) دوالراً، والنفط في إنخفاض، حتى نكون واقعیین، ال بد أن یحسب بـ(50) دوالراً فقط، قد ینزل أكثر من
ھذا، تكون اإلیرادات اإلجمالیة (70) ملیاراً و (810) ملیون دوالر، وتضاف لھا عشرة تریلونات لإلیرادات الداخلیة الوطنیة، ھنا على

الحكومة أن تتحمل مسؤولیتھا، وتعید النظر في سعر صرف الدوالر، كونھا ھي المسؤولة عن رسم السیاسة المالیة والنقدیة للدولة، وال تنأى
.بنفسھا عن تحمل ھذه المسؤولیة، فـ(70) ملیاراً وبھذا الصرف، واإلیرادات كلھا (105) سوف ال تكون أیة معالجة للموازنة

أقترح أیضاً: إیقاف اإلقتراض الخارجي بشكل كامل وبالمطلق، وكذلك الداخلي، لتمویل العجز في الموازنة، كون المدیونیة العامة كبیرة جداً،
وجملت المیزانیة في ھذا العام (15) تریلیوناً ونصف، لتسدید فوائد القروض وأقساطھا، وھذه جریمة كبرى ترتكبھا الحكومة ومجلس النواب

.بحق الشعب العراقي

أیضاً أقترح تخصیص مبلغ مقداره (25) تریلیوناً و (390) ملیار، لتغطیة المشاریع اإلستثماریة في الموازنة، بناًء على مقترح موقع من قبل
أكثر من (100) من السیدات والسادة النواب بتخصیص مبالغ المیزانیة اإلستثماریة للقطاعات المھمة، كھرباء، ماء، مجاري، تبلیط طرق، بناء

مدارس ومستشفیات، والمشاریع اإلنتاجیة، مشاریع النفط وأیضاً میناء الفاو الكبیر، والسدود والموارد المائیة التي تخدم الزراعة، المتبقي من ھذا
المبلغ اإلجمالي لإلیرادات نخصصھ لإلستھالكیة، للمیزانیة الجاریة، وال نلجأ للقروض لسد المیزانیة الجاریة، كم یكون المتبقي یتخصص

.وتنضغط النفقات في أبواب ال یسمح الوقت لذكرھا، وسأزود اإلخوة في اللجنة المالیة ورئاسة المجلس بمقترح التخفیض الذي إقترحتھ
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.أستاذ خالد، سوف تأخذ وقتاً كثیراً إذا تقدم المقترحات، إذن بدقیقة واحدة

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

في باب تعویضات الموظفین، سأذكر ھذا الباب في قضیة الموازنة الجاریة، وطبعاً ھذا الباب ینطبق على كل األبواب، فیھا زیادة فاحشة، وھدر
لألموال غیر مبرر بالمطلق، في ھذا الباب نجد زیادة غیر مبررة في تخصیصات إقلیم كردستان حصراً، حیث تم رفع التخصیص من ثالثة
تریلیونات و (828) ملیار دینار في النسخة األولى التي قدمتھا الحكومة إلى مجلس النواب، بینما تمت زیادتھا في النسخة الثانیة التي أمام

حضراتكم إلى خمسة تریلیونات و (448) ملیار دینار، أي بزیادة مبلغ تریلیون و (620)، وانتبھوا إلى ھذا الرقم السید رئیس الجلسة والسادة
النواب، فتمت زیادة ھذا الباب إلقلیم كردستان فقط تریلیون و (620) ملیار دینار، حالیاً عندما تحسب ھذه الخمسة تریلیونات من مجموع

تخصیصات الموظفین، تكون النسبة (23%) من التخصیصات، أي بزیادة (10%) عن تخصیص اإلقلیم بنسبتھ من الموظفین، حالیاً أي في
عام 2018، النسخة األولى التي جاءت من الموازنة كانت نسبة اإلقلیم (18) أو (19%) أي على نسبة الثالثة تریلیونات، فلماذا ھذه الزیادة؟

وطبعاً كل أبواب الموازنة، نحن ھنا نتحدث عن اإلقلیم، إذا اإلخوة في المالیة یرون أن نسبة اإلقلیم لم تتحقق إذا وضعنا قط ثالثة ملیارات، ال أن
.نجعلھا على باب الموظفین، ھذه واجبة الدفع

 

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

.كل فقرات جدول األعمال سنناقشھا ھذا الیوم، فالرجاء التقید بالوقت، ألنھ لدیكم عمل

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

ً في المادة (2) توجد فقرة (یتم التوزیع بحسب عدد السكان لكل محافظة)، نحن ال نجد الیوم إحصائیة، وھناك ھجرة لمحافظاتنا، خصوصا
المحافظات الجاذبة، النجف، كربالء المقدسة، بالتالي موازنتنا ستكون قلیلة مع زیادة الھجرة إلى ھذه المحافظات، الیوم تخصص لمحافظة النجف

ً فقط (120)، مشاریعنا القدیمة (220) ملیار، ومبلغ الـ(120) ال یكفي مع البرنامج الوزاري الذي قدمھ السید رئیس الوزراء، وأیضا
المحافظات معطلة لمدة خمس سنوات وال یوجد فیھا إعمار، بالتالي (40) ستكون للمشاریع التي نرید إكمالھا، (30) للمقاولین، وتبقى (40)
للوحدات اإلداریة، وھذه سوف ال تقدم شیئاً ملموساً كبرنامج خدمي للمحافظات، الیوم ماذا یرید المواطن؟ یرید فرص عمل، ویرید خدمات،

وھذه الموازنة ال تفي بمتطلبات المواطن، لیس فیھا دعم للقطاع الخاص، في المادة (25) والتي ھي تدمیر للمنتج للمحلي، لیس فیھ دعم، فحبذا
لو یكون ھناك دعم للقطاع الخاص، حتى نوازن، ألنھ ال توجد فرص عمل، تعیینات ال توجد، باإلضافة إلى المادة (20)/ثالثاً توجد فیھا (40)
دوالراً تؤخذ للفیزا، وعندما سألنا وجدنا أن عشرة دوالرات منھا للسیاحة، ومحافظاتنا غیر مستفیدة من ھذه الفیزا التي تحول، فحبذا لو أن ھذه

العشرة دوالرات تصبح للمناطق المقدسة وللعتبات، سواًء العتبة العلویة والحسینیة والعباسیة وبقیة عتبات سامراء، الیوم توجد مشاكل في
سامراء، تعویض الدور التي حول سامراء، من جانب أمني وأیضاً توسعة العتبة، فال توجد مبالغ لتعویض البیوت التي حول العتبة، أما بالنسبة

للنجف فتوجد مدارس مھدمة من قبل وزارة الصناعة، إلى ھذه المرحلة لم تحل ھذه المشكلة، ولم تضف مبالغ لبناء المدارس التي ھدمت، وأیضاً
محافظة النجف وكربالء محرومة من ربطھا بالخط السریع، والمسافة قلیلة بینھا وبین بابل، فحبذا لو یكون ھناك مشروع إدخال ربط النجف

بالخط السریع، باإلضافة إلى حل أزمة الزیارات الملیونیة لیكون مشروع الخط اإلستراتیجي وربطھ بكربالء، ھذه موضوعات مھمة، باإلضافة
إلى وزارة التعلیم، كیف نتخلص من الموازي؟ لم تدخل في الموازنة، فطالب فرقُھ ُعشر عن طالب، فأحدھما عشرة مالیین، والطالب الجالس

بجانبھ مجاناً، فنحتاج إضافة إلى وزارة التعلیم العالي، حتى تھیئ مختبراتھا، وبالتالي حتى نرفع موضوع الموازي الذي أصبح كاھالً على
المواطن، فالیوم لم نحل شیئاً، نفس اآللیات، ھذه المبالغ سوف تذھب للمشاریع والفساد، فحبذا لو نفكر بمشروع النفط مقابل اإلعمار، وتأتي

شركات أجنبیة تبني البلد، كل محافظاتنا تعبانة، وكلھا تحتاج إلى بنى تحتیة وإلى خدمات، وھذه الشركات عندما تدخل أیضاً ستوفر فرص عمل
.ألبناء المحافظة، ونقضي على الفساد وھدر األموال

تعویض دعاوي الملكیة غیر موجود ال یوجد في الموازنة إال شیئاً قلیالً، إضافةً إلى معالجة المحاضرین في المحافظات كافة، باإلضافة إلى
إعطاء قروض إلى القوى األمنیة، الیوم الشرطة والجیش والحشد العشبي یعتبون علینا، ھم الوحیدون الذین لم یشملوا بالقروض، سواًء من

.مصرف الرافدین أو مصرف الرشید، فحبذا لو یحصل تبني لھذا الموضوع بأن تشمل القوى العسكریة بالقروض

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

ألنھ لدینا فقرات في جدول األعمال، وسندعو لجنة األمن النیابیة بأن تقرأ القراءة األولى لمقترح قانون تعدیل الخدمة والتقاعد العسكري فسنكتفي
.بآخر مداخلتین، النائب عدنان األسدي، والنائب حسین العقابي

-:النائب عدنان ھادي نور األسدي –

:لدي مالحظات، قسم منھا سأقدمھا مكتوبة

قضیة المادة (14) التي تعطي صالحیة للوزارات بالتعاقد لإلستثمار على مشاریعھا، أرجو إضافة (عدا القطاع النفطي)، ألن ھذا یعرض القطاع
.النفطي إلى الخطر
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فیما یخص وزارة الداخلیة وجھاز المخابرات ینبغي أن یخصص مبلغ مادي لشراء األجھزة اإلستخبااراتیة، ألن وزارة الداخلیة ووزارة الدفاع ال
یوجد فیھا أي تخصیص مالي لألجھزة اإلستخباراتیة، وبالتالي تبقى ھذه األجھزة عمیاء من دون التقنیة الحدیثة، فالرجاء التأكید على ھذا

.الجانب

محافظة المثنى محافظة فقیرة، الموازنة الجاریة تخصص وفق النسبة السكانیة، من حیث نسبة السكان ھي أقل محافظة، ولكن إذا رجعنا إلى
.(%نسبة الفقر فیھا أكثر من (52

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

.إخواني في اللجنة المالیة، مداخلة السید النائب موجھة إلیكم

-:النائب عدنان ھادي نور األسدي –

إذن نسبة الفقر فیھا ھي (52%)، ومن حیث المساحة ھي ثاني أكبر مدینة بعد محافظة األنبار، سكانھا قلیل، لیس فیھا منافذ حدودیة، لیس فیھا
موارد نفطیة، فبالتالي ھي محافظة فقیرة ال یمكن أن تخصص لھا موازنة وفق النسب السكانیة، الرجاء أخذ نسبة الفقر في المحافظة، وكذلك

المحرومیة التي حصلت فیھا، وكذلك عدم وجود موارد مالیة لھذه المحافظة، إألى ھذه السنة ونحن في عام 2019، إذا ذھبت إلى خارج
المحافظة أو المدینة تجد أن القرى والقصبات ال تملك میاه صالحة للشرب، ألن المحافظة لیس لدیھا أموال، ووزارة البلدیات ال تمول، فإلى الى

.اآلن األقضیة والنواحي خارج المحافظة من دون مبالغ مالیة للمیاه

قضیة الزراعة، اآلن كل اإلخوة تكلموا بأن الموازنة نفطیة، فتنشیط الزراعة یشغل لنا الكثیر من القطاعات الفالحیة والقرویة الموجودة، وبالتالي
.فإن اللجنة المالیة یجب أن تأخذ ھذا الموضوع بنظر اإلعتبار، وذلك بتخصیص نسبة مالیة للمبادرة الزراعیة، لتنشیط الزراعة في البالد

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

:إطالع سریع على بعض القضایا

أوالً: قضیة اإلیرادات غیر النفطیة، حینما نطلع علیھا سریعاً نجد أنھا ما یقارب (12) تریلیون دینار، ھذا األمر یعطینا إنطباعاً أولیاً أن ھنالك
حیتان فساد تبتلع مقدرات الدولة، ھذه اإلیرادات ھي ملك المواطن العراقي، وھذا الرقم غیر منطقي، وغیر معقول إطالقاً، أحب أن أنبھ إلى

أمرین، مثالً في الرسوم نتحدث عن (536) ملیاراً إیراد الرسوم، أنا أعلم بالوثائق التي لدي، بأنھ الرسوم العدلیة فقط (344) ملیاراً، فھل یعقل
أن باقي رسوم الدولة العراقیة كلھا ما یقارب (180) ملیاراً، فقط وزارة العدل تجبي (344)، ھذا رقم غریب جداً، الرقم الثاني األغرب منھ ھو

رقم إیرادات ھیأة اإلتصاالت (887) ملیاراً ینخفض بنسبة (40%) إلى (541) ملیاراً لسنة 2019، ما الذي حصل؟ ال یوجد جواب لھذا
.الموضوع، لذلك ھذا الموضوع یحتاج إلى رقابة دقیقة، ونحتاج إلى إعادة فتح موضوع اإلتصاالت وجوالت التراخیص وعقود اإلتصاالت

في موضوع الموازنة التشغیلیة الجاریة، أجریت مقارنة بینھا وبین موازنة 2013 التي كنا نعتبرھا موازنة فیھا تبذیر عاٍل وصرف وإتالف إلى
آخره، لكن حجم الموازنة التشغیلیة في عام 2013 كان (83) تریلیوناً، الیوم ما یقارب (100) تریلیون، ما الذي حصل؟ أعداد الموظفین ھي

نفسھا لم تختلف ما بین 2013 و 2019 في موازنة كانت تعد موازنة التبذیر واإلسراف األعلى، ما ھذه التركیبة الغریبة جداً؟! الموازنة العامة
.لیس بینھا وبین البرامج الحكومي إنسجام على اإلطالق، كنا نتمنى أن تقدم لجنة البرنامج الحكومي في مجلس النواب تقریر حول ھذا الموضوع

اإلعتماد على القرض الخارجي أو الداخلي وھذه نسب الفوائد المرتفعة ترھق الدولة العراقیة، نحتاج إلى رؤیة وطنیة جدیدة، نحتاج إلى قرار
جريء بآلیات وطنیة في استثمار أموال المواطن العراقي عن طریق اإلدخار اإلختیاري، ھذا أمر ممكن ومتیسر بأدوات متعددة، السلطة العراقیة

ال زالت عاجزة وغیر قادرة على اإلبداع، ھذا أمر مؤسف جداً في صیاغة وتركیبة الموازنة، أمر مھم جداً وھو خفض مجمل النفقات بسنبة
(15%) في أقل تقدیر، والتركیز على محوري الصحة والتربیة، أكبر مشكلة لدینا في العراق ھي في قضایا الصحة والتربیة، نحتاج أن نركز

جھدنا في المرحلة القادمة على ھذه األشیاء، وأن نتغلب على النمطیة في إعداد صیاغة الموازنة، ھذه الموازنة ال تلبي الطموح جوھراً
.ومضموناً

-:النائبة لیلى فلیح حسن زین الدین –

العقود واألجراء الیومیین والمحاضرین المجانیین، ھذا موضوع بات من الطلبات الملحة لجمیع النواب، كل النواب طالبوا بتثبیت العقود
واألجراء الیومیین والمحاضرین المجانیین، ھذه نقطة رئیسیة یطلبھا كل أعضاء مجلس النواب من اللجنة المالیة، وتثبیتھا وتضمینھا لوزارة
المالیة، في جمیع الدورات السابقة كان ھذا القانون موجوداً وقد أقروه، وكانت ھذه الطلبات موجودة، لكن لم تضمنھا وزارة المالیة، لم تؤخذ

بعین اإلعتبار، نحن نرید أن نلزم وزارة المالیة بإیجاد ھذه المبالغ وتوفیرھا بالنسبة لكل ھؤالء، فعلینا أن نحل ھذه المشكلة الرئیسیة التي یعاني
منھا أبناء الشعب العراقي، طبعاً ھذا الموضوع، ونحن كنواب في ھذه الدورة إذا حققناه، وتم تثبیت كل ھؤالء، طبعاً ستكون ھذه نقطة رئیسیة

.وجوھریة قد أھدیناھا ألبنائنا وسوف تحسب لنا، ھذه نقطة

النقطة الثانیة: حملة الشھادات من المنتسبین، طبعاً ھؤالء مغبونون كثیراً، وھذه الفقرة أیضاً مذكورة، ودرس قانونھم، في الدورة السابقة أیضاً لم
تضمنھ، إلزام وزارة المالیة، ووزارة الدفاع بتوفیر الدرجات، وتوفیر التخصیصات المالیة، لغرض نقلھم، وإذا كان ھناك فرق في المبالغ فیوفر

.ھذا المبلغ
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النقطة الثالثة: المشاریع الرئیسیة، بالنسبة للمحافظات فكلھا فیھا مشاریع استراتیجیة والتي ھي الدوارات، والتي یجب أن ینظر لھا بعین اإلعتبار
من خالل توفیر مبالغ ولو سنویة لھا، لغرض إنشائھا، ألن ھذه تفتح منافذ للمحافظات، ونحن كلنا في محافظاتنا لدینا مشاریع استراتیجیة، والتي

.ھي الدورارات

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

.الذي لدیھ مداخالت أخرى، فلیقدمھا إلى اللجنة المالیة

-:النائب علي سعدون غالم –

بعد قراءتنا لمشروع قانون الموازنة وجدنا أن المبالغ المخصصة للحصة التموینیة ھي تریلیون واحد و (500) ، وھذا المبلغ ال یسد حاجة
المواطن، على سبیل المثال مادة الطحین توزع من خالل ھذا المبلغ لثمانیة أشھر فقط، فأربعة أشھر المواطن من دون مادة الطحین، نطالب

.بزیادة حصة البطاقة التموینیة في الموازنة، ھذا أوالً

ثانیاً: مبالغ شراء األدویة، أیضاً مخصص لھا تریلیون و (500)، وأنا البارحة كان لدي إجتماع مع الوكیل الفني لوزارة الصحة، وأیضاً كلمني
بأن ھذه المبالغ ال تكفي لخمسة أشھر ألدویة المستشفیات العراقیة، ھذا أیضاً یحتاج إلى تكون ھناك مناقلة، وتضاف لشراء األدویة بمبالغ

.إضافیة

ثالثاً: تضمین طریق البتیرة، ھذا قد وعدتمونا بھ حضرتك والسید الرئیس واللجنة المالیة بأن یضمن في موازنة 2019، ھذا طریق مھم جداً،
یومیاً حوادث وأرواح تذھب من محافظة میسان بسبب ھذا الطریق، وھذا الطریق علیھ زیارة اإلمام الحسین، نرجو أن یضمن ھذا المشروع في

.ھذه الموازنة

-:النائبة ھوازن حسن مھدي –

قدمنا طلباً، وجمعنا تواقیع بالنسبة لبشائر الخیر، وحالھا المجلس إلى اللجنة المالیة، فقط نحب أن نذكر حتى تضاف إلى 2019 بشائر الخیر
.للتعیینات، وھم بحدود (1600) طالباً لم یتعین

بالنسبة للمدارس المھدمة، حبذا لو یضاف مبلغ لھذا المشروع من الموازنة، وقد قدمنا طلباً لوزیرة اإلسكان السابقة على طریق كركوك – بغداد،
.ھذا طریق مھم یربط المحافظتین، وقد وعدنا بأن یضاف على الموازنة، فحبذا لو یضاف ضمن الموازنة

-:النائب علي جبار مؤنس الغانمي –

بات موضوع تثبیت العقود أمراً مھماً وضروریاً خصوصاً في ھذه الموازنة، وفي الحقیقة ھناك من تم التعاقد معھم للعمل بدوائر الدولة، ومضى
على خدمتھم أكثر من عشر سنوات، وبالتالي من الضرورة بمكان أن یكون موضوع تثبیت ھؤالء المتعاقدین على المالك الدائم أمراً ضروریاً،

لیحقق األمن واإلستقرار المعیشي لھؤالء، ومن بین الذین نحمل مطالبھم بتعیینھم في ھذه الموازنة ھم أبناء العراق، الصحوات الذین مارسوا
دوراً أمنیاً وقتالیاً، وأدوا مھاماً عسكریاً، وبالتالي ھم اآلن بعد حل لجنة نزع السالح ودمج الملیشیات الذین كانوا ینتسبون إلیھا یتقاضون اآلن

مبلغ (250) ألف دینار، وفي الحقیقة ال یصل ھذا المبلغ في الموعد المحدد، یتأخر شھراً أو شھرین، وبالتالي فھذه عوائل تعتاش على ھذا
الراتب، أعتقد أصبح من الضرورة بمكان أن یتم تثبیتھم على مالك وزارة الداخلیة والتي ینتسبون إلیھا، وال توجد إلى اآلن أیة مرجعیة في

قضیة تعبئتھم وإدارتھم، فلذلك ھم منسبون على وحدات من الشرطة اإلتحادیة وغیر ذلك، ویمارسون مھاماً أمنیة، الیوم لدینا في مدینة النھروان
على سبیل المثال شریحة مھمة تمارس ھذا العمل في الدفاع عن المنطقة، أو عن بغداد بشكل عام، یمارسون حمایة سور بغداد، وتم طرح ھذا

.الموضوع في محافظات أخرى، أتمنى أن یتم تثبیتھم على مالك وزارة الداخلیة أو الدفاع في ھذه الموازنة

-:النائب ریاض محمد علي المسعودي –

.طبعاً المالحظات فیھا أولویات، ونشكر اللجنة المالیة على جھودھا الكریمة

ھذه الموازنة تسمى موازنة حرب، نسبة ما ھو مخصص في ھذه الموازنة لألجھزة األمنیة (17%)، ویومیاً نعاني من مشكلة األدویة، ومشكلة
المدارس، والبطالة، فھي موازنة حرب ولیس موازنة بناء، توجد مسألة غایة األھمیة لم تنتبھ لھا اللجنة المالیة نھائیاً، تخصیص المحافظات

یعتمد إعتماداً كلیاً على التعداد السكاني القادم من التخطیط، ولكن یوجد سؤال: ھل تنتبھ وزارة التخطیط إلى مسألة الھجرة؟ ھل تعلم كم ھي نسبة
الھجرة بین المحافظات؟ بالتالي تعطیك رقماً وھمیاً، وھذا الرقم الوھمي تعتمد علیھ اللجنة المالیة، ووزارة التخطیط والمالیة في بیان موازناتھم،

.أي أن التوزیعات توزیعات وھمیة مبنیة على قاعدة بیانات وھمیة

من جانب آخر أن بعض المحافظات لیس فیھا إیرادات، مثل كربالء وبابل والقادسیة، لیس لدیھا نفط، وال منفذ حدودي، وال الزائر دوالر،
فبالتالي أي إیراد من الموازنة العامة ال یصلھم، توجد مبالغ ینبغي أن تخصص بشكل مباشر إلى بناء المدارس، فالعراق یعاني من نقص من (3

.– 5) آالف مدرسة تقریباً، ھذا جانب مھم

فیما یتعلق بعقود الطاقة الكھربائیة، ینبغي أن ننتھي من ھذا الملف في تثبیت أكثر (31) ألف درجة وظیفیة، وبالتالي في السنوات القادمة یكون
.لدینا حیز آخر في الموازنة

-:النائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي –
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المالحظة ھي، إستحقاقات المبادرة الزراعیة التي كان منصوص علیھا في موازنة 2018 حیث كان ھناك نص یكون فیھ إطفاء قروض
.للفالحین خالل ثالثة سنوات ولكن وجد في قانون الموازنة لــ 2019 لوزیر المالیة ووزیر التخطیط إسترجاع القرض خالل سنة

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

.آخر المداخالت

إستاذ فیصل، ماذا لدیك للمداخلة؟

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

الكالم الذي قلتھ في منتصف الجلسة بأنھ یوجد لدینا فریق من نواب اللجنة المالیة واجبھم ھو اإلستماع وإستالم طلبات السادة النواب والكتل
.السیاسیة

الرجاء من اإلخوة، ونحن من اآلن إلى الثالثاء القادم وھذه المجموعة كلھا مفرغة لھذا الغرض سواء كتلة أو أحد السادة النواب یرید أن یجلس
ویناقش أو یرید أن یقدم طلب فمن حقھ یتصل بأي أحد من النواب أو سكرتاریة اللجنة لتحدید موعد لھ لغایة الثالثاء القادم بعدھا سوف نذھب إلى

.مرحلة أخرى، أمر إداري صدر من اللجنة وعمم على جمیع الكتل السیاسیة

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

ھل یستطیع أن یرسلھ إلیكم؟ ھل لدیكم تجمع بھذا الموضوع على الواتساب؟

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.نعم

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

البرلمانیة، تجمع الواتساب ضعوه على العام حتى إذا أراد أي أحد أن یدخل على ھذا التجمع یتقدم بمقترحاتھ سواء كان رئیس كتلة أو نائب في
.البرلمان

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

والتي قدمت موجودة ومجرودة ونحن إلتزمنا كلجنة مالیة جمیع المقترحات من السادة النواب والتي یمكن تطبیقھا تطبق والتي ال یمكن تطبیقھا
.یتم إعالم السید النائب أو الكتلة أو الجھة التي قدمتھ بالسبب من عدم تطبیق ھذا المقترح أو المطلب المقدم

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

.حسناً، آخر مداخلة

-:النائب فاضل جابر عبد –

أتمنى أن تتضمن الموازنة العامة لعام 2019 رواتب شھریة ألصحاب مرضى السرطان والعجز الكلوي وذوي اإلحتیاجات الخاصة وقدمنا
طلب إلى ھیأة الرئاسة وأحیلت إلى اللجنة المالیة وحقیقةً تثبیت العقود واألجراء ومناشدة من أبناء النجف األشرف لھیأة الرئاسة وأعضاء مجلس
النواب واللجنة المالیة بتثبیت طریق المناذرة/ المشخاب، والعباسیة/ الحریة وإنشاء طریق ثاني لكال الطریقین المسمى طریق الموت وإنشاء هللا

یالقي حسنكم وشكرنا الموصول للجنة المالیة ولجھودھم والحقیقة قدمنا طلبات وإنشاء هللا رحابة صدورھم وأشكر ھیأة الرئاسة على سعة
.صدرھم

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

ھل لدیكم شيء أستاذ ناجي؟

.الشكر ألعضاء اللجنة المالیة

.(الفقرة ثانیاً: القراءة األولى لمقترح قانون تعدیل قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 (لجنة األمن والدفاع *

.إذا أمكن تتفضلون

.السید المقرر، أوراق المداخالت
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.القراءة األولى، إبدأ بالثاني

-:النائب عدنان ھادي نور األسدي –

.یقرأ القراءة األولى لمقترح قانون تعدیل قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010

-:النائب محمد رضا داود –

.یكمل القراءة األولى لمقترح قانون تعدیل قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010

-:النائب فالح یونس حسن العیساوي –

.یكمل القراءة األولى لمقترح قانون تعدیل قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 ویقرأ األسباب الموجبة

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

بعض اإلخوة الزمالء والزمیالت أعضاء مجلس النواب لدیھم بعض التعدیالت التي من الممكن أن تضاف على ھذا التعدیل أو ھذا القانون،
.وباإلمكان إضافتھا مع اللجنة في األیام المقبلة إن شاء هللا بإمكانھم أن یقدموا أي إضافة لفقرة أو تعدیل فقرة

-:النائب عدنان ھادي نور األسدي –

.نحن نستقبل أي مقترح من اإلخوة الموجودین

سیادة الرئیس، نبدأ بالقانون اآلخر؟

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

.نعم

.نقطة نظام

-:(النائب وجیھ عباس ھادي (نقطة نظام –

حسب المادة (14) من الدستور العراقي تقول، العراقیون متساوون أمام القانون دون تمییز بسبب الجنس أو العرق أو القومیة أو األصل أو الدین
.أو المذھب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي

.وأیضاً المادة رقم (1) (ج) ال یجوز سن قانون یتعارض مع الحقوق والحریات األساسیة الواردة في ھذا الدستور

طبعاً ھذا المقترح من قبل لجنة األمن والدفاع ننظر إلیھ بكل إكبار وإنسانیة ألنھ إستشعر حاجة الكثیر من الجنود الذین ظلموا، ولكننا نتمنى فقط
شمول لیس ھؤالء فقط المتھمین بتزویر الشھادة اإلبتدائیة، لنملك عیناً واسعة تنظر إلى المفسوخة عقودھم جمیعاً، ھؤالء إشتركوا بتحریر العراق

أي لیس فقط من زور شھادات اإلبتدائیة مع أني معھم في ھذه القضیة ولكننا بحاجة إلى نظرة أوسع لشمول اآلخرین المفسوخة عقودھم في
.وزارة الدفاع ووزارة الداخلیة

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

.أستاذ عدنان

-:النائب عدنان ھادي نور األسدي –

.شكراً للسید النائب

بصراحة موضوع المفسوخة عقودھم في الدورة السابقة قرر البرلمان قرار بإرجاع المفسوخة عقودھم إلى وزارة الدفاع وإلى وزارة الداخلیة،
ولكن الحكومة تلكأت بتنفیذ ھذا القرار محتجة بعدم وجود تخصیصات مالیة ودرجات وظیفیة، إنشاء هللا نستطیع أیضاً أن نتخذ قرار إذا اإلخوة
البرلمانیین یروه ونعمل قرار آخر أو نشرع مادة معینة بإلزام الحكومة ولكن یشترط توفیر درجات وظیفیة وتخصیص مالي ألن ھؤالء یصل

.إلى حوالي تقریباً أكثر من (60) ألف جندي مفسوخ عقده من وزارة الدفاع

.أو بالموازنة، إذا أضیف بالموازنة أفضل بكثیر یعمل على تخلیص الحكومة من ھذه

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

.أحسنت، ھذا الكالم بالتنسیق مع اللجنة المالیة ألنھ باإلمكان أن یضمن بقانون الموازنة
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-:النائب عدنان ھادي نور األسدي –

.إعتیادي ھذا

سیادة الرئیس، ھل نبدأ بالقانون الثاني؟

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

.(الفقرة ثالثاً: القراءة األولى لمقترح قانون تعدیل قانون الخدمة والتقاعد لقوى األمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011. (لجنة األمن والدفاع *

.نعم، تفضل أستاذ عدنان

-:النائب عباس صروط محسن –

.یقرأ القراءة األولى لمقترح قانون تعدیل قانون الخدمة والتقاعد لقوى األمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011

-:النائب علي جبار مؤنس الغانمي –

.یكمل القراءة األولى لمقترح قانون تعدیل قانون الخدمة والتقاعد لقوى األمن الداخلي رقم (18) لسنة2011

-:النائب جاسم حسین محمد جبارة الجبوري –

.یكمل القراءة األولى لمقترح قانون تعدیل قانون الخدمة والتقاعد لقوى األمن الداخلي رقم (18) لسنة2011 ویقرأ األسباب الموجبة

 

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

.شكراً للسادة أعضاء لجنة األمن والدفاع النیابیة

.نقطة نظام

-:(النائب مظفر إسماعیل أشتیوي (نقطة نظام –

سیدي الرئیس، أطالب بتشكیل لجنة إلعادة النظر بالضباط الذین لم یترقوا، الضباط موجودین ولدینا عقداء كثر في كل المحافظات وخاصة في
محافظة البصرة لم تتم ترقیتھم وتوجد أقسام یترأسونھا ویدیرونھا لم یترقوا فقط للمحسوبیة والمنسوبیة على األحزاب والجھات السیاسیة

.الموجودة، أما الفقیر وأما الذي لیس لھ عشیرة مثلما یقال ال یترقون وبقوا في أماكنھم ومضى علیھم أربع سنین وخمس سنین

لذلك، أطالب بتشكیل لجنة من األمن والدفاع ولجنة النزاھة للتحقیق في ھذا األمر وإعادة النظر في ھذه الترقیات الموجودة في وزارة الداخلیة أو
.وزارة الدفاع

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

.نعم، نقطة نظام

-:(النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان (نقطة نظام –

نحن حقیقةً قبل قراءة تعدیل قانون الخدمة والتقاعد العسكري وقوى األمن الداخلي، سجل بعض النواب مداخالت وأنا ال أعرف لماذا المقرر لم
.یعرض

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

.أستاذ محمد، قراءة أولى

-: النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

.حتى القراءة األولى، لدینا مداخالت كانت حول ھذا الموضوع

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –
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في القراءة الثانیة ستكون المداخالت والنقاش، ألنھ ھو یقرأ قراءة أولى حتى الذي لدیھ تعدیل على الفقرات أو إضافة أخرى على الفقرات مع
.اللجنة یمكن ذلك

-: النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

.ال، كانت لدینا مالحظة على عرض أصل الموضوع حقیقةً

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

.ھو ال یوجد إعتراض من حیث المبدأ، ھل لدیكم إعتراض

.أستاذ محمد

-: النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

.إذاً، إسمح لي أن أغیرھا إلى نقطة نظام

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

.نعم، تفضل

-: النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

المالحظة الموجودة، أنھ حقیقةً نحن ھدفنا نرید أن نخدم شریحة وأن یطبق التعدیل من أجل ضمان ھذا الموضوع البد أنھ لیس فقط مثلما تفضلت
أنھ باإلمكان قبل القراءة الثانیة تكون تعدیالت ومقترحات مني أي نائب موجود في المجلس وإنما یجب أن نستشیر الجھة القطاعیة سواء وزارة

الداخلیة أو وزارة الدفاع أیضاً أھم مالحظاتھم على ھذا الموضوع بإعتبار یجب أن یؤخذ بنظر اإلعتبار أعداد ھؤالء والبیانات الموجودة
واإلجراءات المتخذة بھذا الصدد والمواد والفقرات المطلوب تعدیلھا حتى ال یكون التعدیل یومیاً لفقرة، ممكن الیوم وزارة الدفاع ووزارة الداخلیة

.بصدد ھذا القانون لدیھا تعدیالت لمواد أخرى حتى ممكن أن نضمنھا

إذن، یجب أن یكون إستشارة ومشورة مع الجھة القطاعیة وھي وزارتي الدفاع والداخلیة بصدد ھذا التعدیل أو التعدیالت األخرى والتني حسب
إطالعي كوزیر للداخلیة أسبق ھناك مالحظات موجودة على قانون الخدمة والتقاعد سواء العسكري أو قوى األمن الداخلي الذي یفترض أن

تؤخذ بنظر اإلعتبار سیما أنھ ھذا التعدیل أیضاً یترتب علیھ نفقات مالیة لیست بالقلیلة وذكر السید النائب عدنان األسدي ما یقارب (60) ألف
شخص لو یشملھم ھذا التعدیل وھذه نفقات كبیرة البد أن تبحث سواء بالنسبة من خالل اللجنة المالیة أو مع الوزارات المعنیة والحكومة لتضمین

.توفیر النفقات المالیة سواء بتضمینھا بالموازنة أو من خالل ما تتوفر من تخصیصات مالیة لھاتین الوزارتین

وأخیراً، حتى في عرضكم للقانونین لم یعرض على شورى الدولة قد یكون في الصیاغات أمور تتعارض حتى موضوع عدم المالحقة القانونیة
.ھل یجوز أن یسن ھذا القانون؟ أم ھل یتعارض ھذا مع مبدأ الفصل بین السلطات، أمور قانونیة البد بالقراءة الثانیة أن تؤخذ بنظر اإلعتبار

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

-:أستاذ محمد

.أوالً: من حیث المبدأ یقرأ تعدیل القانون، من حیث المبدأ إذا یوجد إعتراض یمكن ألي أحد أن یعترض ویناقش ھذا الموضوع

ثانیاً: سوف تعقد جلسات مع اللجنة النیابیة المختصة للمستفیدین من ھذا التعدیل وأیضاً الجھات القطاعیة وبعد ذلك یصل إلى نضج ویقرأ قراءة
ثانیة ومن بعد ذلك تتم وجود الصیاغة النھائیة لھذا الموضوع بالتعاون مع اللجنة القانونیة، ألیس كذلك یا أستاذ فائق؟

أستاذ عدنان، ھل لدیكم عدد للمستھدفین من ھذا التعدیل؟

-:النائب عدنان ھادي نور األسدي –

أوالً، الرقیم الذي ذكرتھ (60) ألف بالنسبة للمفسوخ عقودھم ولیس للمجموعة التي قدمت شھادات غیر أصولیة، ھؤالء ال یتجاوزون من
.(3000) إلى (4000) في وزارتي الدفاع والداخلیة، أي عدد قلیل

ثانیاً: القانون سوف تتم مناقشتھ في اللجنة المذكورة وكذلك اللجنة القانونیة ثم إستضافة المسؤولین في الوزاریتین في اللجنة لنصل إلى نتیجة
.نھائیة ثم بعد ذلك یعرض للتصویت وتخاطب الحكومة أیضاً ألخذ موافقتھا قبل تشریع ھذا القانون

-:النائب فائق دعبول عبد هللا –
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رغم أن حضرتك وجھت بإشراك اللجنة القانونیة ولكن یجب تثبیتھا من ناحیة إجرائیة داخل مجلس النواب بأن اللجنة القانونیة تطلب إشراكھا في
.الصیاغة لھذین القانونین

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

.بالتأكید

.(الفقرة رابعاً: القراءة األولى لمشروع قانونمعالجة التجاوزات السكنیة. (لجنة الخدمات واإلعمار، اللجنة القانونیة *

.یطلب اإلخوة أعضاء اللجنة تأجیل ھذه الفقرة

نقطة نظام حول ھذه الفقرة؟

-:النائب فائق دعبول عبد هللا –

طبعاً مثلما أمرت، تأجیل، ولكن اآلن اللجنة القانونیة وارد ذكرھا في جدول األعمال وأحب أن أثبت ھذه النقطة بأن اللجنة القانونیة لیست مطلعة
على ھذا القانون، ال نعرف بھ، لم یصل إلینا، ال نعرف ما ھي الغایة منھ، وإذا كان مشروع كما ھو مكتوب معنى ذلك أنھ جاء إلینا من

الحكومة، یجب أن تتقید الحكومیة بنص المادة (18) من قانون مجلس النواب، أي أن تتقید بالمواد األربع المذكورة، أي أن یرسلوا إلینا مجلس
.الوزراء كل متعلقات ھذا المشروع حتى ندرسھ دراسة صحیحة ویدرج إن شاء هللا في األیام القادمة في جدول أعمال مجلس النواب

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

ھل من أحد في لجنة الخدمات یجیب عن ھذا التساؤل؟ للنائب فائق الشیخ علي؟

أستاذ مضر، سمعت وجھة نظر النائب فائق الشیخ علي؟

.نعم، دكتورة بخصوص ما ذكره النائب فائق الشیخ علي

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

.نعم

بالنسبة لھذا الموضوع وأنا بإعتباري في لجنة الخدمات واإلعمار، ھذا من الدورة السابقة ونحن كلجنة خدمات ناقشنا موضوعین مھمین، نتطرق
إلى الحكومة الحالیة الموجودة، ھل ترید ھذه القوانین؟ أم لدیھا رؤیا جدیدة بالموضوع؟ فنحن أیضاً تفاجئنا كلجنة وأكثر األعضاء بأنھ أرسل إلى

.الرئاسة وبالتالي أدرج في جدول األعمال

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

نعم، ألم یأتي عن طریق اللجنة؟

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

.نحن موجودین وھو إجتماع واحد حصل في اللجنة ولم تتفق اللجنة على إرسالھ

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

ً .عموما

.الفقرة خامساً: طرح موضوع عام للمناقشة بشأن تخصیص قطع أراضي لمنتسبي الداخلیة والدفاع *

البرلمانیة سوف تھیأ لنا القوانین الــ (13) التي ذھبت إلى الحكومة عن طریق لجنة الخدمات وأحد مشاریع القوانین ھو الذي ذكرناه في الفقرة
ً .رابعا

الفقرة خامساً من جدول األعمال، ال یخفى على حضراتكم أن الدولة العراقیة منذ تأسیسھا وإلى ھذا الیوم كانت قد خصصت للموظفین قطع
أراضي سكنیة وكثیر من الموظفین العاملین في الدولة العراقیة یقدمون خدماتھم إلى ھذه الدولة بمختلف القطاعات األمنیة والصحیة والتربویة
واإلجتماعیة وأیضاً العلمیة یحصل على قطع أراضي ولكن طیلة السنین الماضیة حصل تفاوت كبیر وعدم توازن وعدالة في موضوع توزیع

قطع اآلراضي فجاءتنا المبادرة الوطنیة للسكن حتى تحل ھذا الموضوع ولكن حجم الطلبات المقدمة من المشمولین بالحصول على قطع أراضي
سكنیة وأعدادھم الكبیرة في بغداد وعموم محافظات العراق وعدم إستطاعة وزارة البلدیات واألشغال العامة وكمدیریات البلدیات في المحافظات

وأمانة بغداد تحویل جنس الكثیر من اآلراضي من زراعي إلى سكني وبالتالي إلى تھیأة خدماتھا التحتیة حتى تصبح ھذه المجمعات أو ھذه
المناطق سكنیة ال یعني بالضرورة أن یقوم المساحین من الدوائر المعنیة والتسجیل العقاري بجولة ویعطون رقم للمقاطعة ورقم للقطعة وتصبح

ً أ أ
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ً المنطقة سكنیة وإنما بحاجة إلى أن تبذل كثیر من المؤسسات الساندة لوزارة الكھرباء ومدیریة البلدیة والجھات المعنیة بالجانب التربوي أیضا
الخدمات األخرى كالھواتف واإلتصاالت وغیرھا حتى تتوفر في ھذه المناطق وبالتالي وجدنا كثیر من المجمعات موزعة كقطع أراضي وتم

بناءھا من قبل المالكین ولكن بعد مضي (10) سنوات أو (12) سنة تبدأ تطالب ھذه المناطق بخدمات حتى تتوفر وبالتالي القضیة لیست قضیة
تخصیص قطعة أرض ولكن ھذا اإلمتیاز أو ھذا الحق المعطى للمواطن وأنا ذكرت في بدایة كالمي منذ تأسیس الدولة العراقیة وإلى اآلن ھو

لیس بالشيء الجدید ویجب أن یمر بعملیة تنظیمیة عالیة المستوى خصوصاً وأنھ الدولة العراقیة الیوم أصبحت فیھا أعداد كبیرة جداً من
.الموظفین سواء في القوات المسلحة أو القطعات األمنیة أو المؤسسات المدنیة

لذا، نعتقد بأننا الیوم مطالبین كسلطة تشریعیة وكمجلس نواب وكثیر من الطلبات التي ترد غلینا من شرائح مختلفة من المجتمع حتى قسم منھم ھم
بحاجة ماسة إلى ھذه القطع السكنیة لتحسین أوضاعھم أو لإلنتقال في دار سكنیة تلیق بھ بعد مضي أكثر من (20) أو (25) أو حتى (30) سنة
یقضیھا في الخدمة یقدمھا للدولة غیر الراتب، ألن الراتب واألجر ھو عبارة عن قیمة عمل ذھني أو بدني یقوم بھ اإلنسان، أما الفرق واإلمتیاز

.بینك وبین القطاع الخاص أنك تحصل على ھذا الحق والتي ھي قطعة أرض أو تقاعد

بما أن قانون الضمان أصبح جزء من عملیة مقاربة بین القطاع الخاص والقطاع العام عندما یحصل على التقاعد عن طریق الضمان اإلجتماعي
وعن طریق التقاعد العام، فبالتالي أصبحت خصیصة واحدة تفرق بین الموظف العام أو القائم بخدمة عامة وبین الموظف في القطاع الخاص ھو

موضوع حصولھ على حقھ في أرض سكنیة، وكثیر من المطالبات وخصوصاً بالنسبة للذین لم یحصلوا على ھذه القطع كانت تتلخص بالتالي
ویقول، أقضي عمري (30) أو (35) أو (40) سنة أخدم الدولة ولیس لي شبر في العراق، أي بھذه اللفظة البسیطة یعبر عما في داخلھ ورغبتھ

.بأنھ یأخذ إستحقاقھ

لذا نتمنى الیوم من إخواننا وزمالئنا وأخواتنا وزمیالتنا في مجلس النواب أن تكون لھم وقفة جادة ووقفة تصب في خدمة أبناء شعبكم إن شاء هللا
وأنتم ممثلین عن ھذا الشعب وأن یكون لكم دور في قضیة متابعة ھذا الملف مع الحكومة العراقیة وتھیأة المساحات الواسعة الموجودة في بلدنا

.الحبیب وھؤالء الناس الذین حتى یصل الحق إلى أھلھ بالشكل المطلوب

.لذا، أتمنى أن تبدأ المداخالت وأعتقد أن لدیكم قائمة، نقطة نظام

-:(النائب فائق دعبول عبد هللا الشیخ علي(نقطة نظام –

المادة (30) أوالً من الدستور، تكفل الدولة للفرد ولألسرة وبخاصةً الطفل والمرأة الضمان اإلجتماعي والصحي والمقومات األساسیة للعیش في
.حیاة حرة كریمة تؤمن لھم الدخل المناسب والسكن المالئم

.السكن المالئم، مرة ثالثة، والسكن المالئم

سیدي الرئیس، ھذا النص دستوري وواضح ال یمیز بین عراقي وآخر، ھذا لكل العراقیین، نحن ما الذي جئنا لنعملھ في مجلس النواب خالل ھذه
الدورات األربعة كلھا؟ دائماً نشرع قوانین نعطي لفئة معینة الحق بإقتناء قطعة أرض أو مسكن، حسناً، وبقیة الشعب الـ (37) ملیون ھذا من لھ؟
من یعطیھ؟ من الذي یوزع لھ قطع أراضي؟ من الذي یبني لھ؟ ألن الدستور یقول یجب أن نضمن لھ سكن مالئم، من؟ ولذا اآلن إنظر وإسمح لي
سیدي الرئیس، لیس إعتراضاً على الداخلیة والدفاع، ھؤالء فخر العراق ویقدمون الدماء من أجل العراق، یستشھد ویترك أسرة وأطفال ولیس لھ

قطعة أرض، أنا ال اقصد ھؤالء وال أقصد غیرھم أبداً وال الموظفین، ولكن ما الحالة التي أوجدناھا من جراء سیاستنا ھذه في الدولة العراقیة؟
ً أوصلنا الشاب العراقي یذھب للتطوع إما للداخلیة أو للدفاع وأصبح لدینا ملیون و ثالثمائة ألف وجالسین وزیر الداخلیة ویمكن وزیر الدفاع أیضا

.موجود اآلن ھم یجیبونا

یحصل تقاتل من أجل التطوع على ھاتین المؤسستین، على ھاتین الوزارتین، وبقیة الشعب یومیاً نراھم في التلفاز إما نائماً في الشارع أو في
بیوت الصفیح أو في بیوت الطین، لماذا ال نشرع قانون والحكومة، أي فقط رئیس الحكومة جاء أمامنا وعرض برنامجھ ونحن صفقنا وقلنا لھ

نعم، ھذه فقط؟ أي إنتھى؟ لماذا ال نجبر الحكومة بتشریع أن كل العراقیین نضمن لھم، العراق عبارة عن شبھ قارة مساحتھ (447) ألف وال
أعرف كم كیلومتر مربع، حسناً، ھذه المساحات لمن؟ فقط أرید أن افھم لماذا نحن بخالء وال نعطي قطع أراضي للناس؟ ألم نختلف في الدورة
.السابقة وأرتفعت أصواتنا بالصراخ وقلنا بھذه الدورة وأیضاً سوف نقضي السنوات األربعة ولم نعطي قطعة أرض لبني أدم، ھذا غیر صحیح

.الحاجة على تشریع موحد یكفل لألسر العراقیة وللعوائل قطع أراضي إن لم تكن بیوت

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

.أحسنت، أوافق تماماً على كالمك ھذا

-:النائب حسن عبد هللا عبادي العاقولي –

طبعاً أتفق تماماً مع ما ذھب إلیھ األستاذ فائق ولكل األخوة في مجلس النواب في ما یخص القانون األول، قانون التعدیل وھذه لیست مداخلة،
بشكل عام وفي ما یخص طرح ھذا الموضوع، علینا أن نعمل لكل العراقیین ونشرع لكل العراقیین، إذا أردنا أن نشرع فلنشرع لما یخص

.الضمان اإلجتماعي وسوف یشمل ھذا الموضوع كل العراقیین الذین ھم بحاجة إلى رعایة إجتماعیة

أما في ما یخص قانون التعدیل، عملنا كمجلس نواب تشریعي ورقابي، نثمن ونقدر تضحیات المتطوعین من الجنود، وعلینا أن نكافئھم ولكن
علینا أن ال نشرعن أو نتغافل عن حاالت التزویر، العراق لدیھ اآلن مئآت اآلالف ممن حصلوا على شھادة البكالوریوس أو الشھادات العلیا وھم



1/16/2019 محضر جلسة رقم (24) الخمیس (10/1/2019) م – مجلس النواب العراقي

http://ar.parliament.iq/2019/01/10/%d9%85%d8%ad%d8%b6%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85-24-%d… 28/31

ال یحصلون على حقوقھم كالتعیین أو الوظیفة، ویأتي مجلس النواب ووظیفتھ الرقابیة والتشریعیة بشكل عام لیس فقط ھذا القانون، ویشرعن أو
.یتغافل عن ھذه الحاالت، علینا أن نلتزم بواجبنا الدستوري ال نشرعن لمثل ھذه الحاالت

-:النائب عباس یابر عوید العطافي –

من أھم متطلبات الحیاة ھو السكن، وحجب توزیع القطع األراضي عن الموظفین والشرطة والجیش والمواطنین وكل أبناء العراق یفتح المجال
أمام المواطن إلى البحث عن البدیل والتجاوز بصورة عشوائیة وأنشاء المدن العشوائیات، ویفتح المجال إلى الوزارات والدوائر الخدمیة بوضع
المبررات بعدم توفیر الخدمة بحجة التجاوز، نقترح تشكیل قانون یشمل توزیع قطع األراضي لكل العراقیین، األراضي تكون لتوفیر الخدمات

.لھذه القطع

-:النائب سالم طحمیر علي –

بخصوص قضیة توزیع قطع األراضي لمنتسبي الداخلیة والدفاع، فأن اعتقد أن أي قرار مع احترامي وتقدیري للكل نتخذ سوف یكون حبر على
ورق ولن ینفذ بصورة صحیحة، وسوف تدخل المحسوبیة في ھذا األمر لیس من المعقول أن تستطیع وزارة اإلسكان والبلدیات من تأمین ھكذا

أعداد من القطع السكنیة، إذا ما علمنا أن الوزیر السابقة أوقفت التوزیع لشرائح واختصر موضوع التوزیع على الشھداء والجرحة، والى حد اآلن
لم یستلم (60%) منھم قطع األراضي، إذا كنا ھنا فعالً نرید أن نخدم شریحة منتسبي وزارة الدفاع والداخلیة دعونا أن نشرع لھم ما یأتي، زیادة

رواتبھم االسمیة لضمان حقوقھم عند التقاعد، منحھم سلف سكنیة طویلة األمد كالمئة راتب، مثالً تبني وزارتھم بناء مجمعات سكنیة خاص بھم
تسدد بمبالغ شھریة ال تتعدى المائة الف شھریاً، قبول كفاءتھم في جمیع دوائر الدولة منح سلف اإلسكان والعقاري بصورة فوریة لمن یملك قطعة

.أرض طابوا منھم وبغیر ھذه األمور، أعتقد أننا نقطع الوعود ألبطالنا في الدفاع والداخلیة لتكون كسابقتھا حبر على ورق

-:النائبة منار عبد المطلب ھاشم –

طبعاً العبرة لیس بتخصیص قطع األراضي، بل ھناك الكثیر من األقضیة والنواحي عندما تخصص أي قطعة أرض ال یوجد بھ مساحات كافیة
لتوزیع القطع، وعندنا نحن كمحافظة صالح الدین عندنا من ضمن األقضیة التي تأخذ في المحافظة ھي قضاء بلد والدجیل، نطلب أن یكون ھناك

قانون لیس فقط للشھداء فقط الشھداء ھم مشمولین بھذه الفقرة على مسقط الرأس، نطالب أن تكون ھذه الفقرة تشمل كل الموظفین والذین
.یخصصون قطع أراضي، تحویل قسم من المناطق الزراعیة غیر متوفرة لھ میاه للسقي محاذیة للمدن إلى مناطق سكنیة

-:النائب سعران عبید شاني –

أؤید بما جاء بھ كالم السادة النواب بتخصیص قطع األراضي لجمیع فئات الشعب، لكن ھناك أولویات للقوات المسلحة لما یقدمھ من تضحیات
من دماء لوال دماء القوات المسلحة وتواجدھم حالیاً في الواجب لما كان الن الحكومة مستمر في عملھا، وكذلك أنا أؤید أن تكون أولویات یجب

أن تكون األولویات للقوات المسلحة، أنا أقترح بما أن یوجد عندنا خبر بالداخلیة نعرف أن یوجد جمعیات خاصة متخصص بموضوع قطع
األراضي ھي تكون حلقة وصل بین وزارة الداخلیة ووزارة الدفاع مع الوزارات المختصة بالنسبة في ما یخص تخصیص قطع األراضي

والسلف، اآلن ھذه الجمعیة غیر مفعلة نطالب وزارة الداخلیة ووزارة الدفاع وھي جمعیة اإلسكان التعاوني لمنتسبي وزارة الدفاع ومنسبي وزارة
الداخلیة حتى تأخذ دورھا حلقة الوصل ما بین الوزارات، الن ھذا أكید لھا مشتركین ویوجد بھا سجالت وكل الضباط لیس من المعقول أن

ضابط یخرج تقاعد والجمعیة لم تعطیھ قطعة أرض ھذا واجب الجمعیة جمعیة اإلسكان التعاوني لمنتسبي وزارة الدفاع ومنتسبي وزارة الداخلیة،
ھي المفروض تأخذ دورھا الن یعتبرون كل منتسبي وزارة الداخلیة ومنتسبي وزارة الدفاع ھم منتسبي لھذه الجمعیة عندھم أرقام وتسلسالت في

سجالتھم ھذه الجمعیة ھي قدیمة لیس في عھد 2003، أنا أؤكد على ھذا الموضوع وأتنمى أن تخصص وزارة الداخلیة ووزارة الدفاع لجنة
مختصة داخل الوزارة تجلس مع اإلخوان في الجمعیة لحل ھذه المشكلة، یعني أصبح علیھا (15) سنة لم یستلم قطعة أرض أو ناس استشھدوا

.ولم یستلم قطعة أرض وھذا االستحقاق ولیس مكرمة

-:النائب أحمد عبد هللا عبد خلف الجبوري –

بالنسبة للقطع األراضي مستمر المحافظات بتوزیع لعموم الشرائح ما عدا المواطنین، أسلفوا قسم من إخواننا أصحاب الشھادات نحن الیوم قبل
أسبوع یوجد جیش وشرطة استلموا وكذلك موظفین وشھداء وجرحى وإعالمیین، یوجد خطة في وزارة البلدیات كان لنا زیارة قبل أربعة أیام مع
األخ المحافظ وأقسام البلدیات في المحافظة، ھذه الخطة في وزارة األعمار واإلسكان والبلدیات مجمعات سكنیة لعموم الشرائح بثمن وبدون ثمن،

نحن نستطیع أن نجلس مع وزارة البلدیات ونرید أن نكافئ الداخلیة والدفاع، نأتي ونقول ونأخذ ھكذا مبالغ بأرقام بسیطة أرقام متوسطة حسب
الموجود، أما أنت الیوم محافظات ال یوجد عندھا إفرازات أراضي، بسبب مثالً نفط؟ بسبب األراضي الزراعیة؟ وكذلك على مستوى أقضیة

ونواحي في صالح الدین (6) أقضیة ال یوجد عندي توسع ال أستطیع كیف أعطیة قطعة أرض، البلدیات الیوم طالبت من المحافظات أراضي
كبیرة تساوي (50%) من األحیاء القدیمة، ھذا مشروع ممتاز الدولة الیوم شكلت لجان بھذا الخصوص وأعتقد خالل أربعة شھور ینتھي، أتمنى
من اإلخوة القائمین على ھذا الموضوع أیضاً یتم التنسیق مع وزارة األعمار واإلسكان والبلدیات حتى نعطي مجمعات سكنیة نحن البناء العمودي

أصرف لنا، ال نستطیع أن نعطي أراضي ال یوجد عندنا أراضي الزراعة سوف نقضي علیھا إذا ظلینا نأخذ من األراضي الزراعیة نحن لیس
ضد الفائدة اإلخوان ھؤالء أعطوا دم، لكن نرید أن نعمل على ذلك حتى نصل لكل الشرائح الرعایة االجتماعیة الفقراء الطلبة الغیر موظفین

.وكذلك الجیش والموظفین اآلخرین

-:النائبة ندى شاكر جودت –

أضم صوتي إلى صوت األستاذ الشیخ فائق علي، الموضوع حق اإلنسان العراقي بتملق سكن في ھذا الجانب حق أساسي للكل، ولكن ھو الحل
أن نوزع أراضي نحن یوجد عندنا أشیاء إیجابیة وسلبیة، عملیة توزیع األراضي معناتھا القضاء على القطاع الزراعي برمتِھ، األخ األستاذ أبو
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مازن طرح الفكرة األساسیة في ھذا الجانب، وجود أو العمل على تنسیق لبناء مجمعات سكنیة عمودیة ھو الحل األمثل لھذا الجانب، ماذا یضمن
لنا ھذا الجانب؟ یضمننا أن یمنع التجاوز على األراضي الزراعیة وبالتالي الحفاظ على القطاع الزراعي باعتبار ردیف للقطاع النفطي

القتصادیات العراق ھذا واحد، الجانب األخر ھو أن ننشئ مجمعات سكنیة منضمة تتوفر فیھا كل الخدمات األساسیة في ھذا الجانب ونمنع
التشویة الذي حصل في مورفولوجیا المدینة في الوقت الحاضر وھذا حاصل في مدینة بغداد وكل المدن األخرى، الجانب األخر اقتصادیة توفیر

الخدمات أنا من أرید أن أبني بیت ھنا وھناك الكل تحتاج مجاري وتحتاج كھرباء تحتاج ماء وتحتاج خطوط إلى أخر تحتاج خدمات مدارس
صحة، بینما بأنشاء المجمعات السكنیة سوف تكون عملیة اقتصادیة ضروریة، أن البناء العمودي أصبح ضرورة ملحة في ھذا الجانب، والنتیجة

التي رأینھا بأنشاء مجمع (28) نیسان مجمع حیفا مجمع بسمایة الذي أنشاء بعد 2003 كانت تجربة ناجحة، وعلیة أن نشجع ھذا الجانب وال
نبذر باألراضي الزراعیة بأن نوزعھا، وبالتالي أیضاً المواطن تعطي قطعة أرض من أین یبنیھ؟  یقوم في بیع جزء من عندھا لو یبیعھا وبالتالي

.تبقى المشاكل ضمن ھذا النطاق

-:النائب قصي عباس محمد –

بدون شك الیوم القانون والدستور العراقي أعطى الحق لكل مواطن بالتملك قطعة أرض، أنا أرید أن أتطرق إلى موضوع بصراحة مھم جداً
موضوع مسقط الرأس، یعني وزارة البلدیات واألشغال العامة ھناك قانون في ھذه الوزارة بأن یتم توزیع األراضي للموظفین وعوائل الشھداء
ومنتسبي القوات األمن الداخلي والجیش حسب مسقط الرأس، لكن ھناك منطقة في العراق وھو منطقة سھل نینوى منطقة األقلیات، لألسف منذ

عام 2003 والى حد یومنا ھذا لم یتم توزیع أي قطعة أرض مع العلم یعني خاصة ذوي الشھداء عوائل الشھداء الذي ضحوا بأرواحھم من أجل
الوطن إلى حد الیوم منذ 3003 إلى حد اآلن لم یتم توزیع أراضي للشھداء والى الموظفین أیضاً، والكثیر من الموظفین یعني خرجوا من التقاعد

وقسم منھم توفوا ولم یحصلوا على الحق المكتسب الذي ھو موجود في قانون وزارة البلدیات واألشغال العامة، بحجة التغییر الدیموغرافي أنا
قبل أیام قدمت طلب مشفوع بتواقیع (60) نائب وقدمتھ إلى سیادتك وحولتھ على لجنة البلدیات والخدمات، والى حد اآلن الحقیقة لم یعرض

للجلسة للمناقشة إلیجاد حل لھذه الشریحة المظلومة، وبالتالي أعتقد إضافة إلى ھذه الشریحة المھمة وھم عوائل الشھداء والموظفین، الیوم یناقش
موضوع منتسبي الجیش والشرطة أعتقد ھؤالء أیضاً من أبسط حقوقھم موضوع استحصال قطعة أرض، أما الحلول البدیلة الذي تفضلوا بھ
اإلخوان وبدون شك ھناك حلول في موضوع الجمعیات التعاونیة، الحلول البدیل قسم منھا یتعلق بموضوع بناء مجمعات سكنیة مدعومة من

الدولة وبأسعار مخفضة لھذه الشرائح، أضافة إلى موضوع الجمعیات التعاونیة باإلمكان ھذه الجمعیات شراء أراضي زراعیة وبناء وفق مبالغ
معقول یوزع على ھذه الشرائح ھذه الحلول البدیلة، أو ھناك حل بدیل أخر السید رئیس الجلسة موضوع أعطى بدل نقدي، باإلمكان الدولة أن
.تعطي بدل نقدي للشخص المستفید موضوع توزیع األراضي، أعتقد ھذا موجود في مؤسسة الشھداء تم دفع مبالغ نقدیة عوضاً عن األرض

-:النائبة إیناس ناجي كاظم –

الدستور كفل السكن المالئم لكل مواطن ولكل الشرائح ولكل الفئات الموجودین في عراقنا العظیم، لكن ھنا أقف أن منتسبي وزارة الدفاع
والداخلیة ھاتین الوزارتین بالتحدید، ھل یعرف ھنا السادة النواب منتسبي الداخلیة والدفاع عندما یخرج من البیت قد ال یرجع إلى أھلة ھنا النقطة

بین قوسین، إلى أرجاء منتسبي الداخلیة والدفاع لم یتمتعون ال بالقروض وال بالسلف إلى أي من ھذه المعطیات واألولیات التي یتمتع بھا كافة
الموظفین والمواطنین، ھناك نقطة مھمة أیضاً في ما یخص توزیع قطع األراضي، توزیع قطع األراضي كان متعامل علیة تم التوزیع للموظفین

والمواطنین لكن سنة 2014 تم أیقاف التوزیع، علمن أن ھناك بعض المنتسبین قد حصلوا على أرقام قطع األراضي لكن لم تمرر معامالتھم،
قانون (252) الذي وضع شروط تعجیزیة ومنعھم من أستالم قطع األراضي، بعدھا تم إقرار قانون (300) الذي یتم بھ منح توزیع قطع

األراضي لكن بسعر یختلف عن السعر الرمزي، یعني السعر الرمزي كان سابقاً (800,000) تقریباً وقد یكون خارج حدود البلدیة، أي یحتسب
نصف قیمة قطعة األرض إذا ھي قطعة األرض (25) ملیون تحتسب نصفھا بعد ذلك یحتسب سعر المتر خدمات والى أخر، ھناك السعر یكون

خیالي ھو المنتسب ال یوجد عند أمكانیة مبلغ (800,000) یستطیع أن یشتري قطعة أرض بـ(45) ملیون لو (50) ملیون إلى جانب نقطة
متعلق في ما یخص طرحوا السادة النواب إخواننا، الطابو الزراعي ھناك حالیاً الذي یحدث في بعض المحافظات بتجریف لقطع األراضي

الزراعیة أي بعلم أو بدون علم ھناك تجاوز على القطع الزراعیة، لماذا نحن ال نشرع قانون یقنن ھذا الموضوع بمعاییر وضوابط؟ سوف نمنع
التجاوزات في نفس الوقت تكون ھناك أمكانیة توزیع القطع األراضي، أنا لیس في صدد تمییز شخص موظف عن أخر، لكن منتسبي وزارة

الدفاع والداخلیة وأنا أقف أجالً خاص في ھذه األیام ذكر تأسیس الجیش العراقي والشرطة كل احترامي منتسبي وزارة الدفاع والداخلیة وان كان
.ھذا األمر بإرادة السادة النواب وأنا ھم أحترم وجھات نظرھم

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

.تحیة لكل قواتنا المسلحة البطل والحشد الشعبي والعشائر والبشمركة

-:النائبة سناء محمد حمید –

یعني إذا نراجع ما مر بالعراق من حربین حرب مع الجمھوریة اإلسالمیة وحرب مع الكویت االثنین على األراضي، نحن الیوم أراضینا باقي
صحراء ال استثمار كأمور اقتصادیة وال توزیع قطع سكنیة للمواطنین، وأنا مع األستاذ فائق أن عدم التمییز بین أبناء العراق الكثیر األرامل

محتاجین موظفین الیوم الموظف راتبة ال یكفي ساكن باإلجار، بما فیھم القوات األمنیة الذي ھم لدیھم الفضل علینا بالحمایة رد الحروب
والدواعش، لكن الیوم نحن عندما نوزع قطع أراضي ال بد أن نوفر البنى التحتیة لھذه القطع األراضي، أكثر المناطق التي تم توزیع قطع

أراضي إلى حد ھذه اللحظات ھي ال نستطیع الدول أن توفر بنى تحتیة لھذه المناطق، والمناطق الباقیة ھي مناطق صحراویة والمناطق التي
أصبحت ضمن التصمیم األساسي أكثرھا مناطق زراعیة وتم التجاوز علیھا، مع األسف الحكومة من البدایة ما وضعت الید على األراضي

الزراعیة لي داخل المدن التي دخلت ضمن التصمیم األساس حتى یكون ھناك توزیع عادل لكل الشرائح، وھذه القطع األراضي الزراعیة الذي
تم التجاوز علیھا قسم أخذو مساحات واسعة وقسم مساحات قلیل، ھذا یحتاج لھا إلى تشریع قوانین والى ضمان تكون العدالة بین أبناء البلد، نأتي

إلى مشاریع االستثمار إلى حد ھذه اللحظة السید رئیس الجلسة ال یوجد ھناك أنا أتحدث عن محافظة النجف، ال یوجد عندنا مشروع استثماري
حقیقي كل المشاریع التي أصبحت ھي بناء مجمعات سكنیة لكن بأموال المواطنین، یأخذون قروض وبالتالي المواطنین أكثرھم یأخذون مبالغ
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باألرباح حتى یتم دفع القرض حتى یتم تسدید، ھذا أصبح كاھل على المواطن نحتاج إلى أن تأتي شركات استثماریة حقیقیة حتى توفر شقق
سكنیة للمواطنین وتكون بأسعار مناسبة لیست أسعار غالي على المواطن وبالتالي ال یستطیع أن یسدد القسط الذي علیھ، أتمنى یصبح أسوة بإقلیم

كردستان حتى ترى المجمعات متكاملة مجمعات نظامیة لكن نحن في محافظات مشاریع االستثمار غیر حقیقیة وأكثر المستثمرین ھم من أبناء
العراق وما أدو الشيء الذي یكون ھناك استثمار حقیقي، نتمنى أیضاً أعطى قروض سكنیة حتى یستطیع المواطن أن یبني، بالنسبة نحن

كمحافظة النجف وزعنا قطع أراضي للشرطة والى حد ھذه اللحظة الشرطة  لم تستلم الن أسعارھا عالیة عملنا كتاب إلى وزارة المالیة بتقسیط
السعر علیھم حتى یدفعون إلى حد ھذه اللحظة لم یأتي جواب من وزارة المالیة بتقسیط السعر، أتمنى نحن الذي وزعنا أیضاً یصبح ھناك تقسیط

.لقوات األمن الموجودین في بعض المحافظات قد أیضاً حصلوا موافقات بالتوزیع

-:النائبة أنعام مزید نزیل –

أقترح أن یكون توزیع األراضي مشروطاً بتوفیر خدمات البنى التحتیة، وحتى ال یثقل على الموازنة العراقیة یمكن أن یفرض أن مبلغ على
المستفید ال یتعدى ملیون أو ملیونین دینار كثمن لألرض ھذا یخصص لتوفیر خدمات البنى التحتیة بما یحقق مصلحة الطرفین، أوالً تتوفر البنى

.التحتیة، ثانیاً تنعكس قیمة على قیمة األرض، بالتالي بھذه الحالة یمكن أن نوفر مساحات أوسع للمستفید مشروط بتوفر الخدمة

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

.لمن یدفع ھذا المبلغ الملیونین

-:النائبة أنعام مزید نزیل –

.للدول لكن بشرط أن توفر خدمات البنى التحتیة

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

.یعني البلدیة

-:النائبة أنعام مزید نزیل –

األجور توفیر الخدمة، الن سیادة رئیس الجلسة منطقة الصابیات عندنا مشكلة مثالً بعض األراضي الموزعة بعض مناطق بغداد، أعطیك مثل
على منطقة الصابیات التي توزعت أراضیھا ضمن حد الوقت الحاضر غیر متوفر خدمات البنى التحتیة، وبالتالي باقیة أراضي دون أن یكون

.أي بناء

-:النائب أمجد ھاشم ثامر العقابي –

كل ما تفضلوا بھ اإلخوة النواب، یعني الحقیقة موجود على أرض الواقع، یعني بما یخص توزیع القطع األراضي، یعني في منطقة النھروان تم
توزیع الكثیر من القطع األراضي لضحایا شھداء من ضحایا اإلرھاب وبعض اإلخوة شھداء منتسبي الداخلیة والدفاع، لكن مع األسف إلى حد

ھذه اللحظة لم تسكن ولن تبنى أي قطعة ارض، والسبب ألنھا ال توجد فیھا أي بنى تحتیة ال كھرباء ال ماء ال مجاري، ونالحظ أن أغلب
المساحات الزراعیة التي تم تقسیمھا في بغداد من قبل أصحاب األراضي، یعني المواطن بعد ما بنى وفر لھ ماء ووفر كھرباء بحیث یأتي

المواطن جاھز یبني ویسكن، لكن مع األسف الدول عندما توزع ھذا الشيء ال یتم لمسة بما تفضلت الدكتورة أنعام أن یستقطع مبلغ عند
.تخصیص األرض وھذا المبلغ مخصص للبنى التحتیة الماء والمجاري والكھرباء

-:النائبة فاطمة عباس كاظم الموسوي –

بالنسبة لموضوع تخصیص القطع األراضي منتسبي الدفاع والداخلیة أقترح اقتراحین، أوالً أن تتعاقد وزارة الدفاع والداخلیة مع شركات القطاع
الخاص لبنى وحدات سكنیة مناسبة على ارض تخصصھا الوزارتین لذلك، وتباع الوحدات السكنیة على أبناء القوات المسلحة بأسعار رمزیة

جداً، وتتحمل الحكومة دفع باقي المبالغ للشركة المستثمرة وتكون وزارة الدفاع والداخلیة الضامن الحقیقي أمام الشركات المنفذ، ثانیاً یمنح
منتسبي القوات المسلحة من منتسبي وزارة الدفاع والداخلیة سلف شراء وحدات سكنیة أو شراء قطع أراضي ویتم التسدید على شكل أقساط

.شھریة تستقطع من الراتب وبشكل میسر جداً بدون فوائد

-:النائب عباس علیوي كاظم –

نحن الكل متفقین أن منتسبي قوات األمن الداخلي والدفاع یستحقون القطع األراضي، ما بالنسبة إلى أھالي بغداد منتسبي الداخلیة والدفاع، أتوقع
إذا حصل ھذا األمر ال یحصلون أي قطعة ارض، الن نحن عندنا العاصمة بغداد محجوز لكبار المسؤولین على مستوى وزیر یعطي قطعة

ارض على مستوى وكیل وعلى مستوى مدیر عام، أما بالنسبة للمواطن العادي ال یعطون قطعة ارض داخل العاصمة بغداد، الن یوجد عندنا
على سبیل المثال (28) الف قطعة سكنیة موجود بركیة وفاضل السالمیات الصابیات التاجیات مھجور لكون األمانة ال تقدم أي خدمة من
الخدمات حتى المواطن ال یستطیع أن یبني بھ، لذلك االتجاه الناس داخل العاصمة إلى األراضي الزراعیة ألنھا قریب من المدن قریب من

المدارس قریب من األسواق، وھذه العملیة أتمنى على أمانة بغداد تعالج ھذه المشكلة بإعطاء خدمات لھذه المناطق من أجل الناس أن تبني بھ،
ثانیاً بالنسبة ألطراف بغداد كل الموظفین سواء كانوا على التربیة وھذا القرار الذي أتخذنا بالنسبة للقوات األمن الداخلي، ایضاً تم توزیع القطع
األراضي ھم ال یستطیعون أن یبنوھا ھم نفس المشكلة ونفس المعاناة الموجود بالمحافظة ال توجد خدمات من أجل أن یسكن بھ، أتمنى أن تتخذ
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الحكومة سواء كانت المحلیة أو الحكومة التنفیذیة على مستوى رئاسة الوزراء، تستنسخ نفس النسخة الذي عملتھا بأطراف بغداد بسمایة، ھذا
العمل بسمایة بنت وكملة الدول ما خسرت علیھا أي شيء المواطن ھو الذي یدفع نقود إلى بسمایة للشركة الكوریة، بإمكان الحكومة العراقیة

تستنسخ نفس بسمایة إلى ھذه القطع األراضي وتعمل مجمعات سكنیة والمواطن قادر على أن یدفع المبالغ، بدل ھذه األراضي الموجود الیوم مثل
.ما قلت (28) الف قطعة سكنیة إلى حد ھذه اللحظة المواطن ال یستطیع أن یبني بھا أي شيء

-:النائب صباح حسن محمد العكیلي –

بالنسبة أضم صوتي إلى صوت األستاذ فائق الشیخ بالنسبة إلى توزیع األراضي على العموم یعني لیس شخصیة محدد أو جھة أو وظیفة معینة،
انتم مثل ما تعرفون الكثیر من المناطق بنت كانت في السابق مناطق متجاوز حولت إلى مناطق سكنیة بعد توزیع الحكومة لھ مثل النھروان

وحتى مدینة الصدر، لذلك نحن نقول أن المناطق المتجاوز علیھا بالذات تعطى أراضي لألشخاص الموجودین بھ مع أن البنى التحتیة تكون كاملة
وجاھز یتحولون بھ، في المقابل أرصد لھ مبالغ من البنوك أو من الحكومة بصور عامة، ھذه المبالغ تسدد خالل سنوات المقبلة، ھذه تحل لنا

مشاكل كثیر جداً مشاكل األراضي المتجاوز علیھا خصوصاً مشاكل وزارات أراضي الوزارات التي یعانون منھا من وجود متجاوزین علیھا،
.وبالتالي تحل لنا مشكلة رئیسیة

-:النائب محمود أدیب زویر الكعبي –

حضرتك قبل ما تكون بالمنصب بالجھاز التنفیذي، تعرف أغلب المشاكل توزیع القطع األراضي وما شاكلھا، الیوم المھم العبرة لیس بالتوزیع
وال بتشریع القانون الیوم أنت تعلم (252) قرار الحكومة (252) یلزم دوائر البلدیة انھ تستقطع وتأخذ من المواطن من صاحب األرض المقدم

على قطعة األرض یأخذ من عند (75,000) على كل متر، یعني غیر سعر قطعة األرض یأخذ من عند (75,000) یعني القطعة الـ(200)
متر یحتاج لھا (15) ملیون فقط خدمات، المواطن ال یتجھ إلى ھذا الموضوع یوجد قرارات وتشریعات یعني تعلیمات نحتاج أن نلغیھا قبل أن

نشرع ھذه القوانین، الذي نتمنى على إخواننا أن یصبح وحد واحد سلة واحد تعلیمات وقرارات وقوانین كلھا تشرع بسلة واحد الذي یخدم الصالح
.العام

-:النائب محمد كریم عبد الحسین –

طبعاً عدم توزیع القطع األراضي دفع للبلدیات ودفع حقیقتاً الدولة إلى مسألة التجاوزات، كل ھذه التجاوزات التي حصلت ھي بسبب عدم توزیع
القطع األراضي على الشرائح التي تحتاجھا من الموظفین والشرطة والجیش وأصبح ضرورة ملحة ھذا الیوم أنت في الدولة بالتزاماتھا بإتجاه
أبناءھا من المواطنین، خاص الذین قدموا التضحیات الكبیر من الجیش والشرطة والحشد الشعبي وباقي األجھزة األمنیة، الحلول التي طرحت

حلول جید لكن الیوم على الدولة أن تتجھ باالتجاه أنشاء مدن جدید في األراضي الصحراویة، عندنا مناطق الیوم ھي غیر قابل للزراعة كل
الدول التي تمتلك مدن قدیمة الیوم أتجھ إلى أنشاء مدن جدید، الیوم في القاھر ھناك مدینة أداریھ جدید قد أنشأت ومن خالل تم فتح أفاق جدید

للتوسع السكاني ھذه النقطة األولى، النقطة الثانیة إذا لم تتجھ الدولة إلى أعادة التصمیم األساسي للمحافظات والمدن العراقیة ھي بالتالي سوف
تبقى منغلقة على نفسھا وال یمكن في یوم من األیام أن تتطور، لذلك نحتاج إلى توسع التصمیم األساسي للمدن وفق تخطیط عمراني واستراتیجي
ناجح، كذلك الیوم االتجاه فتح أو حوصالت بالمدن التي تمتلك أراضي قریب منھا ومع توفیر الخدمات، كل ذلك مع توفیر الخدمات أضافة إلى

.ما تفضل بھ اإلخوة السادة النواب من االتجاه بالعامودي في البناء توفیر للمساحات السكنیة

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

بخصوص الذي ذكر النائب فائق الشیخ علي على موضوع التجاوزات، ھذا الملف خرج من لجنة الخدمات بتوقیع رئیس السن السید كاظم فنجان
.إلى ھیأة رئاسة المجلس، یدرج ضمن جدول األعمال، ھذا الذي ذكرتھ حضرتك

.ترفع الجلسة إلى یوم السبت القادم الساعة الواحدة ظھراً بتاریخ 12/1/2019

 

 

 

 

 

.رفعت الجلسة الساعة (6:00) مساًء


