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جلسـة رقـم (35) المستمرة السبت (16/1/2021) م
الدورة االنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الثالثة

الفصـل التشریعي األول

جلسـة رقـم (35) المستمرة

السبت (16/1/2021) م

 

ً .أفتتحت الجلسة الساعة (3:40) عصرا

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

تستمر جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة لعام 2021 وبحضور ممثلین عن اللجنة المالیة، الرجاء الجلوس في المقاعد، لتالوة بیان
.یخص یوم الشھید التركماني في العراق

بمناسبة یوم الشھید التركماني العراقي الذي یصادف یوم 16/1/2021 نرجو من السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب الوقوف وقراءة سورة
.الفاتحة إلى أرواحھم وأرواح شھداء العراق كافة

.(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)

.الذي یرغب بمداخلة یُسجل لدى السید المقرر

-:النائب عباس یابر عوید العطافي –

ال یخفى على الجمیع وضع الموازنة وأھمیتھا للبالد وإستحقاق محافظاتنا، وھذا دورنا ومسؤولیتنا أن نبحث ألنھ لیست جمیع المحافظات ممثلة داخل
اللجنة المالیة نبحث عن إستحقاقاتنا المالیة لمحافظاتنا، باإلضافة الموازنة تمتلك الكثیر من النقاط التي تؤثر على أبناء محافظاتنا، لذلك یجب أن یكون

لدینا إطالع كامل على وضع الموازنة وما یجري حالیاً داخلھا وأتمنى أن ال تأتي بشكل مفاجئ داخل مجلس النواب للتصویت ألنھا تؤثر سلباً على
محافظاتنا، باإلضافة إلى إنھ أشرنا العدید من النقاط التي ھي مخالفات قامت بھا الحكومة ووضعتھا فقرات قانونیة داخل الموازنة للتغطیة علیھا

وخصوصاً قانون رقم (40) ورسم الطابع للمدارس والنقل والتنسیب  لموازنة الدوائر داخل محافظاتنا التي تحتاج إلى كادر وظیفي، ھذه األمور
جاءت داخل الموازنة وفیھا نقاط سلبیة على محافظاتنا، باإلضافة إستحقاقات المحافظات من البترودوالر والمنافذ الحدودیة ودائماً تكون من النقاط
التي توضع ضمن الموازنة تجاه محافظاتنا أنا من محافظة واسط مثالً لم نحصل على البترودوالر بالشكل الصحیح ولم نحصل على النسبة  ضمن

المنافذ الحدودیة أتمنى أن تكون فقرة قانونیة صحیحة تفرض على وزارة المالیة بان تذھب ھذه اإلستحقاقات التي ترسم ضمن الموازنة بفقرة واضحة
ومعنیة تذھب إلى المحافظات من اجل توفیر الخدمة فیھا، وال شك إن فیھا تأثیر سلبي، كذلك أتمنى أن تكون فقرة المحاضرین وعقود الكھرباء

والعقود األخرى في الدوائر األخرى، فقرة ترسم الوضعیة والتنظیمیة لھم بشكل واضح وإستحقاقاتھم ال یمكن أن یستمروا ھؤالء الشباب لسنین عدیدة
.وھم بدون رواتب

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

ھذا المكان بموافقة مجلس النواب ولغرض إستضافة أكبر عدد ممكن من الموظفین الحكومیین والھیأت والمؤسسات والمحافظین والذي عندما یحضر
لیس بشخصة یكون معھ ما ال یقل عن (8-9) أشخاص ووجودھم داخل اللجنة المالیة ال المكان یسع وال الفرصة مناسبة أن یكونوا متواجدین مع
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المسؤولین الحكومیین،  فإذا حضرتك ترغب أن تكون موجود وتناقش موضوع موازنة محافظتك من الساعة الحادیة عشر لغایة الساعة الثالثة لدیك
أربع ساعات، بابھم مفتوح أو أي عضو من السادة النواب یرغب بزیارتھم لیست ھنالك مشكلة وحده أو بوفد أخر، وإذا ال تستطیع ان تزورھم بھذا

الوقت زرھم بعد الساعة الثالثة إذا لدیك إلتزامات او أشغال في وزارات او مؤسسات تستطیع أن تزورھم في وقت آخر، اللجنة المالیة تعمل لیل نھار
.بكامل أعضائھا من اجل أن تصیغ موازنة تلیق بالعراق وتلیق بالخدمات التي تقدمھا الدولة إلى المواطن الكریم

-:النائبة لیلى مھدي عبد الحسین التمیمي –

مداخلتي الیوم بخصوص شریحة ظلمت في موازنات لسنوات سابقة ولیس فقط موازنة عام 2021 وھم حشد الدفاع، متطوعي حشد الدفاع الذیم
ماسكین أرض لغایة اآلن حاملین السالح متطوعین موجودین جسم وأسم یداومون في ألویة وقطاعات ولكن لغایة اآلن لم یتم اإلعتراف بھم أو صرف
أي راتب من رواتبھم، تم إضافة أسمائھم في موازنة عام 2019 عند الوفرة المالیة، متطوعین  شباب وماسكین سالح عند الوفرة المالیة، أكملوا ست

سنوات ودخلنا في السنة السابعة ولغایة اآلن لم یتم اإلستجابة لمطالبھم وحالیاً واقفین باب الخضراء وحملونا رسالة رفعوھا إلى حضرتكم الكریم
.نتمنى قراءتھا من حضرتك إذا أمكن وحملونا أمانة ان نوصلھا إلیك

.تقرأ كلمة حول مظلومیة حشد وزارة الدفاع

سیادة الرئیس إذا أمكن حتى وإن كانت ال توجد مبالغ مالیة من درجات الحذف واإلستحداث المتبقیة من وزارة الدفاع ووزارة الداخلیة ممكن إدراجھم
.او من الدرجات المتبقیة للمفسوخة عقودھم

-:النائبة انتصار علي خضر محمود الجبوري –

مداخلتي سوف تكون بفقرتین، فقرة خاصة بإعتباري نائبة عن محافظة نینوى، وفقرة خاصة من السید محافظة نینوى أرسلھا لنا لتضمینھا في
.الموازنة

أوالً: الجمیع یعلم إن محافظة نینوى مدمرة وخصوصاً الجانب األیمن لذلك لدینا فرصة في صندوق اإلعمار للمناطق المحررة أطالب بمضاعفة مبالغ
ً الصندوق وتخصیص نسبة أكبر لمحافظة نینوى یتناسب مع الدمار الذي شھدتھ أثناء سیطرة داعش وأثناء العملیات العسكریة في التحریر وخصوصا

في المستشفیات والجسور وكذلك المطار، مطار محافظة نینوى مدمر بالكامل، نتمنى أن تخصص مبالغ أكثر لمطار الموصل وكذلك للمستشفیات
والجسور، نسبة الفقر في محافظة نینوى أكثر من (30%) من السكان، لذلك نحن نحتاج إلى شمول أكثر بالنسبة لشبكة الحمایة اإلجتماعیة لألرامل

والمطلقات والعاطلین عن العمل والرجال المرضى، كذلك لدینا نسبة كبیرة من البطالة، نتمنى ان تضع وزارة العمل والشؤون اإلجتماعیة زیادة نسبة
محافظة نینوى من القروض، حتى یكون لھؤالء الشباب مورد معیشي یستطیعون أن یلبوا إحتیاجات عوائلھم، أكرر طلبي السابق في الجلسات السابقة

بتخصیص درجات وظیفیة في وزارتي الداخلیة والدفاع إلعادة المفصولین الفقرة (ج) الملحق وھؤالء لدیھم حقوق مكتسبة على الحكومة العراقیة
وعلى وزارتي الداخلیة والدفاع بتخصیص درجات لھم كونھم حاربوا اإلرھاب وكذلك إسوةً بأقرانھم، الخریجین الثالث األوائل ھنالك قرار لتعیینھم
لغایة اآلن لم ینفذ ھذا القرار بتعینھم في االماكن التي تلیق بمستواھم العلمي الذین ضحوا من اجل إن یصلوا لھذا المستوى من التعلیم، ویجب على

الدولة أن ترعى ھؤالء الشباب الذین فقدوا راحتھم في سبیل الحصول على اعلى الدرجات، لدینا شباب فاحصین على مالك وزارة الداخلیة في
محافظة نینوى، لغایة اآلن قدموا أوراقھم ولم یصدر أمر إداري بدخولھم إلى التطوع ولم یباشروا في دوائرھم لذلك أطالب وزارة الداخلیة إدخالھم في

.الموازنة واللجنة المالیة بتخصیص مبالغ مالیة لھم حتى تصدر أوامرھم اإلداریة

.ثانیاً: بما یخص طلب السید محافظ نینوى

إن المبالغ المرصودة لمشاریع تنمیة األقالیم ال تتناسب وعدد المشاریع المقرة ضمن خطة التنمیة للمحافظة، حیث أن المبالغ الالزمة إلنجاز .1
المشاریع المھمة والحیویة في المدینة ما یقارب (7) ملیار دینار علماً إن إجمالي المبالغ المقترحة ضمن قانون موازنة عام 2021 (2)

ترلیون لمشاریع إعمار وتنمیة مشاریع في المحافظات كافة، بینما بلغت حصة المحافظة ما یقارب (200) ملیون فقط، األمر الذي یتطلب
زیادة مبالغ التخصیص للمحافظة بإعتبارھم مدینة منكوبة وبما یتناسب وحجم الدمار، إعادة تفعیل صالحیة المحافظ ضمن تعلیمات تنفیذ
الموازنة في حذف وإستحداث المكونات من المشروع الواحد بما ال یتجاوز الكلفة التخمینیة المقررة للمشروع، إضافة بند ضمن تعلیمات

الموازنة یتعلق بتحویل المحافظ مبالغ الوفورات المتحققة إلستحداث مشاریع جدیدة ضمن نفس جنس المشروع والمتحقق من الوفرة، إعادة
النظر بالنسبة المقررة لمحافظة نینوى ضمن إستراتیجیة التخفیف من الفقر والبالغة (15%) كونھا ال تتناسب مع واقع المحافظة وواقع الفقر

في المحافظة تم تخفیض المبلغ المخصص في برنامج البترودوالر لمحافظة نینوى والمقترح لعام 2020 من (9) إلى (4) ملیار بموجب
ً كتاب وزارة التخطیط المرقم (10684) في 25/8 مع اإلشارة إلى إن مقدار التخفیض كبیر جداً مع باقي المحافظات التي تم تخفیضھا، علما

إن أغلب المحافظات زادت نسبة التخصیص لھم، علیھ یرجى توضیح المعیار المعتمد لھذا التخفیض كون إجمالي المبالغ المقترحة لعام
2020 (1) ترلیون دینار وإن المبلغ المقترح لعام 2021 ھو نصف المبالغ المقترحة لذلك أطلب النظر إلى طلبات محافظة نینوى، ھنالك

.مشاریع إستراتیجیة تفتقد إلیھا المحافظة

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

.السیدة (إنتصار) إذا أكملِت ھذا الطلب قدمیھ إلى اللجنة المالیة
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-:النائبة انتصار علي خضر محمود الجبوري –

موجود وسوف أقدمھ إلى اللجنة المالیة، أكرر یرجى مضاعفة المبالغ المخصصة لمحافظة نینوى ضمن صندوق أعمار المناطق المحررة، ألنھا أكثر
.المحافظات المحررة تدمیراً وھي محافظة منكوبة

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

.اآلن لدینا مناقشات حول الموازنة، والذي تم تسجیل أسمھ على المناقشات العامة ینتظر

-:النائبة لیلیال محمد علي یونس عطو –

الكل یعلم ویتحدث عن مدینة الموصل إنھا منكوبة بشقیھا األیمن واألیسر متناسیاً أكبر قضاء وھو قضاء تلعفر الذي تعرض ألبشع الجرائم، مع
األسف الشدید إھمال وتقصیر من الحكومات المحلیة التي إستلمت محافظة نینوى جمیعھا ھمشت المكون التركماني، في عام 2005 كان ھنالك

إعمار لمدینة تلعفر كان مخصص مبلغ (50) ملیار صرفت منھا (12) ملیار إلعمار المرحلة األولى وبقت في وزارة المالیة (38) ملیار ھذه المبالغ
لغایة اآلن لم تصرف، نتمنى من اللجنة المالیة وأنا جمعت تواقیع للسادة النواب، (38,440,000,000) دینار للمرحلة الثانیة إلعمار مدینة تلعفر،

وأیضاً من النواحي المدمرة ناحیة العیاضیة منكوبة بالكامل وأیضاً تحتاج إلى بنى تحتیة، نطالب ھیأة الرئاسة بإضافة مبلغ ولو (25) ملیار ألن البنى
التحتیة مدمرة بالكامل وجثث موجودة لغایة اآلن في ھذه الناحیة، النازحین عادوا ولكن ال یستطیعوا أن یبنوا بیوتھم لعجم وجود آلیات ترفع ھذه

.الجثث، نطالب اللجنة المالیة وكتاب موجود لدَي سوف أسلمھ لھم

موضوع أخر: مبلغ (20) ملیار دینار كانت مخصصة لمدینة الموصل تم نقلھا إلى مدینة صالح الدین، ما ھي األسباب التي نقلت ھذا المبلغ إلى
.صالح الدین، من خلف ھذ الموضوع؟ ال نعرف، نطلب من اللجنة المالیة تحقیق في ھذا الموضوع

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

في أي سنة وأي موازنة؟ وما نوع ھذه المبالغ؟

-:النائبة لیلیال محمد علي یونس عطو –

.سنة 2017، وھي لدعم اإلستقرار

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

.سلمي الطلب إلى اللجنة المالیة

-:النائب سعران عبید شاني األعاجیبي –

.سوف أذكر بإختصار أھم النقاط التي أحب أن أوضحھا

فرض ضرائب على المواد المستوردة وخصوصاً المواد المنتجة محلیاً للحفاظ على المنتوج الوطني وتشجیع المواطن العراقي على اإلنتاج .1
.المحلي مثل بیض المائدة واللحوم بإنواعھا والحنطة والشعیر وباقي المزروعات األخرى التي ینتجھا الفالح العراقي

تثبیت سعر صرف الدوالر لمدة ستة أشھر على مبلغ (132000) وذلك لسد العجز الحاصل في الرواتب، مع األخذ بنظر اإلعتبار إن .2
الضرائب واألستقطاعات ستساھم في حل ھذه المشكلة إذا لم یتم سد العجز، یصار عندھا إلى رفع سعر الصرف إلى (145)، یعني فقط ستة

ً .أشھر كتجربة وبعدھا نعیده للسعر الموجود حالیا
اعتماد بطاقة الماستركارد في إستحصال كافة الضرائب في المنافذ الحدودیة ودوائر الدولة وبجبایة األموال مع التوجھ نحو إقامة حكومة .3

.إلكترونیة بالتزامن مع وجود خدمة الجیل الرابع لشركات الھاتف النقال
القیام بتوزیع الدوالر بنسبة (50%) من رواتب الموظفین والمتقاعدین لضمان توفر إستقرار األسواق مع التوصیة بتقلیل مزاد العملة للحد .4

من الحواالت الخارجیة الوھمیة، ھنالك حواالت تذھب إلى الخارج مقابل مواد لكن ھذه المواد ال تصل فقط الدوالر یذھب للخارج المفروض
.أن یحاسب البنك المركزي على ھذا الموضوع

لدینا مناشدات إدراج المواطنین الفاحصین عام 2017 الذین تقریاً عددھم (2014)، نحن نعرف إنھ یوجد عجز ولكن ھذه مناشدات، یبقى ھذا األمر
.راجع للجنة المالیة والسادة في الحكومة

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

.ھؤالء التابعین لوزارة الداخلیة
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-:النائب سعران عبید شاني األعاجیبي –

نعم، تحویل المنتسبین في وزارة الداخلیة من حملة شھادة البكالوریوس إلى الوظیفة المدنیة أعتقد إن ھذا فیھ فائدة ویوفر نصف الراتب، ألنھ زیادة
.رواتب وزارة الداخلیة نصف، وسوف یقل الراتب وھذا یوفر أموال للدولة

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

.فیھ وفرة للدولة

-:النائب سعران عبید شاني األعاجیبي –

فیھ وفرة مالیة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلیة، أیضاً مناشدة من المواطنین بتثبیت عقود مفوضیة اإلنتخابات، وحقیقة ھؤالء مظلومین منذ تأسیس
المفوضیة لغایة اآلن أكثر عقود، فقط وقت الحاجة لھم في اإلنتخابات یستدعونھم وھم الذین یعملون ویتعبون ویسھرون، وعندما تنتھي اإلنتخابات كل

.شخص یذھب إلى طریق

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

.وأغلبھم أكتسب خبرة في العمل

-:النائب سعران عبید شاني األعاجیبي –

.ھذه أیضاً مناشدة للسادة في اللجنة المالیة ولدي طلبات أخرى لن أطیل بھا وسوف أسلمھا للسادة في اللجنة المالیة

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

.شكراً سیادة النائب وأرجو تسلیمھا إلى اللجنة المالیة وممثلیھم

 

-:النائبة ایناس ناجي كاظم المكصوصي –

.أتمنى أن تعطیني وقت أكثر من دقیقتین

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

.ھي لیست دقیقتین وإنما ثالثة

-:النائبة ایناس ناجي كاظم المكصوصي –

أتمنى من خالل ھیأة الرئاسة أن توضح لنا الفقرات التي تضمنت قانون الموازنة اإلتحادیة عام 2021، نحن نرفض اإلقتراض الخارجي، لكن في
قانون الموازنة اإلتحادیة لعام 2021 كانت ھنالك أكثر من فقرة تشیر وتوضح الصالحیة إلى اإلقتراض الخارجي، وھذا واضح في الفقرة ثانیاً (أ)

سادساً وسابعاً، اإلقتراض من المؤسسات الدولیة  اإلقتراض بضمان الصادرات الدولیة، وأیضاً المادة (2) تخول وزیر المالیة اإلتحادي أو ما یخولھ
اإلستمرار باإلقتراض من الخارج لتمویل المشاریع التنمویة وبعد مصادقة مجلس الوزراء، في حین ھذه الفقرات لم تذكر في موازنة عام 2019، في

موازنة عام 2019 كانت الفقرة كالتالي، یخول وزیر المالیة اإلتحادي أو ما یخولھ بعد مصادقة مجلس الوزراء باإلقتراض من صندوق التقاعد أو
الرصید المدور اإلضافي بدالً من اإلقتراض الخارجي الجدید لتمویل العجز، إذن ھنالك فقرات تسمح وتمنح اإلقتراض الخارجي مقدماً، المادة (2)

في قانون موازنة عام 2021 الفقرة ناقصة كتبت كالتالي، یخول وزیر المالیة اإلتحادي أو ما یخولھ اإلستمرار باإلقتراض من الخارج لتمویل
المشاریع التنمویة بعد مصادقة مجلس الوزراء للقروض المبینة تفاصیلھا، لكن المفروض كما ھو مثبت في موازنة عام 2019 المصادق علیھا في

.السنوات السابقة والمبینة تفاصیلھا أدناه كما ھو مثبت، ھذا قانون عام 2019

النقطة األخرى: وھذه مھمة اإلقتراض من الوكاالت والبنوك نحن نعلم وھذه من البدیھیات الموجودة في المحاسبة ھنالك قرض، مثبت في عام
2019 قانون الموازنة اإلتحادیة أصل المبلغ الذي تم إقتراضھ مثالً (500) ملیون دوالر، لكن في عام 2019 الموازنة اإلتحادیة لنفس الوكالة
ونفس البنك المبلغ إختلف یعني إذا كان (500) ملیون دوالر، أصبح في عام 2021 أصل المبلغ یختلف، على سبیل المثال أكثر من حالة ولكن
سوف أعطي ھذه الحالة، الوكالة الیابانیة للتعاون الدولي لم یتم تحدید مبلغ اإلقتراض في عام 2019 كانت ھنالك مشاریع البلدیات لكن في عام
2021 لك تذكر لكن ھناك مشاریع اخرى تمت إضافتھا، اإلقتراض من بنك التنمیة األلماني في عام 2019 أصل المبلغ (500) ملیون یورو،

وأیضاً ھنالك إضافة سوف یتم توقیع مبلغ بمقدار (250) ملیون یورو خالل عام 2019 لتمویل مشاریع إعمار المناطق المحررة بمبلغ (80) ملیون
یورو، في عام 2021 فقط ذكر مبلغ اإلقتراض (500) ملیون یورو فھنالك جزء لم یتم ذكره، اإلقتراض من الصندوق الكویتي للتنمیة اإلقتصادیة
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في عام 2021 مبلغ اإلقتراض في األصل (470) میلون دوالر في حین عام 2019 (440) ملیون دوالر وسیوف یتم توقیع مبلغ (360) ملیون
دوالر لتمویل مشاریع التربیة والصحة بمبلغ (40) ملیون دوالر، في عام 2021 (390) ملیون دوالر لتمویل مشاریع ھي نفسھا (40) ملیون
دوالر، وھنالك الكثیر من ھذه التناقضات بین عام 2019 وعام 2021، قمت بتثبیت كل ھذه الوكاالت والبنوك مبلغ اإلقتراض في عام 2019

.یختلف عن مبلغ اإلقتراض في عام 2021 ومعي مثبتة جمیعھا

-:النائبة دیالن غفور صالح زنكنة –

مداخلتي حول المبالغ المخصصة للمادة (140) في مشروع قانون الموازنة لعام 2021، ال یخفى على أحد اھمیة المادة (140) الدستوریة لمعالجة
جمیع المشاكل في عموم المحافظات المتنازع علیھا، وھي تمثل خارطة طریق دستوریة وقانونیة لتطبیع األوضاع في ھذه المحافظات وإنھاء اآلثار

السلبیة لسیاسات النظام السابق، أود أن أبین ھنا إن اكثر من (40) ألف عائلة في محافظة كركوك من العوائل الوافدة والمرحلة بإنتظار إستالم
تعویضات المادة (140)، والمحافظة بحاجة ألكثر من (12) ملیار لتعویض المزارعین المشمولین بالمادة (140) علیھ نطالب اللجنة المالیة بزیادة

.التخصیصات المالیة للمادة (140)، كون المبالغ المخصصة مع أھمیة المادة وتنفیذ مراحلھا

مالحظة أخرى: بناًء على طلب كتلة اإلتحاد الوطني الكردستاني لتشكیل لجنة مؤقتة متابعة تنفیذ المادة (140)، مشكورة رئاسة المجلس قامت
بتوجیھ لتشكیل ھذه اللجنة، إال إن ھذه اللجنة لم تجتمع لحد ھذه اآلن ولم تقدم تقاریرھا إلى مجلس النواب عملھا غیر واضح أطلب من جنابكم التوجیھ

.لھذه اللجنة بإعداد التقریر للسادة النواب

-:النائب كاطع نجمان جلود الركابي –

.لدي القلیل من بعض المالحظات

أوالً: ال یخفى على الجمیع إن ھذه الموازنة بالفحص الدقیق تظھر تختلف وتتناقض مع ما طرحتھ حكومتنا الرشیدة، الحكومة قبل عدة أشھر طرحت
ورقة بیضاء لإلصالح اإلقتصادي، لكن مع األسف ھذه الموازنة جاءت متناقضة مع ما طرحتھ الحكومة وطرحھ السید وزیر المالیة لھذا األمر، وھذا

ناتج من خالل األرقام الموجودة في ھذه الموازنة، ومع األسف الموازنة غضت النظر عن الكثیر من القضایا الملحة والتي یحتاجھا المواطن
العراقي، أذكر على سبیل المثال منذ اكثر من سنة ونصف عشرات األالف من الخریجین ومن العقود والحراس األمنیین یتظاھرون امام المنطقة

الخضراء وقد تعرضوا عدة مرات لألذى من قبل الجھات األمنیة وقسم منھم أصیب، لكن مع األسف نالحظ إن الموازنة لم تتطرق لوضع ھؤالء،
ھذه مشكلة كبیرة جداً على السادة في اللجنة المالیة وعلى السادة النواب أن یراجعوا ھذه المسألة ونعید النظر بھا ألن ھؤالء المئات او األالف من

المواطنین المتظاھرین یجب أن یكون لھم الحق في ھذه الموازنة، االمر األخر ھذه الموازنة طرحت بعض التناقضات نحن بلد زراعي وتعلمون لدینا
نفط ولدینا زراعة ، ھذه الموازنة سمحت للحكومة أن تجرف بعض أو عدد من المزارع واألراضي الزراعیة وخاصة بالنسبة إلى البساتین، تجرفھا

من أجل أن تبیع ھذه األراضي وتستفید منھا، وھذا خالف ما یطمح لھ الفالح العراقي ھذه الموازنة فیھا تناقضات كثیرة، على سبیل المثال بناء
المدارس في الموازنة ھناك بناء أكثر من (1000) مدرسة، ولكن مسؤولیة بناء ھذه المدارس عوضاً ما تكون على مسؤولیة وزارة التربیة تكون
مسؤولیتھا على األمانة العامة لمجلس الوزراء، وھذا یناقض اإلختصاص، كل وزارة لھا إختصاص في وزارة التربیة ھناك مدیریات خاصة لبناء

المدارس، ما ھو السبب الذي یحول مسؤولیة بناء المدارس من وزارة التربیة إلى مسؤولیة األمانة العامة لمجلس الوزراء، األمر األخر الذي أرغب
بطرحھ أمام السادة النواب حول محافظة ذي قار الجمیع یعلم، مجلس قبل سنة قرر إن محافظة ذي قار محافظة منكوبة، وھي المحافظة الوحیدة

المستمرة فیھا المظاھرات منذ إندالعھا في عام 2019 ولغایة اآلن وقدمت الضحایا الكثیر من الشھداء ومن الجرحى ولغایة الیوم المظاھرات
مستمرة، ولكن مع األسف الحكومة لم تبدي أي إھتمام، صحیح شكلت لجنة لكن ھذه اللجنة لم تفي بالغرض من قبل الحكومة واآلن الوضع كما ھو

واالمور كما ھي، ھذه المحافظة مغبونة یجب مراجعة مخصصات ھذه المحافظة بالنسبة للموازنة وھي مسؤولیة شرعیة ومسؤولیة وطنیة تجاه
.السادة النواب

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

مسائل الموازنة مسائل متعددة ومتنوعة ولكن الوقت قصیر وأقف عند نقطتین في ھذه المداخلة، كان یفترض من الحكومة ان ترسل جملة من التقاریر
والمالحظات والبیانات التي تعرف بإستراتیجیتھا الوطنیة للمرحلة القادمة، كل ھذه التقاریر مع شدید األسف معدومة وغیر مرفقة مع قانون الموازنة

لذلك الصورة غیر واضحة لدینا بشكل تام، نحن نحاول أن نجمع بیانات من ھنا وھناك حتى نقف على حقائق األشیاء ونصوب األمور باإلتجاه
.الصحیح، مفردتین أساسیتین أرید أن أتطرق لھما

أوالً: إیقاف المشاریع اإلستثماریة فیھ ظلم فاحش لكثیر من محافظاتنا في عراقنا العزیز خصوصاً في بغداد إیقاف المشاریع اإلستثماریة والتنمویة
الجدیدة في بغداد یضر بنا نحن سكنة أطراف بغداد وبالخصوص مناطق المعامل والنھروان، مع شدید األسف ھذا خطأ جسیم أرتكبتھ الحكومة

المحلیة واإلدارة المحلیة في محافظة بغداد طوال السنوات الماضیة خصوصاً السنتان أو الثالث سنوات الماضیات، ال توجد مشاریع جدیدة لھذه
المناطق  ال توجد خطط لھا، وقد جاء اإلیقاف سوف تُحرم ھذه المناطق من أي مشروع إستثماري خصوصاً في مجاالت البنى التحتیة المجاري

.وغیرھا، نحتاج ان نعطي إستثناء خاص لھذه المناطق وأخص بالذكر مناطق أطراف بغداد وبشكل واضح مناطق المعامل والنھروان

المسألة الثانیة: التقریر الثاني الذي كان من المفروض الحكومة ان ترفقھ مع الموازنة ھو موضوع القوى العاملة، ھو موضوع حیوي وإستراتیجي،
الوظیفیة األساسیة ألي حكومة وألي سلطة عامة ھو خفض البطالة وتوفیر فرص عمل، الیوم نحن لدینا إرتفاع في القوى العاملة (321) درجة

وظیفیة ھذه لیس لدینا أي صورة عنھا ما ھي أسبابھا وأین ذھبت وأین جاءت؟ ھنالك تمییع واضح لھذه المسألة، نحن ال نعرف ھذه البطالة المتفشیة
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في الواقع العراقي التي في بعض المحافظات تفوق (40- 45%) ھل لدى الحكومة خطة وإستراتیجیة لمعالجة البطالة، أنا أجزم من ھذا المنبر إن
موضوع البطالة وموضوع عدم توفر فرص عمل لشبابنا العراقي الغیور  ھذا سوف یؤدي إلى كارثة تھدید لألمن القومي للدولة العراقیة، تھدید للسلم

اإلجتماعي ھؤالء الشباب إذا لم تحتضنھم الحكومة وتوفر لھم فرص عمل، من غیر الممكن ان تبقى ھذه المنھجیة السلبیة للحكومة والتسویف
والمماطلة ھي العنصر الغالب على أداء الحكومة في معالجة ھذا الملف، ال توجد خطة إستراتیجیة ال توجد أي رؤیة وطنیة أنا متابع لھذا الملف منذ

.سنتین، لم أرى الحكومة  بھذا الملف الحیوي الذي ذكرت إنھ یھدد األمن القومي للدولة العراقیة ال توجد خطوة واحدة لمعالجة ھذه القضیة

-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –

.شكراً للسید الرئیس، وشكر موصول إلى الدكتور بشیر، واللجنة المالیة، وزمالئي وزمیالتي الحضور

الیوم اطرح في حضرتكم موضوع في غایة األھمیة، یتمثل بمظلومیة حقیقیة تقع على محافظة كربالء المقدسة، المظلومة األولى سیاسیة، والمظلومة
الثانیة مالیة وسیادة النائب (أبو جعفر) یستمع، محافظة كربالء ال یوجد فیھا وزیر وال مدیر عام وال وكیل وزیر وھذه بصراحة ألقت بظاللھا على

عملیة صناعة وإنتاج الموازنة، وسیادة النائب كان محافظ ویعلم، محافظة كربالء أیضاً لیس فیھا عضو في اللجنة المالیة ھذا أیضاً (فوق الحمل
.(تعالوة

النقطة األخرى: أنا أستغرب محافظة كربالء یعتمدون على التعداد العام للسكان بموجب الدستور، طیب أنا أعرف ماذا بھا ھذِه الحكومة العراقیة منذُ
عام 1997 إلى األن عام 2021 وجنابك التقیت وأصدرت بیان حوَل إجراء التعداد العام للسكان، لیَس من المعقول یبقى العراق رھین التقدیرات

والقضایا السیاسیة، یعني الیوم محافظة كربالء یؤمھا تقریبا (50) ملیون زائر نقسمھا على (365) یخرج (200) الف مواطن یأتون إلیھا في الیوم،
ھل ھناك أحد في مجلس النواب لم یذھب لزیارة كربالء، اعتقد نصف أعضاء مجلس النواب والمسؤولین لدیھم منازل في كربالء، لماذا ال یأتي

وینظر لھذِه المحافظة ال أستطیع أن أقول محافظة منكوبة؟ لكن ال أراھا تُحترم لمكانتھا الدینیة ومكانتھا اإلسالمیة ومكانتھا اإلجتماعیة، الیوم ھذِه
المحافظة یخصصوا لھا (90 أو100أو120) ملیار بینما ھنالَك ضغط على خدمات المجاري، ضغط على خدمات المیاه، ضغط على المدارس،
یوجد فیھا یا سیادة النائب (28) حي سكني متجاوز كلھم یریدون خدمات الكھرباء، وخدمات المجاري، وخدمات الطرق. المھم ھذا الكالم رِب

العالمین یسمعھ، ھذا لیَس ألسباب أُخرى وهللاُ یعلم، أنا أرى لمحافظة كربالء استھداف واضح رغم كان منھا السید رئیس الوزراء (نوري المالكي)
دورتین إنتخابیة وفي محافظة كربالء ولكن ال زالت ھذِه النظرة أَن محافظة كربالء على التعداد العام للسكان یحسبوا لك ملیون و(200) والذیَن

یسكنون فیھا ما یُقارب ملیونین و(200)، أطلب من سیادتكم أنتم أھُل ذلك والدكتور (بشیر) یسمع واإلخوة في اللجنة المالیة یسمعون الرجاء ولیس
من الداعي الشخص یرجو ولكن مطلب أخالقي ھَو أن تُنصف محافظة كربالء، مثلما یُعطوا لمحافظة ذي قار وھم إخوتنا وأھلنا (50) ملیار ودفعات

مثل بقیة المحافظات، كربالء لیَس فیھا منفذ حدودي (عرعر) وجعلوھا على محافظة (األنبار) وھَي محافظة عزیزة وغالیة علینا، لیَس فیھا مصفى
للنفط ولیس فیھا صراحةً الزائر دوالر رفعوه أصبَح مجاني یأتي الزائر، وفي ظل جائحة (كورونا) اضطھاد حقیقي وأنا أعتبره واسمح لي سیادة

.الرئیس ممنھج اتجاه محافظة كربالء، أنا أشكركم على اھتمامكم وعلى ُحسن اإلصغاء

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

نضم صوتنا إلى صوتك سیادة النائب دكتور (ریاض المسعودي) حیُث ال یوجد مورد مالي إلى محافظتي (النجف وكربالء) المقدستین ویؤمھا أكثر
من (20) ملیون في المناسبات الدینیة وأكثر منھم في المناسبات األخرى خالل السنة الواحدة، وھؤالء یحتاجون إلى خدمات صحیة وخدمات بلدیة
ونظافة وخدمات أكل وشرب وحتى مبیت، بذلك نطلب باسمك وباسم أعضاء مجلس النواب العراقي من كوردستان العراق إلى البصرة الفیحاء من

.اللجنة المالیة أن تُراعا ھاتین المحافظتین في الموازنة اإلتحادیة لعام 2021، شكراً جزیالً

-:النائب عباس علیوي كاظم –

بالوقت الذي نُثمن الجھود المباركة لإلخوة في اللجنة المالیة وسعیھم الدائم في عملیة ضغط الموازنة، نحُن كلجنة شباب وریاضة سیادة الرئیس عقدنا
أكثر من إجتماع مع اإلخوة في اللجنة البارالمبیة واللجنة األولمبیة ووزارة الشباب بخصوص موازنة عام 2021، وكتبنا تقریر وإن شاء هللا سوَف

یصل إلى اإلخوة في اللجنة المالیة لإلطالع علیھ، قدرت اللجنة البارالمبیة مصاریفھا لعام 2021 مبلغ (15) ملیار و (568) ملیون وأربع مائة،
بینما المخصص لھا في الموازنة (8) ملیار و تسُع مائة، بالمناسبة اللجنة البارالمبیة لیَس لھا واردات واستثمارات خاصة، ما عدا المنحة التي

مخصصة لھا من الحكومة، ھناك زیادة واضحة في منحتھا لعام 2020 كانت (9) ملیار ومائة وخمس وتسعون ملیون، إلى (15) ملیار وخمسمائة
وثمان وستون، وھذِه زیادة كبیرة خالل السنة علماً أََن تخصیصات دورة (طوكیو) موجودة في الموازنة، ولدینا كذلَك سعر صرف الدوالر الجدید
وكما موجود، نحُن عملنا مجموعة من الجداول حتى نزود اإلخوة في اللجنة المالیة لسعر الصرف سوَف یؤثر بشكل سلبي على المنح المخصصة

للجنة البارا أولمبیة، ھناَك أموال مخصصة لألراضي واألبنیة لم تكن موجودة سابقاً، لدیھم إیجارات تدفعھا اللجنة البارالمبیة ما لم تكن موجودة في
الموازنة، جدول مصاریف الالعبین والمدربین حقیقةً الذي اطلعنا علیِھ من خالل الكشف أَن ھناك العبین یمثلون على سبیل المثال في اإلقلیم ال یتم
ذكرھم في المنح الخاصة بھم باعتبار أَن اإلقلیم ھو المسؤول على الدفع لھم، بینما ھم العبین یقدمون خدمة للوطن كلھُ، للعراق كلھ فبالتالي ال بد أن

.یكون ھناك مبالغ مخصصة إلى الالعبین والمدربین

بالنسبة إلى اللجنة األولمبیة، تخصیصات اللجنة األولمبیة في موازنة عام 2020 بلغت (13) ملیار ومئتان واربعین، بینما كانت في السنوات السابقة
أكثر من (30) ملیار دینار وھذا یُمثل تخفیضاً كبیراً یمنع الریاضة من القیام بنشاطاتھا بشكل سلیم وصحیح، حیُث ھناك (27) إتحاد في البلد و(26)

إتحاد لدیھم ارتباطات مع الدورة األولمبیة، وھناَك (10) اتحادات معترف بھا من قِبل اللجنة األولمبیة ولدیھا إلتزامات مع اتحادات دولیة وسوَف
یشاركون في الدورة اإلقلیمیة والقاریة والعربیة، كما أَن ھناك (11) إتحاد لدیھم اتحادات دولیة ولدیھم نشاطات، في السابق كانت تخصیصات

ً أل
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اإلتحادات ال تقل عن (20) ملیار ضمن موازنة األولمبیة وتقریباً (ملیار) للممثلیات في المحافظات، العراق ملتزم بمشاركات في (5) دورات
ریاضیة ھي دورة األلعاب األسیویة الشاطئیة في الصین، دورة األلعاب األسیویة داخل الصاالت في تایلند، دورة األلعاب األولمبیة في طوكیو في

(الیابان)، ودورة األلعاب التضامني األولمبي في (تركیا)، ودورة األلعاب األسیویة للشباب في (الصین) ھذِه كلھا سوَف تُجرى في عام 2021 وھذا
ماذا یتطلب؟ یتطلب اشتراكات والتزامات بمشاركة من الِفرق العراقیة، باإلضافة إلى ذلك لدیھم حوالي أي كموظفین لدى اللجنة األولمبیة (350)

موظف معظمھم یعني ال یُستفاد منھم ھذا العدد الكبیر موجودین في منشئات وضعت الوزارة یدھا علیھم فیحتاج تدویر لھؤالء الموظفین باإلضافة إلى
یحتاج معاونة الوزارة في استقطاب مجموعة من الموظفین والكوادر لمساعدة األولمبیة في أداء عملھا، لدینا مصاریف الصیانة والتشغیل لمقر اللجنة

األولمبیة یبلغ (3) ملیارات سنویاً سیادة الرئیس، میزانیة إتحاد كرة القدم وحدھا كانت أكثر من (7) ملیارات كان یستلمھا اإلتحاد من خالل منحة
خاصة تطلبھا من دولة رئیس الوزراء، یعني (7) ملیارات خاصة إلتحاد القدم یطلبھا بشكل مباشر من دولة رئیس الوزراء، باإلضافة إلى ذلك سیادة
الرئیس ال توجد واردات للجنة عدا بعض األموال ضمن برنامج التضامن األولمبي، ھذا تَم إیقافھُ بسبب المشاكل الحاصلة في اللجنة األولمبیة، لدینا
عدد اإلتحادات واألبواب التي تُصرف علیھا األولمبیة ھي (58) البعض منھا ال یتم الصرف علیھ، ھذا البعض ال تصرف علیھم اللجنة األولمبیة،

لدینا جریدة المالعب والصحف الریاضیة والمجلة األولمبیة یُصرف علیھا أكثر من (300) ملیون ھذا سابقاً بالنسبة إلى جریدة المالعب لدیھا دیون
ولم نجدھا موجودة ضمن الموازنة الموجودة، أغلب اإلخوة اإلعالمیین والصحفیین الموجودین في الجریدة عِملوا لفترة على ما أعتقد تسعة أشھر

ویطلبون أموال ولم نجدھا في الموازنة دیون سابقة، ھناَك توزیع غیر سلیم للمنحة لالتحادات غیر المعترف بھا من قِبل األولمبیة كما أَن ھناَك
إتحادات توعیة یُفترض أن تكون مستقلة وال تأخذ منحة من األولمبیة مثل الریاضة الجامعیة، والشركات، وقوة الذراع، والرحالة، والقوة البدنیة،
والریاضة للجمیع، ھذِه المفروض ال تأخذ، ھناَك دیون سابقة على األولمبیة وعلى بعض اإلتحادات منھا مصاریف خاصة بتشغیل المقر وأُخرى

إشتراكات دولیة یجب تسدیدھا ھذِه أیضاً غیر موجودة في الموازنة. بالنسبة للوزارة تم تخصیص مبلغ (22) ملیار وثالثمائة وواحد وثمانون
للمشاریع اإلستثماریة، طبعاً الوزارة تَطلب (354) ملیار حتى تُكمل مشاریعھا، لدیھا (7) مشاریع عمالقة نسبة اإلنجاز فیھا متقدمة ویمكن أن تنتھي
ھذا العام إذا مكناھا من دفع األموال ویمكن افتتاحھ واإلستفادة منھا لكنھا تحتاج إلى (75) ملیار، منتدیات الشباب عددھا (15) منتدى نسبة اإلنجاز
فیھا (70%) تحتاج إلى (21) ملیار لكي یتم إفتتاحھا ھذا العام، مشاریع منتدیات شبابیة ومشاریع إستثماریة وتصامیم لمشاریع متنوعة تحتاج إلى

(25) ملیار ھذِه كلھا غیر موجودة في الموازنة، ھذا التقریر المفصل من قبل لجنة الشباب والریاضة سوَف نزودهُ إلى اإلخوة في اللجنة المالیة
.ونطالبھم بالمتابعة وإدراج ھذِه المبالغ من أجل إنجاز المشاریع

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

.إذا أمكن تُقدم ھذِه األوراق التي لدیَك إلى اللجنة المالیة

-:النائب مختار محمود یوسف الموسوي –

سیادة الرئیس، أنا أرى الموازنة لعام 2021 كأنما موازنة لیَست من داخل العراق، ألَن الخالفات التي بیننا وبین الحكومة المفروض (10% أو
25%) إلى األن نقاشات اإلخوة النواب مَع إطروحة موازنة الحكومة (100%) إذاً الموازنة في أي حاٍل من األحوال المفروض أن تتغیر ألَن ھناَك
مثلما تفضَل اإلخوان أنا یوم أمس التقیت (35) ألف طالب خریجین قدماء، یعني ھؤالء اإلخوة (35) ألف سوف لن یُقبلوا في تعیینات في الوزارات

.ألَن أعمارھم سوف تتجاوز(40) عام، یوم أمس إلتقیت بھم والیوم لدي لقاء معھم (35) ألف من الخریجین القدماء، ھذا أوالً

ثانیاً: بالنسبة لمجلس الخدمة اإلتحادیة ھناَك حذف واستحداث في الوزارات، أیَن المجلس وأین عنوانھُ وأیَن البنایة؟ صوتنا أَنھ (9) أعضاء ھم أین إال
األن؟ الحذف واإلستحداث بالنسبة للوزارات المفرض ھم یتكفلون بھذا الموضوع ولیَس الوزراء، یعني یجمعون أقاربھم أو أھالیھم أو یستخدمون

التعیینات ألغراض إنتخابیة. بالنسبة للحشد لدینا (30) ألف خدموا وحاربوا وقاتلوا وفي النھایة ھم عادوا إلى منازلھم ونطالب إلى األن لكن ال یوجد
.أي جواب (100%)، وبالنسبة للبقیة والموازنة أرجو دراسة خاصة ألن یحتاج دراسة طویلة، والشعب العراقي یحتاج بأسرع وقت ممكن

ثالثاً: الدوالر لماذا إلى األن أرى قلة من السادة النواب یتكلمون بصعود الدوالر؟ صعود الدوالر یعني نزول قیمة العلم العراقي والدولة، لماذا حددنا
.بھذا المقدار ودائماً ھذا الموضوع أنا أراهُ غیر صحیح الدینار یضعف أمام العمالت األجنبیة

-:النائب حسن جالل محمد الكناني –

.شكراً سیادة الرئیس، شكر موصول إلى الدكتور (بشیر) حفظھُ هللا، وشكر موصول إلى اإلخوة في اللجنة المالیة وشكراً لسعیھم

عام 2019 تكلمُت بِھ في الجلسة السابقة طالبنا في زیادة التخصیصات المالیة لوزارة الصناعة، ووزارة الصحة، ووزارة التربیة، علماً إَن ھذِه
الوزارات من الوزارات الخدمیة لألسف الشدید عدة جلسات تم فیھا إستضافة وزیر الصناعة في الحكومة السابقة أو الحكومة الحالیة لم یستجیب وال

توجد لدیِھ إرادة حقیقیة لیَس لدى الدولة وال لدى وزارة الصناعة إلعادة تأھیل الصناعة، ألَن ھذا واضح من إحالتھم ألكثر المشاریع الصناعیة
لإلستثمار وبنسبة (95%) للمستثمر و(5%) للدولة، إضافةً إلى إحالة المشاریع اإلستثماریة عقود المشاركة الوھمیة، ھذِه العقود كبلت الدولة خسائر

كبیرة واألن العراق في أزمة مالیة المفروض على الدولة أن تكون إرادة حقیقیة إلعادة تأھیل كافة المصانع، ویجب محاكمة الوزارة التي حالت
شركات كاإلسمنت وشركات استراتیجیة مھمة بنسبة (95%) ھذِه كارثة كبیرة، یجب إحالتھم أكثر من اإلرھاب ألَن نحُن قلنا الصناعة تعرضت إلى

مؤامرة خارجیة واألن لألسف الشدید مؤامرة داخلیة، ناس متنفذین بالدولة ومتنفذین في كافة مفاصل الدولة یُساھمون في تدمیر الصناعة الوطنیة،
علماً الصناعة الوطنیة ترفد میزانیة الدولة بحدود (16 – 20%)، نتكلم دائماً ولكن لألسف وبدون جدوى وبدون فائدة، الیوم العراق یمر في أزمة

إقتصادیة یجب علینا أن نستفاد من ھذِه األزمة ونعبر ھذِه األزمة، سیدي الرئیس تعلم والشعب العراقي یعلم بصورة عامة منذُ عام 1980وعام

ً
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1990 العراق یمر بحروب والعراق محاصر إقتصادیاً وكان یصدر المنتج الصناعي للعالم، یصدر في كافة منتجاتھ اآلن نحُن شعب (البصرة)
.الشعب المسكین المظلوم توجد معامل صناعیة توفر فرص عمل أكثر من (50) ألف فرصة

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

.أعطِھ مجال، أستاذ (حسن) أرجو الذھاب إلى النقطة

-:النائب حسن جالل محمد الكناني –

ھذا الموضوع أنا أطلب زیادة تخصیصات مالیة للصناعة، وأُعِقب على موضوع مھم جداً وضروري أن تسمعھُ ویسمعھُ الحاضرین، نحُن اآلن
مسؤولین أمام هللا العراق توجد فیِھ ثروات معدنیة تعلم ھذِه الثروات المعدنیة أحالوھا فرص استثماریة (95%) للمستثمر و(5%) للدولة، ھذِه

ثروات في سطح األرض (كالكبریت، النحاس، والفوسفات) وقفنا ھذِه اإلحاالت في الحكومة السابقة والحكومة الحالیة أیضاً وزیر الصناعة لم یلتزم،
قام برفع كتاب إلى رئاسة الوزراء/ الدائرة اإلقتصادیة، والدائرة اإلقتصادیة أجابت وزارة الصناعة بأَن اإلستثمار في المعادن یُعد أھم من اإلستثمار

.النفطي، سیدي الرئیس أرجو االنتباه إلى ھذِه المالحظة، ھذا جواب الدائرة اإلقتصادیة في مجلس الوزراء

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

.أرجو اإلختصار، مضى الكثیر من الوقت

-:النائب حسن جالل محمد الكناني –

المطلوب المعادن تُستثمر من قِبل الدولة، ألَن ھذِه توفر مبالغ وننجو من ھذِه األزمة اإلقتصادیة، أدعو من هللا أن یحفظ الجمیع وتكون إرادة حقیقیة
.لدى الحكومة ولدى اللجنة المالیة تُساھم في زیادة تخصیصات وزارة الصناعة

-:النائب مظفر اسماعیل اشتیوي الوائلي –

سیادة الرئیس، نُطالب إضافة فقرة في الموازنة اإلتحادیة لعام 2021 ھي تثبیت الحراس األمنیین على المالك الدائم لوزارة النفط أو وزارة الداخلیة،
سیادة الرئیس ھؤالء (6500) ألف حارس أمني موجود في الحقول النفطیة مضى علیھم أكثر من (12) سنة ال وزارة الداخلیة تُثبتھم على المالك

الدائم وال وزارة النفط تُثبتھم على المالك الدائم، وزارة الداخلیة ھي الُمشرفة الحقیقیة علیھم ووزارة النفط تُعطیھم رواتبھم (600) ألف، مضى علیھم
أكثر من (12) سنة تقریباً بدون تثبیت، حتى عنَد تعرضھم لعملیات إرھابیة لسرقة النفط ویُقتلون أو یُستشھدون ال یوجد حتى تعویض لھم، نطالب
بتثبیتھم على المالك الدائم لوزارة النفط أو وزارة الداخلیة والبالغ عددھم ما یُقارب (6500) منتسب، تَم تشغیلھم من قِبل وزارة النفط في المواقع

النفطیة منذُ أكثر من (12) سنة وعملھم ھو حمایة اآلبار النفطیة واألنابیب وحمایة الشركات النفطیة، یعملون تحَت إشراف وزارة الداخلیة وعملھم
مرتبط بمدیریات شرطة النفط ویستلمون رواتبھم من وزارة النفط، وعلیِھ نُطالب بإنصافِھم وتثبیتھم على المالك الدائم إحدى الوزارتین إما وزارة
الداخلیة أو وزارة النفط، كذلَك نُطالب بإضافة فقرة إعادة المفصولین من وزارة العدل الذیَن تَم فصلھم من قِبل قوات اإلحتالل األمریكي ونطالب

.بإنصافھم وإعادتھم إلى دوائرھم اإلصالحیة

-:النائب مقدام محمد عبید الجمیلي –

في البدایة الیوم عقدت لجنة التعلیم العالي النیابیة جلسة طارئة بخصوص توسعة مقاعد الدراسات العلیا على ضوء االجتماع الذي ُعقد یوم الخمیس
الماضي مَع الكادر المتقدم في وزارة التعلیم العالي وتم اإلتفاق على التوصیات وجنابك االن رفعتھُ إلى اللجنة القانونیة من أجل صیاغة قرار نیابي إن

.شاء هللا في الجلسات القادمة یتم التصویت علیھ

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

.بجھودكم

-:النائب مقدام محمد عبید الجمیلي –

فیما یتعلق بموضوع الموازنة الشكر والتقدیر موصول إلى اإلخوة واألخوات في اللجنة المالیة على جھودھم المبذولة خالل ھذِه الفترة بما یخص
محافظة (صالح الدین) ووضعھا في الموازنة ال یخفى على الجمیع سیادة رئیس الجلسة بأَن المحافظة تعرضت إلى دمار في البنى التحتیة وخاصةً ما
یتعلق بقطاعات الصحة، والتربیة والتعلیم، والبلدیات وخاصةً قضائي (الشرقاط وبیجي) علماً بأَن قضاء (بیجي) أُدرَج ضمن المناطق المنكوبة بقرار

نیابي تم التصویت علیھ في العام الماضي، لكن لم تولي الحكومة إھتمام كبیر بھذا القضاء وكذلَك قضاء (الشرقاط) األن الذي یُعاني من سوء في
الخدمات وسوء في إعادة اإلعمار، نطلب من اللجنة المالیة إدراج فقرات وزیادة تخصیصات صندوق إعادة اإلعمار من أجل الشروع في بناء البنى

التحتیة المدمرة في محافظة (صالح الدین) وخاصةً في قضائي (الشرقاط وبیجي) باإلضافة أَن المحافظة أیضاً فیھا العدید من المفصولین من
وزارتي (الداخلیة والدفاع) وكذلَك وزارة (الصناعة) نأمل أن تتضمن الموازنة أیضاً فقرات إلعادة ھؤالء المفصولین إال أنھم یعیشون اآلن في وضع
إقتصادي صعب جداً بما یخص عملنا كلجنة التعلیم العالي وقطاع التعلیم العالي نطلب من اللجنة المالیة إدراج فقرات في الموازنة اإلتحادیة تتضمن

ً أ
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زیادة تخصیصات وزارة التعلیم العالي التي استقبلت أعداد كبیرة من الطالب على ضوء ُمخرجات وزارة التربیة والمعدالت العالیة وخاصةً ما یتعلق
بكلیات المجموعة الطبیة التي كانت نسبة التوسعة فیھا بحدود (200%) لكن لألسف البنى التحتیة الموجودة داخل الكلیات ال تستوعب ھذِه األعداد

لكن نأمل بأن تكون ھنالَك تخصیصات إضافیة من أجل بناء القاعات والمختبرات ِإلستیعاب األعداد المتزایدة  من قبل الطالب، وكذلَك أیضاً اإلھتمام
بموضوع البحث العلمي الذي كاَن تراجع ھذا الموضوع سبباً بخروج الجامعات العراقیة من التصنیفات العالمیة ھذا أیضاً موضوع مھم، باإلضافة

إلى طلب لجنة التعلیم العالي أمكانیة إدراج فقرات في موازنة عام 2021 لتعیین حملة الشھادات العلیا وكذلك تثبیت، عفواً وزارة التعلیم العالي وبقیة
.(الوزارات وفق قرار مجلس الوزراء المعدل (315

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

شكراً جزیال إلى السید رئیس لجنة التعلیم العالي، وشكراً لجھودك وإخوانك وخواتك في لجنة التعلیم للمشاكل الكثیرة التي یواجھھا طلبتنا األعزاء من
.الخریجین لھذا العام وكانت معدالتھم عالیة جداً، نتمنى إن شاء هللا اإلستمرار في ھذا العمل

-:النائب صادق حمید حسن السلیطي –

سیادة الرئیس إذا نأتي ونقارن بین آخر موازنة مرت ھي موازنة عام 2019 كانت كموازنة (133) تریلیون ولم تُصرف كل الموازنة، ھي موازنة
تقدیریة یمكن لم یتجاوز اإلنفاق (100) تریلیون، إذا نأتي لموازنة عام 2021 المقترحة طبعاً رقم مبالغ بھ (164) تریلیون لكن نحُن إذا نسمع

(164) تریلیون یجوز نقول كل مشاكل البلد سوف تُحل، وباألخص مشاكل الطبقات الفقیرة  الذي یھم مشاكل الدخل المحدود ھي مفردات البطاقة
التموینیة، إذا نأتي على مفردات البطاقة التموینیة نرى الحكومة مخصصة مبلغ (794) ملیار فقط لمدة سنة لمفردات البطاقة التموینیة، بینما في آخر

موازنة كان المبلغ المخصص (1,5) تریلیون، نحُن نستغرب الموازنة تزید وتتضاعف ومبلغ البطاقة ینزل للنصف مع العلم نحُن نعرف الظروف
اإلقتصادیة التي مرت على البلد عام 2020 والدخل للمواطن قل فالمفروض یكون دعم لمفردات البطاقة التموینیة وبدالً من زیادتھا مع زیادة
الموازنة كال رجعوا وخفضوھا إلى النصف، إذا نحُن المبلغ في عام 2019 لم یوفر (7 أو 8) حصص في السنة، أنا كیف أقللھا للنصف، ھذا

النصف یجوز یكفیھم ثالث حصص في السنة، الرقم بصراحة الخاص بالبطاقة التموینیة یحتاج إلى إعادة مراجعة ومضاعفتھ أو على األقل رفعھُ إلى
.(1,5) تریلیون كما جرى عام 2019

النقطة الثانیة: لدینا المادة (42) في الموازنة مادة خطرة وتنص على، لصاحب حق التصرف إقامة المشاریع السیاحیة والخدمیة والتجاریة على
األراضي الزراعیة، إستثناًء من أحكام قانون توحید أصناف الدولة مع تصحیح الصنف نقداً، نحُن نستغرب سیادة الرئیس زج ھكذا نصوص من

الحكومة في قانون الموازنة، ھذا قانون مالي لیَس تشریع قوانین لتنظیم مثالً بعض ھذِه أراضي زراعیة المفروض قانون ینظم آلیة استثمار األراضي
الزراعیة، غیر معقول آتي أنا أوافق  على أَن أحول صنف األراضي الزراعیة مقابل ثمن معین لتحویلھا إلى تجاریة أو إلى مشاریع سیاحیة، ھذا ال

یبقى لدینا ال حزام أخضر وال یبقى لدینا مساحات خضراء، نحُن السكني لم نحل مشكلتھُ بالزراعي، نذھب ونعطیھم صالحیة تعال وخذ كذا دونم
.أعمل بھا (مول) أو مشروع تجاري ھذه المادة بصراحة محشوة وخطرة وندعو من اللجنة المالیة رفعھا من الموازنة ابتداًء

النقطة الثالثة: الحكومة طبعاً ووزارة النفط تجري مفاوضات لغرض بیع النفط بطریقة الدفع المسبق، أي أنھا تفاوض شركات صینیة وشركات
عالمیة، أي أنھا تفاوض الشركات لغرض بیع شحنات من النفط بدون تسلیمھ، یجري تسلیمھُ بعد سنة أو أكثر، طبعاً ھذا الموضوع خطر جداً ألنھُ
نحُن باعتبار سوَف نستلم أموال والحكومات الالحقة خالل السنة المقبلة سوَف تواجھ مشكلة، نحُن محددین بتصدیر النفط حسب حصة (أوبك) بعد

.سنة ماذا سوَف نُصدر، سوَف نصدر لتمویل الموازنة، أو نصدر لتسدید الدیون إضافةً لما مدیونین من نفقات القروض وغیرھا

النقطة الرابعة: بصراح نحتاج مساعدة من اللجنة المالیة، إخوان صحیح األعباء المالیة صعبة وثقیلة وكل الشرائح األن تُطالب بتعیین أو تثبیت، لكن
بصراحة لدینا شریحة الذیَن ھم العقود القدامى في وزارة الكھرباء عددھم (8443) عقد ھؤالء كلھم أي شخص منھم أمضى أكثر من (13) سنة في

الخدمة، واكتسبوا الخبرة الفنیة ونحتاجھم كدائمیین لغرض السیطرة على عملیات الصیانة والتشغیل، ھؤالء في وقتھا عام 2019 صاَر خطأ ولم
یُضافوا على التثبیت، ھؤالء نحُن ال نطالب بتثبیتھم بدرجات مستحدثة لكن على األقل یكون لھم نص خاص بھم لشمولھم بدرجات الحذف

واإلستحداث لوزارة الكھرباء وحسب أسبقیتھم وأقدمیتھم، وھم أمضوا أكثر من (13) سنة، طبعاً الموضوع مالیاً سوَف لن یخسرنا لیَس فیِھ جنبة
.مالیة ألن باعتبار ھم عقود قدامى ورواتبھم عالیة وتُغطي راتبھم ال بالعكس أغلبھم شھاداتھم بسیطة وال یُكلفون الدولة حال تثبیتھم على المالك الدائم

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

فقط أود أن أشكرك على االلتفاتة الكریمة لموضوع البطاقة التموینیة وتخصیصاتھا في ظل إرتفاع سعر الصرف وفي ظل تقلیل الرواتب لعدد كبیر
من الموظفین نتیجة التقشف الذي تقوم بِھ الحكومة، أعتقد زیادة تخصیصات مفردات البطاقة التموینیة یكون مھم للحفاظ على الطبقات الھشة والحفاظ 

.على الفقراء من أبناء الشعب العراقي، شكراً جزیالً

-:النائب عطوان سید حسن العطواني –

حقیقةً أنا أود التكلم عن اإلستثمار، على اعتبار وردت مواد كثیرة في موازنة عام 2021، تتحدث عن توسعة اإلستثمار، وفي الواقع لم نجد جدیة من
الحكومة والجھات ذات العالقة فیما یتعلق بتطویر وتنمیة ھذا اإلستثمار، ھناَك قرارات سیادة الرئیس صدرت عام 2019 ھو قرار (245) الذي

ألزَم كل المؤسسات الحكومیة والوزارات بتسلیم األراضي المرشحة لإلستثمار إلى الھیأة الوطنیة لإلستثمار، وأوقف كافة النشاطات اإلستثماریة على
اعتبار أنھُ تعلن كل المشاریع كفرص استثماریة، ھنا سیادة الرئیس توقف اإلستثمار بالكامل على اعتبار كان المستثمر ھو من یبحث عن الفرصة
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اإلستثماریة، والیوم المستثمر ینتظر الحكومة بإیجاد الفرصة وإعالنھا كفرصة إستثماریة، ھذا في الواقع سیادة الرئیس المؤسسات الحكومیة سواًء
ھیأة اإلستثمار ووزارة المالیة ووزارة الزراعة غیر قادرة على المضي بھذا المشروع، بالتالي توقف بالكامل سیادة الرئیس، الذي أدعوهُ من جنابكم
واللجنة المالیة أن تكون ھناك جدیة بالتعاون مع ھذا القانون إما بإلغائھ وارجاعھُ إلى المربع األول على اعتبار المستثمر ھو الذي یقوم بھذا الدور،

وإما أن تُلزم المؤسسات الحكومیة وعلى رأسھا ھیأة اإلستثمار الوطنیة بأن تأخذ األراضي كلھا وترسم خارطة إستثماریة لعموم العراق وتعلن
.المشاریع كفرص استثماریة

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

شكر إلى ھیأة الرئاسة لعقدھا جلسات متتالیة لمناقشة أھم ما یدور في قانون موازنة عام 2021 باعتبارِه الغطاء الراسم السیاسة المالیة للبلد بشكل
.قانوني، وشكر موصول إلى إخوتنا في اللجنة المالیة على الجھود المبذولة

صراحةً أي مطلع على قانون الموازنة بشكل سریع وإن كان غیر مختص إقتصاديٍ نالحظ موازنة إیراداتھا (93) تریلیون نفقاتھا (164) تریلیون،
ھذِه الموازنة قیمة العجز فیھا (71) تریلیون یالحظ بشكل واضح إَن الدولة مغیبة اإلصالح اإلقتصادي بشكل تام، ألن الیوم في الورقة األولى من

اإلیرادات والنفقات نالحظ إَن قیمة سد العجز(71) تریلیون، ما یُسدد األن من الحكومة العراقیة إلى أقساط الدیون والفوائد (14) تریلیون سنویاً فما
بالك سوف نستدین (71) تریلیون، إذاً سؤال یطرح نفسھ ماھي األموال التي سوَف تُسدد كفوائد وسنویاً على القروض بـ(71) تریلیون؟ یعني أنا

وأوالدي وأحفادي نبقى نسدد ھذِه الدیون لعقود من السنوات حتى ننفذ برنامج ھذِه الموازنة، أول ما أشرت لھُ ھذِه الموازنة المادة (11) التي تختص
بحصة إقلیم كوردستان، من الغریب جداً أَن المالحظة األولى تنص على أَن دیوان الرقابة المالیة یعمل على تسویة الحسابات منذ عام 2004 لغایة

عام 2020، سؤال أیضاً یدور في أذھان السادة والسیدات ممثلو الشعب العراقي، یا تُرى كم مترتب في ذمة حكومة إقلیم كوردستان من دیون
للحكومة اإلتحادیة؟ لیَس أنا أقول كتاب رسمي واضح بعضویة ممثلو إقلیم كوردستان ووزارة النفط العراقیة والمفتش العام في وزارة النفط وھیأة

النزاھة اإلتحادیة تقول أَن مجموع الدیون التي في ذمة حكومة إقلیم كوردستان مقدارھا (128) ملیار و(625) ملیون دوالر نتیجة للنفط المباع من
إقلیم كوردستان بدون علم الحكومة اإلتحادیة یا تُرى إخواننا في اللجنة المالیة استضافوا دیوان الرقابة المالیة؟ حتى یعرفون ھذا الكتاب صادر منھم

نرید أن نراھم ھذِه الدیون كیف سوف یسددوھا لنا؟ أنَت وضعت فقرة في قانون موازنة تنص تسویة الحسابات، كیف سوَف تُساوي الـ (128)
تریلیون؟ یُعطوھا لنا ُدفعة واحدة اإلخوان، أو على شكل ُدفعات، دفعات وفوائد، وبعدھا تذھب إلى النفط المنتج، ثَم إضافة إلى ذلك أنا ال أعرف

الحكومة لدیھا اتفاقیة قد تكون مخفیة؟ أنا أتمنى وأدعو صادقة ھیأة الرئاسة والسادة والسیدات أعضاء مجلس النواب، یمثل أمامنا رئیس دیوان الرقابة
المالیة االتحادي، ووزیر المالیة العراقي، وممثل عن حكومة إقلیم كوردستان یَشرحوا لنا ھذِه الدیون كیَف سوَف یتم تمشیتھا؟ وإال نحُن كأعضاء

مجلس نواب أنا أتكلم أصالةً عن نفسي ونیابةً عن الموجودین، ال یمكن أن نمرر مثل ھكذا مادة دوَن أن نعرف كیَف سوَف یتم تسویة األمور المالیة
.بیننا وبیَن حكومة إقلیم كوردستان، ھذا الموضوع األول على أن نسدد بدءاً لالتفاق أن تُسدد ھذِه جمیع النفط المنتج من داخل إقلیم كوردستان

.الفقرة الثانیة: اعتمدت الموازنة بشكل كبیر على تخفیض سعر الصرف وھذا تخفیض واضح لسعر الدینار لرواتب الموظفین

أوالً: الیوم نحُن في الشھر(1) السوق ارتفع ضعف لكل مادة غذائیة، فبالك إذا شرعنا قانون الموازنة في الشھر(2) ومضینا على تخفیض رواتب
الموظفین معناهُ رفعنا سعر الصرف وأیضاً قللنا الرواتب، قتلنا الحرفي والنجار والبقال والحداد، كل األعمال الحرة انتھت، إذاً نحُن لدینا موقف

كممثلوا للشعب ضد بشكل كبیر ضد اإلستقطاعات من الرواتب، الموظفین من الدرجة العاشرة وحتى الدرجة الثانیة أو الثالثة، باعتبار ال أرید أن
.أشمل الدرجات الخاصة

ثانیاً: معاییر توزیع الثروات سیادة الرئیس واإلخوان واألخوات النواب، نحُن لدینا قروض قوانین تقر في مجلس النواب، كل قرض یتكلم عن
موضوع واحد، أوالً الحكومة ملغمتنا عدة قروض في قانون موازنة، المفروض القروض تأتي على شكل قوانین، نحُن یكون لدینا علم ألَن ھذِه

.القروض فیھا فوائد

.ال توجد عدالة في توزیعھا -1

بعض المحافظات غیر مذكورة منھا (كربالء، نجف، دیوانیة، سماوة) ما ھو ذنب ھذِه المحافظات؟ ومن أعد؟ ومن أعطى الصالحیة للحكومة _2
تعد قروض بھذِه اآللیة؟ محافظات تشكو من الجوع وحسرة علیھا األلف دینار مستوى المعاشي للمواطن الذي كفلھُ الدستور، أن یكون متساوي بین

المحافظات، غیر متساوي؟ إذاً یجب ھذِه القروض إما أن ترجع إلى الحكومة ویعملوھا قوانین منفردة ألن نحُن كلنا كل قانون نصوت علیِھ بشكل
.منفرد، إضافةً لذلك

-:النائب محمود جواد حسین الزجراوي –

شكراً سیدي الرئیس والشكر موصول الى أعضاء اللجنة المالیة على الجھد الذي بذلوه من أجل وضع الموازنة ووضع اللمسات األخیرة، وشكراً لكم،
سیدي الرئیس من خالل االطالع على الموازنة ھنالك فرق بین حجم االیرادات و حجم النفقات وھو (71) تریلیون، حقیقة ھذا الرقم مخیف وخطیر،
فأرجو من السادة أعضاء اللجنة المالیة التدقیق في ھذا األمر، والتركیز في جانب النفقات على جانب المشاریع االستثماریة، ویعني یا حبذا أن تكون

المشاریع المھمة ھي من تتناولھا الموازنة، مثالً على سبیل الفرض، في محافظة النجف األشرف لدینا مشروع الذي ھو وحدة المعالجة یعني میاه
الصرف الصحي الذي ھو یخص قضاء النجف الذي یضم ما یقارب (500) نسمة، یعني نصف ملیون، حقیقة ھذا األمر طبعاً میاه الصرف الصحي
تُصب في نھر الفرات، المجرى الرئیسي ھو نھر الفرات، ھذا األمر تسبب في تلوث في قضاء الكوفة، وقضاء المنابرة، وقضاء المشخاب، وأن شاء

هللا في األیام القریبة سوف أزودكم حجم الضرر الصحي، واألوبئة التي انتقلت، وحجم الوفیات، عدد الوفیات التي كان سببھا التلوث من میاه الصرف

أ أل ً أ
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الصحي، أیضاً نسبة من میاه الصرف الصحي تحولت الى الجانب األخر، االتجاه الغربي الذي ھو في بحر النجف، وھذا المشروع أصبحت لھ فترة
(80%) كامل، بقى (20%)، اآلن ُعطل ھذا المشروع، واآلن بدأ یتلف، والمیاه اآلسنة الملوثة بدأت تنزل على المناطق الزراعیة، لوثت المناطق

الزراعیة وحتى السكان، أیضاً ھذا األمر أرجو أن حتى في المحافظات األخرى، یعني ھنالك ھذه المشاریع موجودة، أرجو أن تركز على ھذه
.المشاریع

األمر اآلخر فیما یخص النفقات، حقیقة نحن ال ننكر العراق الیوم یمر في أزمة مالیة، نحن كنواب المعني األول في ھذا الموضوع على مستوى
اللجان، یعني كأنا أحد أعضاء لجنة االقتصاد واالستثمار، نعمل على مشروع ھو (العراق بال نفط) بالتعاون مع الجامعات العراقیة، فاستثمار الموارد
الطبیعیة في العراق في المستقبل القریب أن شاء هللا ھي تكون سند لالقتصاد العراقي، ھي خطة اقتصادیة بدیلة عن النفط، فأرجو التدقیق في قضیة

.االستثمار والنفقات االستثماریة التي وردت في ھذه الموازنة

األمر األخیر قضیة المستحقین، أصحاب العقود واللذین مارسوا المھن مجاناً فیما یخص وزارة التربیة، باختصار شدید أنا ال أعتقد یمكن المحاضرین
المجانیین حسم االمر، لدینا االداریین والحراس وموظفو الخدمة، طبعاً سنوات ھم یمارسون ھذه الخدمة بدون راتب، حتى الحارس لو تأتي المدرسة،

یتسلم المدرسة سنوات على ذمتھ وھو ال یتقاضى شيء، یا حبذا لو تضاف فقرة الخدمیین واالداریین والحراس في الموازنة

-:النائب امجد ھاشم ثامر مولھ الكعبي –

شكراً سیادة الرئیس، الشكر موصول الى االخوان في اللجنة المالیة لمناقشتھم قانون موازنة 2021، كذلك الشكر موصول لكل االخوة السیدات
والسادة النواب لتضمینھم ومناقشة بعض فقرات ھذه الموازنة، سیادة الرئیس توجد فقرة أو مادة من ضمن فصل االقتراض في قانون موازنة 2021

ھي مشروع بناء مدارس (1000) مدرسة بمبلغ (199) ملیون دوالر لصالح األمانة العامة لمجلس الوزراء، طبعاً حصل اعتراض بعض األخوة
السیدات والسادة النواب، على أنھ لماذا األمانة العامة ھي التي تتكفل في ھذا الموضوع، نحن أصحاب تجربة في محافظة بغداد، تعاقدت وزارة

التربیة مع وزارة الصناعة والمعادن واالسكان بعقد رقم (1)، عقد رقم (1) الى حد ھذه اللحظة مستحقات للمقاولین استلموا بنسبة (60%) والحقیقة
الى حد اآلن المدارس ھي عبارة خرابة وأرض، ھدموا المدارس في بغداد، فقط في مدینة الصدر تقریباً (49) مدرسة مھدمة الى اآلن على عقد رقم
(1) وغیر مبنیة، سیادة الرئیس األمانة العامة لمجلس الوزراء طالبة بناء (1000) مدرسة ضمن القرض الصیني، فأتمنى یا سیادة الرئیس أنھ تكون

المدارس التي تھدمت في عقد رقم (1) وخصوصاً في بغداد، مدینة الصدر، وبقیة المحافظات، تنظم ھذه المدارس الى ھذه الـ (1000) مدرسة،
وأعتقد بعد االتصال بمحافظة بغداد وبعض المحافظات لغرض استمالك االراضي، ال توجد الى حد اآلن لم یصلوا الى (600) أرض لغرض بناء
ً ھذه المدارس، بقیت توجد مكانات كثیرة لغرض اضافة العقد رقم (1)، تعلم حضرتك الیوم محافظة بغداد، محافظة بغداد حقیقة مقصرة وخصوصا
مع مدینة الصدر، خصوصاً والمناطق المحیطة بمدینة الصدر ال توجد خطة حقیقیة لخدمة أھالي مدینة الصدر والمناطق المحیطة بھا مثل، منطقة

حي طارق، حي المنتظر، الـ (110)، الدسیم، الحمیدیة، سبع قصور، والمعامل كذلك، الى حد اآلن لم نشاھد أي خطة لمحافظة بغداد حقیقة لغرض
اسعاف ھذه المناطق، لذا یا سیادة الرئیس یعني الذي نترجاه من جنابكم أن تضاف المدارس التي ھدمت على عقد رقم (1)، تضاف الى ھذه الـ

.(1000) مدرسة التي سوف تبنى من قبل األمانة العامة لمجلس الوزراء

-:النائب عبد االمیر حسن علي تعبان الدبي –

العالم جمیعھ یعلم في عقد التسعینات كیف واجھ الشعب العراقي بسبب حماقات النظام البائد ظروف الحصار االقتصادي، والكل یعلم كیف أن
الزراعة والحصة التموینیة كانت ھي جسور الى الشعب العراقي لعبور تلك المحنة، أنا أقول الى اللجنة المالیة والقائمین على تلك الموازنة، ما ھو

الدعم المالي لقطاع الزراعة؟ وما ھو الدعم المالي لقطاع التجارة؟ أن الدعم المالي المقدم الى الزراعة ال یساوي شيء في ظل ھذه الظروف، ظروف
یجب أن نعتمد على المنتج الوطني، نعتمد على الخضروات، نعتمد على المحاصیل االستراتیجیة التي أثبتت حمایة البلد في ظروف جائحة كورونا،

.أدعو اللجنة المالیة الى دعم قطاع الزراعة، وقطاع التجارة، وقطاع الصناعة، ھذا أوالً

ثانیاً قطاع التربیة لدینا آالف المدارس المھدمة في محافظة ذي قار، مئات المدارس الى حد اآلن طینیة في القرن الـواحد وعشرین، ما ھي میزانیة
التربیة في ھذه الموازنة، كذلك المادة (52) صندوق دعم ذي قار، محافظة ذي قار محافظة منكوبة، ماذا تفعل لھا (300) ملیار؟ (300) ملیار

تساوي (250) ملیون، ماذا تفعل المحافظة المنكوبة المھدمة للبنى التحتیة بالكامل بـ (300) ملیار، أطالب اللجنة المالیة بالنظر في ھذه المادة
وتعدیل المبلغ الى (1) تریلیون لمحافظة ذي قار، خاصة وأن ذي قار تعاني ھذا الیوم من أزمة اقتصادیة، وأزمة أمنیة، وأزمة اجتماعیة، تختلف عن

.باقي المحافظات

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

.شكراً، لكن أنت ھنا قمت بمدح االمریكان من دون أن تعلم، قص ھذا الكالم من الفقرة

-:النائب علي سعدون غالم علي الجوي –

سیادة الرئیس بعد اطالعنا على قانون الموازنة العامة وجدنا حجم استمرار القروض، القرض الیاباني، والقرض االمریكي، والقرض الصیني، وكثیر
من القروض، حقیقة بعد اطالعنا على قانون الموازنة والمشاریع الموجودة في القروض، سیادة الرئیس كثیر من القروض مستمرة وفیھا تمویل

لمشاریع، لم نجد أي تمویل ألي مشروع في محافظة میسان، محافظة میسان الكل تعلم أنھ ھي المحافظة الثانیة التي ھي معروفة بالفقر، لدینا مشاریع
كثیرة تحتاجھا المحافظة، ولم یدرج أي مشروع من ھذه المشاریع في ھذه القروض، نطالب من اللجنة المالیة أدراج مشروع أو مشروعین الى

أ أ ً أ
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محافظة میسان كونھا محافظة مصدرة للنفط ومحافظة تنتج أكثر من (600) ألف برمیل یومیاً من النفط وترفد الموازنة، أضافة الى أنھ مبالغ
البترودوالر لم تثبت ولم تستلم، یعني لم تستلم محافظة میسان من ھذه المبالغ منذ 2014 والى حد اآلن، أیضاً نحتاج أن تمول ھذه مبالغ البترودوالر

الى محافظة میسان وتكون لھا، لدینا مشاریع متوقفة تحتاج الى أموال ومشاریع أصبحت عالة في المحافظة حقیقة نتیجة عدم صرف األموال
للمقاولین مستحقاتھا حتى یباشروا في ھذا المشروع، ومن ضمنھم مشروع نفق الكرامة، الذي أثر في وسط المحافظة تأثیر سلبي على حركة

المحافظة، وھو مشروع وزاري ولم یتم یعني أعطاء المبالغ للمقاول، للشركة المنفذة حتى یباشر في عملھ، راجین تخصیص مشروعین الى محافظة
.میسان، وان شاء هللا سوف نقدم كتاب رسمي الى اللجنة المالیة ونتمنى أخذھا بنظر االعتبار

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

:شكراً سیدي الرئیس والشكر موصوف الى كل من ینصف شرائح، أنا لدي اقتراحین

االقتراح االول لإلخوان في اللجنة المالیة ان یكون ھنالك لقاءات مع اللجان البرلمانیة المختصة حتى نتمكن جمیعاً من حل كل المشاكل التي تعانیھا
.الموازنة، أعتقد ھنالك لجان مختصة ولجان اختصاصیة ولدیھا القدرة أن تحل كثیر من المشاكل التي تواجھ اللجنة المالیة

االقتراح الثاني أن ال نتسرع في الموازنة ألن جمیع العراقیین الیوم ینتظرون الموازنة، علینا أن نعد موازنة تنصف كل المواطنین العراقیین، بالنسبة
لـ ال یخفى عن الجمیع ما تعانیھ محافظة نینوى من الدمار الكبیر، أعتقد ضرورة تخصیص مبلغ كافي لتعویض المتضررین من جراء العملیات
االرھابیة والعسكریة، الذین تعوضوا الیوم في الموصل (2%) وبمبلغ (17) ملیار فقط، المعامالت المنجزة اآلن التي تتطلب مبالغ مالیة تتطلب

(29) ملیار، والحكومة غیر قادرة أنھ تعوض ھؤالء المتضررین، وجمیعنا متفقین حكومة وبرلمان على غلق مخیمات النزوح، كیف نغلق مخیمات
النزوح ولم یتم تعویض المتضررین من جراء العملیات االرھابیة والعسكریة؟

كثیر من االخوان تطرقوا الى موضوع المتطوعین الفاحصین من وزارة الداخلیة 2017، والمتطوعین في وزارة الدفاع 15/10/2019، السید
الرئیس وزارة الدفاع لدیھا كل سنة تخرج موالید من الخدمة سن قانوني، ال بد أن ترفد المؤسسات األمنیة، أقصد وزارتي الدفاع والداخلیة بدماء

شابة، علینا جمیعا أن نخصص درجات وظیفیة للمتطوعین في ھذه الموازنة، الفاحصین عام 2017 من وزارة الداخلیة، والمتطوعین في
15/10/2019 من وزارة الدفاع، ھل یعقل الیوم أنھ لدینا شرطیین في الموصل، واحد یأخذ ملیون وربع، وواحد یأخذ (800) ألف، نفس الفوج،
نفس الواجب، نفس المھمة، الیوم ھنالك (3200) شرطي في محافظة نینوى، قسم منھم لم یتم منحھم مخصصات خطورة أسوةً بأقرانھم، یؤدون
الواجب، ویؤدون المھمة، ولكن علینا جمیعاً أن نحقق مبدأ العدالة، یعني ھل یعقل الیوم شرطي یأخذ (800) ألف وفي نفس الواجب شرطي یأخذ

.ملیون وربع، علینا جمیعاً أن ننصف ھؤالء الذین عددھم (3200) شرطي في الموصل أسوةً بأقرانھم

موظفین مدنین في وزارة الدفاع واجبھم لیس قتالي تم منحھم أجازة مفتوحة 10/6/3014، واجبھم لیس قتالي، أما تجده طباخ أو أداري، الى حد ھذه
اللحظة وزارة الدفاع متعاونة في ھذا الموضوع لكن یقول لك ال توجد لدي درجات وظیفیة، علینا في ھذه الموازنة أن ننصفھم، وھم أصحاب عوائل

كبیرة، الكل تطرق الى المفسوخة عقودھم، ھنالك درجات وظیفیة في وزارة الدفاع أكثر من (40) الف درجة وظیفیة للمفسوخة عقودھم، وزارة
المالیة لم تطلق التخصیصات المالیة، یجب أن تتضمن الموازنة فقرة بإعادة المفصولین من وزارة الدفاع والمفسوخة عقودھم من وزارة الدفاع أسوةً

بأقرانھم الذین عادوا للخدمة، من غیر المعقول الیوم حكومة ودولة، فالح یسلم محصول وأصبح لھ من 2014 لم تصرف لھ الحكومة مستحقاتھ،
یعني ھو یعطي الحكومة دین أو الحكومة ھي التي تعطیھ سلف، وجمیعنا نتكلم عن دعم الزراعة، ال یوجد أي دعم للزراعة، فقط نحتاج أذا یوجد دعم

للزراعة لیعطوا الفالحین اللذین مسوقین محصولھم عام 2014 و 2019 و 2020 مستحقاتھم وجزاھم هللا خیر الحكومة ال یقولون ندعم الفالح،
.یعطونھم مستحقاتھم وخالص

المحاضرین في الموصل لوال المحاضرین لن تستمر العملیة التربویة في الموصل، لم یتم انصافھم لحد ھذه اللحظة. بخصوص المدارس جنابك
تكلمت، لدینا نقص كبیر في الموصل بالمدارس، نتیجة تضرر المدارس بسبب العملیات االرھابیة والعسكریة، أنا زرت مدرسة الى حد ھذا الیوم

.طلبة أكثر من (600) طالب وطالبة في المرحلة االعدادیة مختلط الى حد اآلن ذكور وإناث في مدرسة، لقلة عدد المدارس في محافظة نینوى

-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

شكراً سیادة الرئیس، شكراً االخوة في اللجنة المالیة، سیادة الرئیس الكل یعلم الیوم نحن قانون الموازنة في السنوات السابقة، الموازنات السابقة ھي
مجرد كانت ملئ أرقام، وبالتالي الیوم نحن نحتاج الى موازنة فعلیة حقیقیة یمكن تطبیقھا على األقل، الیوم ما نستغرب ونشاھد الموازنة التي یصل

نسبة العجز فیھا تقریباً (70) تریلیون، یعني عندما نأتي نقسمھ سوف نشاھد الیوم تحتاج وزارة المالیة ما بین (5 الى 6) تریلیون شھریاً كعجز، نحن
نرید أن نسأل وزارة المالیة كیف سوف تمول ھذا الرقم؟ أنا أعتقد ممكن أن ندعو االخوة في اللجنة المالیة وكذلك مجلس النواب إعادة النظر في ھذه

.االرقام وضغط النفقات غیر الضروریة، ھذا جانب

الجانب الثاني سیادة الرئیس 2019 مجلس النواب صوت على موضوع االقتراض الخارجي، وفي وقتھا وضعنا فقرة من الفقرات وألغینا ھذه الفقرة،
االقتراض الخارجي، نحن نستغرب أیضاً من وزارة المالیة والحكومة أن تكبل الدولة بالقروض الخارجیة، وھذا جانب أعتقد یحتاج الى إعادة نظر

وندعو االخوة في اللجنة المالیة أیضاً الى مراجعة ھذه الفقرة أو على األقل مقترح أنھ ندعو الى إلغاء االقتراض الخارجي الذي نعتقده الیوم ھذا یكبل
.الدولة أیضاً مبالغ وفوائد اضافیة

أ ً ً ً أ
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الموضوع الثاني سیادة الرئیس ھو محافظة دیالى، نحن الیوم محافظة دیالى ھي معاناتھا كبیرة من كل النواحي، أمنیاً واقتصادیاً وخدمیاً، عندما نأتي
نقیس الموازنة سیادة الرئیس، اغلب المحافظات مع اعتزازي لكل المحافظات وھذا حق مشروع، لكن نحن نمثل محافظة واجبنا الیوم نوصل صوتھا

وندافع عن حقوقھا، أي مشروع مضاف من ضمن القروض ال یوجد لمحافظة دیالى، أي مشروع من ضمن المشاریع االستراتیجیة للمحافظة غیر
موجودة في ھذه الموازنة سیادة الرئیس، أنا أدعو االخوة في اللجنة المالیة الیوم أنھ یأخذون على عاتقھم على األقل أنھ حجم الدمار الذي تعرضت لھ
ھذه المحافظة، أغلب االقضیة، النواحي، البنى التحتیة، مشاریع المجاري، مشاریع الماء، التي أغلبھا كانت من 2012 الى حد ھذه اللحظة لم تنجز،

سیادة الرئیس ندعوك وأنت اعلم بھذه المحافظة وكان لك دور كبیر في دعمھا وزیارتك لھا، وتقریباً أكثر من سنتین مرتین زرتھا وشاھدت حجم
المعاناة، في قضاء الخالص سببھ مشروع المجاري، وكذلك في بعقوبة غرب بعقوبة الى حد ھذه اللحظة المواطنین تعاني بسبب المشاریع الوزاریة
ومشاریع المجاري التي نسبتھا ما ال یقل عن الـ (10%) أو (2,5%) أو (30%)، لذلك االخوة في اللجنة المالیة ھذا موضوع مھم ومن المشاریع

.التي على االقل یأخذونھا على محمل الجد

سیادة الرئیس نحن لدینا موضوع صندوق إعادة االعمار وأعتقد جزاه هللا خیر صراحة قبل سنة، موضوع مشاریع الذي ھو البنى التحتیة، مشروع
مجاري غرب بعقوبة، وصلنا مع االخوة في صندوق اعادة االعمار الى بعض المشاریع، تعلم سیادة الرئیس اآلن متوقفة كل المشاریع في غرب

بعقوبة، الكاطون، وغیرھا، ھذه المناطق ھي معاناتھا معاناة، یعني عندما تمطر السماء تجدھا تصبح ھي بحیرة، بحیرة وأعتقد یعني ھذه تجلب لنا أنھ
نخجل حتى من أنفسنا، بالتالي نحن وضعنا خارطة مع االخوة في صندوق اعادة االعمار لبعض المشاریع بحیث ال تتقاطع قانونیاً مع مشروع

المجاري المركزي، لكن ھذا ال یجدي نفعاً سیادة الرئیس، مجرد ھذه قضیة وقتیة للمناطق التي تعاني منھا مدینة بعقوبة وباقي المدن في محافظة
.دیالى

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

.شكراً جزیالً وندعو الى تحقیق مبدأ العدالة والمساواة في الموازنة االتحادیة لكافة المحافظات العزیزة

-:النائب عبد االمیر نجم عبد هللا المیاحي –

نجد في فقرات ھذه الموازنة أن الحكومة ترید أن تستمر باالقتراض، وذلك لوجود فقرة في قانون الموازنة تسمح لوزیر المالیة باالستمرار في
االقتراض، وھذا یضر في مستقبل االجیال، فنوصي الى اللجنة المالیة برفع ھذه الفقرة، كذلك ان ھنالك فقرة اخرى أن قیمة الموازنة البالغة (164)

تریلیون مع وجود عجز ھو (71) تریلیون باستھداف مباشر لجمیع شرائح الشعب العراقي من موظفین وقضاة ومدرسین وأساتذة. على اللجنة المالیة
أن ترفع فقرة استقطاع الموظفین من جمیع شرائح الشعب العراقي، وھذا واجبكم اللجنة المالیة، ھل من المعقول حصة محافظة البصرة (1) تریلیون،
یعني أنا أتكلم معكم اللجنة المالیة بصراحة، وأنا تكلمت قبل یومین مع جمیع أعضاء مجلس النواب من السیدات والسادة، ھل من المعقول أن محافظة
البصرة لھا تریلیون واحد مع سد (91%) من الموازنة االتحادیة؟ یعني ھل من المعقول؟ نحن ال نرید أن نضرب اآلن نقارن ونقول اقلیم كوردستان
یأخذ (14) مع عدم اعطائھ جمیع وارداتھ الى الحكومة االتحادیة، حالیاً ال نرغب أن نقول ھكذا، لكن یجب أن یكون ھنالك انصاف لمحافظة البصرة،

ھنالك كثیر من القروض في الموازنة تخص صندوق االعمار، بصراحة ال نعلم وال نعرف ھذا الصندوق، المبالغ التي في داخل ھذا الصندوق أو
المحافظات التي تم اعمارھا، اآلن نحن اذا نمر على بیجي أو على محافظة الموصل نجدھا الزالت مھدمة، أین ذھب صندوق االعمار من ھذه

المحافظات، وكذلك نوصي اللجنة المالیة بشمول المحافظات المتضررة من الحروب السابقة في صندوق االعمار، وأخص بذلك محافظة البصرة لما
تعرضت لھ من الضرر الكبیر في الحروب السابقة، أقترح كذلك أن تكون حصة محافظة البصرة (10%) من اجمالي الموازنة االتحادیة، اللجنة

المالیة، استاذ محمد، ارجو االلتفات الى ھذه الفقرة، أرجو أن تكون ھنالك حصة لمحافظة البصرة (10%) من اجمالي الموازنة االتحادیة، وذلك لما
.تمتلكھ ھذه المحافظة من واردات اقتصادیة التي تسد فیھا الموازنة االتحادیة

كذلك نطالب بشمول العقود واالجراء الیومیین والمحاضرین المجانیین والـ (30) الف درجة وظیفیة في الموازنة، كذلك نطالب من اللجنة المالیة
بوضع فقرة تنص على اجبار الحكومة بتسدید حصة محافظة البصرة من مبالغ البترودوالر الذي ھو بالغ (20) تریلیون من الدیون السابقة، وكذلك
توجد فقرة تلزم الحكومة على أنھ تصفي حسابات محافظة البصرة من حصتھا من البترودوالر قبل اقرار قانون الموازنة، للموازنات الالحقة. على

اللجنة المالیة رفع بعض المصاریف الخاصة بالخدمات وصیانة الموجودات والمصاریف الخاصة بالموجودات وخدمات سلعیة، ھذه المصاریف
تخص جمیع مؤسسات الدولة من، القصر الرئاسي، مجلس الوزراء، أمانة مجلس الوزراء، مجلس النواب، وجمیع الوزارات، وجمیع المحافظات،

.بصراحة نجد ھذه المصاریف لیس لھا جدوى، او تقلیل (50%) من ھذه المصاریف للتقلیل من عجز ھذه الموازنة

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

.شكراً جزیالً، وتحیة للبصرة الفیحاء وأھالیھا

-:النائبة بیداء خضر بھنام یعقوب –

سیادة الرئیس مداخلتي الیوم بخصوص حقوق ذوي الشھداء والجرحى، لطالما كنا نؤكد على ضرورة ضمان حقوق ذوي الشھداء والجرحى
والمفقودین من منتسبي وزارة الداخلیة والدفاع والحشد الشعبي وكافة المؤسسات األخرى، غیر أن ھذه الشریحة قد تعرضت الى الغبن بمنحھا

:الحقوق التي أوجبت لھا بموجب القوانین النافذة، وإلنصافھم فأنھ یتوجب علینا الوقوف إلعادة النظر بمطالبھم ومنحھم حقوقھم المشروعة من خالل
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نطالب بتوفیر التخصیصات المالیة الالزمة في قانون الموازنة لصرفھا كمكافأة أخر الخدمة لمضحیینا من أجل الوطن من قواتنا االمنیة من الدفاع -1
والداخلیة والحشد الشعبي وكافة منتسبي المؤسسات األخرى، حیث یبلغ عدد الشھداء والجرحى في الدفاع والداخلیة والحشد الشعبي ومنتسبي

المؤسسات األخرى أكثر من (89) نسمة و(8) ألف شھید من اللذین لم تصرف لھم مكافأة نھایة الخدمة، أن حقوقھم قد تم االقرار بھا استناداً للمادة
(45) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى االمن الداخلي رقم (18 لسنة 2011) المعدل، وقانون تعویض المتضررین من جراء العملیات الحربیة

.واالخطاء العسكریة والعملیات االرھابیة رقم (20 لسنة 2019) وتعدیالتھا، ولكن لم یتم منحھا لھم

نطالب بتضمین قانون الموازنة برصد المبالغ الالزمة لمنحھا لذوي الشھداء والجرحى والبالغة بقیمة (50) ملیون دینا الى كل عائلة، والبالغ -2
عددھم بما یقارب (3000) شھید وجریح من اللذین تضرروا جراء العملیات الحربیة واالخطاء العسكریة والعملیات االرھابیة، وتم شمولھم بقطع

االراضي والوحدات السكنیة، ولكن لألسف فأن الكثیر منھم لم یتم شمولھ بقطعة االرض، او اللذین تم شمولھم فقد كانت في مناطق نائیة جداً وال تلیق
بتضحیاتھم ابداً، ھل ھكذا یتم تعویض ذوي الشھداء والجرحى اللذین قدموا أنفسھم قرباناً للوطن، أن جمیع ذوي الشھداء والجرحى من كافة صنوف

الدفاع والداخلیة والحشد الشعبي وكافة منتسبي المؤسسات األخرى على أمل كبیر بأن یتم انصافھم من قبل مجلسنا الموقر ورفع الحیف عنھم
.واالستجابة لمطالبھم المشروعة

سیادة الرئیس أطالب رئاسة المجلس واللجنة المالیة، ولجنة االمن والدفاع المحترمین جمیعاً، طبعاً بإنصاف ھذه الشرائح اللذین ضحوا بدمائھم من
.أجل الوطن، وأشكر جمیع االخوة واالخوات من النواب الذین أدوا بتواقیعھم من أجل انصافھم

-:النائب ریبوار طھ مصطفى احمد –

شكراً سیدي الرئیس لھذه الفرصة، الى اخواني اللجنة المالیة الشكر لكم لجھودكم، مداخلتي لربما مختلفة عن مداخالت غیري من السادة االفاضل من
النواب، الكل تحدثوا لما یخص التخصیصات المالیة لمحافظاتھم أو الزیادة في التخصیصات المالیة، سیدي العزیز ألول مرة لربما تسمعون أطالب
بعدم تخصیص مالي لمحافظة كركوك أو الزیادة في التخصیصات وذلك ألسباب عدیدة، ما عدا التخصیصات فیما یخص البلدیة والتنظیفات، اآلن

كادت ان تصل النفایات لكل المناطق والشوارع الموجودة في ھذه المحافظة لألسف، وأیضاً فیما یخص القطاع الصحي، وبما یخص المادة (140)
التخصیصات المالیة من أجل تعویض العوائل التي الى حد اآلن وألكثر من (17) عام لم یتم تعویضھم بھذه المادة الدستوریة، سیدي ال نرید

التخصیص المالي ألن اإلدارة في محافظتي ادارة فاشلة وفاسدة وغیر عادلة، ال نرید التخصیص لھذه المحافظة ألنھ ادارتھا تفرق بین مكوناتھا
.ومناطقھا بما یخص المشاریع الخدمیة

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

.قاسیة جداً ھذه

-:النائب ریبوار طھ مصطفى احمد –

نعم قاسیة وأنا أیضاً أتألم عندما اتحدث في ھذه األمور في مجلس النواب العراقي، لكن ھذه ھي الحقیقة، ولربما تسألوني لماذا لم تقوموا بواجبكم بما
یخص الصالحیات الدستوریة والرقابیة لمجلس النواب، عملنا بكل جھد بما یخص ھذا الموضوع مع كل الجھات المعنیة في الحكومة، سواء كان
دیوان الرقابة المالیة أو ھیأة النزاھة، لكن لألسف االجراءات ھي في النتیجة متوقفة وال یوجد أي تطور، سیدي العزیز نرید خدمات نعم، ال أحد
یتصور بأنھ ال نرید خدمات الى مواطنینا وأھلنا في كركوك، نرید خدمات حقیقیة، ونرید أن نجعل من كركوك مدینة نموذجیة على مستوى كل

المحافظات العراقیة، ملف الكھرباء اآلن شبھ بأنھ معطل أو مھمل وغیر موجود، لربما یقولون وزارة الكھرباء ھي المسؤولة، لكنني أسأل ما الذي
فعلتھ االدارة في المحافظة بما یخص ملف الكھرباء؟ بما یخص تصلیح محطات تولید الكھرباء في ھذه المحافظة؟ الجواب ال توجد أي خطوة

والنتیجة واضحة، اآلن المواطن في كركوك محروم من الكھرباء الوطنیة، لربما خالل (24) ساعة ال توجد أكثر من (4) ساعات. كركوك لألسف
ثاني أكبر مدینة من حیث انتاجیة النفط وأعتقد األكبر على كل مستوى العراق فیما یخص احتیاطي النفط، لكن كركوك تشبھ قریة عندما تذھب الیھا،
وكل ذلك بسبب الفساد، لدینا موارد طبیعیة ھائلة جداً، لدینا موارد بشریة ممتازة جداً، لكن الفساد والفاسدین دمرتھا وال یوجد على أرض الواقع أي
من ھذه التخصیصات المالیة، عندما كل سنة نحن نخصصھا في الموازنة بما یخص الخدمات، بما یخص الواقع أو أیصال الخدمات الى المواطنین
في ھذه المحافظة، في الختام أقول أتمنى من مجلس النواب العراقي، نحن كنواب كركوك أخذنا بدورنا، وعملنا في ھذا الموضوع بكل الجھد، لكن
لألسف لم نصل الى النتیجة المرضیة، الحكومة اآلن شعارھا ھي ضد الفاسدین ومحاسبة الفاسدین، لكن الفساد موجود أمام عینھا، والفساد موجود

بملفات حقیقیة وصریحة جداً واجراءات غیر موجودة، أتمنى من مجلس النواب أن یأخذ مجراه وخصوصاً اللجنة المالیة أن تراجعوا ما تم صرفھ في
الموازنات السابقة في كركوك خصوصاً سنة 2019 و2020 وما تم من تقدیم الخدمات الى المواطنین في ھذه الموازنات التي نحن في مجلس

.النواب وأنتم في اللجنة المالیة خصصنا وصوتنا لھا

-:النائب محمود ادیب زویر محمد الكعبي –

سیدي الرئیس بعد مرور قانون الموازنة االتحادیة الى مجلس النواب عكفت لجنة االقالیم والمحافظات النیابیة باستضافة السادة محافظین المحافظات
غیر المنتظمة بإقلیم، یعني أنا واألخ السید رئیس اللجنة االستاذ شیروان الدوبرداني، یعني مضى علینا بحدود الیوم الخامس مستمرین بھذا، حتى

االخوة في اللجنة المالیة یكون لدیھم علم، نحن یومیاً نعمل على استضافة ثالثة الى أربع محافظات، االخوة المحافظین، كل الكوادر المتقدمة
للمحافظات، ونناقش معھم موازنات المحافظات والنصوص الواردة في قانون الموازنة، طبعاً بمشروع قانون الموازنة الذي جاء من الحكومة ھنالك
ضرر لالمركزیة، یعني ھنالك كثیر من المواضیع فیھا تجاوز على الالمركزیة ونصوص قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم، فسیدي الرئیس
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یعني من خاللكم لإلخوان في اللجنة المالیة، أبتداًء أنھ نطلب أنھ تعزیز الالمركزیة االداریة والمالیة الواردة في قانون المحافظات ھذا نتمنى أنھ
تثبتونھ وتدعموننا فیھ االخوان في اللجنة المالیة، النقطة الثانیة أنھ من خالل زیادة مبالغ البترودوالر، أستاذ ابو یوسف، استاذ محمد جنابكم مطلع

وأنت عضو لجنة مالیة ووزیر سابق، ووزارتك یعني السابقة كانت من الوزارات منقولة الصالحیة، یعني دوائرھا من الدوائر منقولة الصالحیة، من
غیر المعقول أنھ الیوم، شاھد أنھ أغلب المشاریع المتلكئة ھي في وزارة االعمار واالسكان، اآلن ال نحمل معالي الوزیرة الحالیة، السیدة الوزیرة
نحملھا مسؤولیة، لكن ھي تراكمیة، مشاریع الوزارة متراكمة والمشاكل فیھا متراكمة، فالذي نتمناه أنھ تكون زیادة لمبالغ البترودوالر، ألنھ أغلب

المحافظات نجحت في تنفیذ المشاریع، یعني المبلغ الذي جاء في قانون الموازنة ھو (2) تریلیون، نتمنى أنھ بمساعدة رئاسة المجلس الى زیادة ودعم
المحافظات، المبالغ المخصصة للمحافظات في موضوع تنمیة االقالیم، كذلك نطالب بالنسبة للمحافظات المنتجة للنفط أنھ زیادة تخصیصات

البترودوالر حتى تكون فیھا عدالة في التوزیع، یعني من غیر المعقول أنھ محافظات منتجة مثل البصرة، الیوم ھي تقریباً تنتج (90%) من أجمالي
نفط العراق المصدر، وال تأخذ أي شيء من استحقاقاتھا، في الیوم ھذا كان محافظ میسان معنا في اللجنة، یعني محافظة میسان التي تطلبھ بحدود

(1) ملیار دوالر والى حد اآلن ال یخصص لھا أي شيء، المواطنین في المحافظات تكثر من العتب على الحكومات المحلیة، فنحن نتمنى على ھذا
الموضوع، ولكل المحافظات زیادة تخصیصات البترودوالر، كذلك موضوع حل، نتمنى مساعدة ھیأة الرئاسة على قضیة الدوائر منقولة الصالحیة،

یعني كثیراً فیھا مشاكل، ومن ضمنھا لدینا مشكلة في الصحة والتربیة، وكذلك نطالب أنھ استكماالً للمادة (45) من قانون المحافظات التي تنص على
نقل الدوائر ومن ضمنھا وزارة المالیة، اخواني في اللجنة المالیة نتمنى مساعدتكم، مشكلتنا في الدوائر وزارة المالیة الى حد اآلن وزارة المالیة لم

تنقل وال دائرة الى المحافظات، بینما النص واضح وصریح وملزم خالل سنتین أنھ ملزمة كل الوزارات، والنص یقول أنھ تعتبر بحكم القانون
منقولة، إال أن وزارة المالیة تمتنع عن نقل ھذه. السید الرئیس، سیادة النائب األول جنابك، یعني مثالً سوف أشرح لك مشكلة واحدة سوف أنوه لك،
لدینا في میسان في قضیة نقل الملكیة، ملكیة أحد األراضي حسب قانون (80) لسنة 1970 وجنابك أطلعت علیھا في واحدة من زیاراتك لمحافظة

میسان، الى حد الیوم وھي داخلة حدود البلدیة، الى حد الیوم غیر محلولة، منطقة حي الصدر المنطقة التي نسمیھا (المجبس) الى حد الیوم غیر
محلولة الموضوع بنقل الملكیة، ألنھ األرض بعدھا بین أخذ وجذب، وزارة المالیة یقولون الصالحیات لدینا، ومحافظ میسان ال یستطیع، فموضوع

.نقل الصالحیات نتمنى بمعونة االخوة في اللجنة المالیة أنھ یساعدوننا في ھذا األمر

مناقلة المبالغ المخصصة لمحافظات الوسط والجنوب في موازنة 2019، سیدي الرئیس الموازنات جمیع االخوة الذین جاءنا، عندما نأتي نستفھم من
االخوة المحافظین ونسألھم، المخصص لھم استاذ محمد واالخوة في اللجنة المالیة، المخصص في موازنة 2019 والممول الفعلي، الممول الى حد

نھایة 2020 لم یصل الى ما خصص في عام 2019، بینما بعض المحافظات صرف لھا، جنابكم تتذكر في عام عندما عدلنا قانون االدارة المالیة،
سیدي الرئیس قلنا أنھ تناقل أو تدور المبالغ التي خصصت للمحافظات على موازنة 2020، حالیاً ال قانون القرض األول وال قانون تمویل القرض
الثاني استطاع أنھ یعطي المحافظات استحقاقھا، طیب ھذه المحافظات توجد محافظات أخذت مولت بنسبة (100%) وتوجد محافظات الى حد اآلن
لم تمول، وفارق كبیر، فالذي نتمنى أنھ ھذه المبالغ التي خصصت في عام 2019، كذلك أنھ الممول والمخصص أنھ یدور الى ھذه المحافظات من

.باب االنصاف واالستحقاق، وإال ھو ھذا حقھا

القضیة الثالثة، المشاریع المخصصة، موضوع المحاضرین المجانیین سیدي الرئیس ھذه مشاكل عامة، یعني اآلن ال نتحدث عن محافظة میسان،
مشاكل عامة، لدینا في میسان موضوع المحاضرین الخاصین في عام 2020 الذي صدرت لھم أوامر، وكذلك نتمنى أیضاً بمعونة األخوة في المالیة
والتربیة أنھ نجد لھم حل، النص الذي جاء لنا في قانون الموازنة یعالج فقط مشكلة، نص واحد، فنتمنى كذلك رؤیتكم كلجنة مالیة في ھذا الموضوع

أنھ ھل تم وضع حلول ومعالجات؟

.عقود المفوضیة، مفوضیة االنتخابات كي تتم عملیة االنتخابات المبكرة

نحتاج سیدي الرئیس كلجنة أقالیم ومحافظات أنھ نطلب من جنابكم أنھ نعرض تقریرنا كتقریر لجنة أن شاء هللا بعد یوم غد سوف یكتمل، نتمنى أنھ
.التوجیھ ألنھ نرید أن عرضھ على أنظار ومسامع السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب ومن ثم مناقشتھ مع االخوان في اللجنة المالیة

أخیراً سیدي الرئیس لدینا مشكلة، لیست مشكلة ھو كذلك یحتاج لھا تداخل في اللجنة القانونیة واللجنة المالیة، توجد في وزارة العمل عقود تم تثبیتھم
وصدر لھم أمر اداري نھایة عام 2019، وأمرھم االداري استاذ یوسف واستاذ محمد، وزارة المالیة الى حد اآلن لم تطلق لھم درجات، یقولون لھم

أنھ اذھبوا الى مجلس النواب اللجنة المالیة یضیفون لكم تخصیصات، ھل ھو ھذا؟ یعني أتمنى أیضاً جواب من جنابك، ھل ھو ھذا عمل مجلس
النواب؟ أو ھو عمل وزارة، یعني لدیھم درجات حدث واستحداث ولدیھم أموال مخصصة لھم، فھذا الموضوع كذلك أتمنى أن تضعھ على أنظار

.جنابك وتعطوننا فیھ جواب، شكراً سیدي الرئیس

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

.شكراً استاذ محمود وشكراً لرئیس وأعضاء لجنة االقالیم والمحافظات

-:النائب جمال محمد شكور سعید –

نحن في مدینة كركوك نعاني من مشكلة خالل السنوات الماضیة، لدینا عدد كبیر من الموظفین المنسبین من إقلیم كوردستان الى محافظة كركوك من
كل الوزارات مثالً في المرور وفي الشرطة وفي بقیة الدوائر وخاصة في تربیة كركوك لدینا أكثر من سبعة آالف موظف منسبین من إقلیم

.كوردستان الى كركوك

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

 

-:النائب جمال محمد شكور سعید –

.العدد فقط في التربیة تقریباً أكثر من سبعة آالف موظف لكن في الوزارات األخرى العدد قلیل

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

من أین یستلمون الراتب؟

-:النائب جمال محمد شكور سعید –

الراتب من إقلیم كوردستان، الدرجة والتخصیص المالي موجود، أرجو من حضرتكم واللجنة المالیة نقل الدرجة الوظیفیة والتخصیص المالي الى
كركوك لكي یتم استالم الرواتب، مثالً في مدرسة المعلمین والمدرسین أصدقاءه شھریاً یستلمون الراتب لكن البقیة خالل سنة كاملة یأخذون فقط

أربعة رواتب، أرجو رفع الغبن من ھذه الشریحة المظلومة في كركوك. وھم أیضاً من سكنة ونفوسھم كركوك والتزامات كلھا من كركوك وحتى
البطاقة التموینیة والنفوس وتأیید السكن وفي بعض المرات الوزارات یقومون بإلغاء تنسیبھم وال یمكن وھو یسكن في محافظة كركوك ویعمل في

.محافظة أربیل أو السلیمانیة

النقطة األخرى، یتم تخصیص مبالغ ضخمة في موازنات السنوات السابقة وكذلك الحالیة، مثالً لحد اآلن في فقرة التنظیف الحكومة لیس لدیھا خطة
واضحة في تنظیف المحافظات منذ 2003 ولحد اآلن ال توجد خطة ثابتة لتنظیف المحافظات مثالً في كركوك توجد أكوام من النفایات ولحد اآلن ال
یوجد إجراء، وأكرر كالم النائب ریبوار بعد حل مجالس المحافظات ازدادت نسبة الفساد في المحافظات وخاصة في كركوك ولدینا ملفات كثیرة في
ھیأة النزاھة وفي المحاكم ولدینا عتب على رئاسة الوزراء بعدم اتخاذ اإلجراءات بخصوص ھذه الملفات الموجودة، مثالً في الكھرباء تم تخصیص

مبالغ كبیرة في السنوات الماضیة والحكومة لیس لدیھا خطط في حل مشكلة الكھرباء في عموم العراق، وأرجو التركیز على الخدمات المقدمة
.للمواطنین وخاصة الكھرباء وتنظیف المدن

-:النائبة لیلى فلیح حسن علوان –

قرار مجلس الوزراء رقم (94) لسنة 2010 البند ثالثاً والذي تم بموجبھ تسكین الدرجات الوظیفیة لخریجي اإلعدادیة دون وجھ حق ومخالفة قوانین
الخدمة المدنیة والمالك والرواتب، نقترح على اللجنة المالیة ونحن على أبواب أعداد الموازنة لعام 2021 إضافة مادة للموازنة تلزم الحكومة بتعدیل

قرار مجلس الوزراء المذكور بما یضمن وصول خریجي اإلعدادیة أو ما یعادلھا حتى الدرجة الثانیة أو إلغاء ھذا القرار وھذا فیھ غبن لمجموعة
.كبیرة من خریجي اإلعدادیة ونتمنى ان یتم النظر فیھ على موضوع ھذا التسكین وتضمین فقرة في الموازنة لعام 2021

-:النائب حسین ماجد الفائز –

أوالً: المحافظات النفطیة في العراق ومن ضمنھا محافظة ذي قار والتي أصبحت محافظة نفطیة كبیرة لكنھا تعاني األكثر فقراً بالدولة، طالبنا في
السابق أن یكون ھناك خمسة دوالر من إنتاج النفط للمحافظات النفطیة والمحافظات الباقیة لدیھا موارد أخرى مثالً محافظة البصرة صحیح ھي

محافظة نفطیة لكن لدیھا المنافذ الحدودیة والضرائب والتي تكون أكبر من ھذا أما محافظة ذي قار مقارنة بھا ھذا الشيء غیر موجود، نرجو من
.اللجنة المالیة تضمین (5%) الى المحافظات النفطیة وتنفیذھا

.ثانیاً: نطالب بصرف المبالغ المتوقفة الخاصة بمشاریع البنى التحتیة لشركة نفط ذي قار من أجل النھوض بعمل ھذه الشركة الفتیة

ثالثاً: نطالب بتثبیت الحراس األمنیین في وزارة النفط الذین مضى على عقودھم (12) سنة ولم یثبتوا لحد اآلن، وأطالب على تثبیتھم على مالك
.وزارة الداخلیة بغض النظر عن العمر أسوةً بأقرانھم في حمایة المنشئات

.رابعاً: شمول البطاقة الحمراء بقانون المتضررین وإضافة تخصیصات مالیة لتعویض المتضررین

-:النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي –

بخصوص الوضع األمني وأنا سوف لن أتكلم فقط قضیة بسیطة واللجنة المالیة مشكورة على جھودھم لكن الوضع األمني في محافظة دیالى من سيء
الى أسوء وأنا ال أعتقد الیوم دماء الشھداء وأوالدنا في دیالى من األجھزة األمنیة والحشد العشائري والشعبي ھي رخیصة على، أي جنابكم إذا كنتم

ھیأة الرئاسة فأنتم المسؤولین وال ھي رخصیة على أھلھم من أھالي محافظة دیالى والحوادث تتكرر وأستطیع القول أنھا إسبوعیاً وفي األسبوع
الواحد قد تكون ھناك أربع الى خمسة حوادث خصوصاً في مناطق العظیم وجلوالء، سیادة الرئیس تكلمنا مراراً وتكراراً مع ھیأة الرئاسة على أقل

تقدیر دعوة الوزراء األمنیین في جلسة مجلس النواب ألنھ سابقاً في دیالى كان ھناك لواء للشرطة االتحادیة بعد تحریر محافظة دیالى وھي أول
محافظة تحررت أنسحب ھذا اللواء والیوم نحن حتى نغطي ھذه المناطق التي فیھا الحوادث واجب على األجھزة األمنیة ووزارة الداخلیة إعادة ھذا
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اللواء الى حضن دیالى، نطلب من خالل ھیأة الرئاسة ومن خالل حضرتك على أقل تقدیر اللجنة األمنیة تكتب على إعادة ھذا اللواء الى حضن
.دیالى

قضیة مھمة جداً تخص اللجنة المالیة والموازنة وھي ناحیة المنصوریة وھي ناحیة منتجة للكھرباء فیھ مشروع حمرین الكھرومائي یولد لشبكة
الطاقة الكھربائیة أكثر من خمسون میغاواط وفیھا أیضاً مشروع الكھروغازي أیضاً تولید (732) میغاواط لكن لم تنعم لألسف بھذا التولید لحقل
المنصوریة وھي تدفع ھذه الكمیة من الطاقة الى الشبكة الوطنیة لكن حصتھا من الكھرباء قلیلة جداً والیوم لدینا إنشاء محطة ثابتة في المنصوریة

.وعلى اللجنة المالیة أن تالحظ ھذا في الموازنة یحتاج الى تخصیص مالي ونرجو من اللجنة المالیة أخذ ھذا الموضوع بنظر االعتبار

-:النائب ولید عبد الحسن عبود السھالني –

نطالب بإكمال المشاریع البنى التحتیة في عموم العراق وباألخص في محافظة ذي قار والمشاریع المتلكئة التي مضى علیھا أكثر من ست سنوات
وتحتاج الى تخصیصات مالیة ومنھا مشروع مجاري الناصریة الكبیر ومشروع تقاطع اإلسكان الذي مضى علیھ أكثر من ست سنوات وھذه

.المشاریع شكلت عبء كبیر جداً على أبناء المدینة، وكذلك تثبیت المحاضرین وتعیین االحتیاط من المتظاھرین أمام شركة نفط ذي قار

نطالب أیضاً بصرف مبالغ إلكمال البنى التحتیة الخاصة بجامعة ذي قار وجامعة سومر وجامعة الشطرة، وكذلك صرف مبالغ كمساعدات للطلبة في
جامعة ذي قار وجامعة سومر وجامعة الشطرة كون المحافظة محافظة منكوبة وتمر بظروف صعبة جداً وتعد من المحافظات الفقیرة، كذلك صرف

.مستحقات الفالحین الذین مضى علیھم عام كامل ولم تصرف مستحقاتھم

توفیر التخصیصات المالیة األزمة لصرف مبالغ تنفیذ المادة (140) من الدستور كون أغلب أبناء محافظة ذي قار من المناطق الریفیة ومناطق
.األھوار قد شملوا بھذه المادة وھم بأمس الحاجة الى التعویضات المالیة

-:النائب قصي عباس محمد حسین الشبكي –

أنا في جلسة سابقة تحدثت عن بعض األولویات وأیضاً تحدث زمالئي عن مواضیع عدیدة ومالحظاتھم حول الموازنة، والیوم أحب أن أوضح على
:ثالثة مسائل جوھریة ومھمة

األول: ما یخص المشاریع األستثماریة أي المبالغ المرصودة في الموازنة على المشاریع االستثماریة أطلب من اللجنة المالیة بِأن تعطى األولویة
للمشاریع المستمرة المتلكئة وخصوصاً مشاریع البنى التحتیة بالذكر محافظة نینوى المنكوبة والتي بھا الكثیر من المشاریع المتلكئة من قبل فترة

.داعش ولحد اآلن مثل مشاریع المیاه والصحة والجسور وكذلك مطار الموصل

ثانیاً: ھي النقطة التي یعاني منھا خصوصاً أبناء األقلیات بخصوص الكوادر التدریسیة الذین تم تعیینھم في ظروف العنف الطائفي على مالك تربیة
.دھوك

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

حضرتك أستخدمت مصطلح األقلیات، حضرتكم تحبذون یستخدم معكم مصطلح األقلیات أم المكونات؟

.في بعض األحیان تمتعضون من كلمة األقلیات. واألقلیات ھو مصطلح دولي وقانوني وممكن باألقلیات تحصلون على حقوق دولیة أیضاً

-:النائب قصي عباس محمد حسین الشبكي –

:بصراحة نقطتین في ھذه المسألة

أوالً: مثلما تفضلت ھو مصطلح دولي أممي ویستخدم لألقلیات واألمر اآلخر نحن بصراحة نحس بأننا أقلیات وحقوقنا مھضومة في العراق ولھذا
نحن نرغب في ھذه الكلمة وكل من یقول أنتم األصالء وأنتم مختلفین مع ھذا الطرح ألنھ الیوم الكل ال یبحث سوى عن مصالح منطقتھ أو فئتھ ولھذا

.الیوم األقلیات حقوقھم مھضومة

شكراً سیادة الرئیس على ھذه اإللتفاتة وھذا الموضوع وأتحدث في ھذه الموضوع وأنا لم أكمل الموضوع الذین تم تعیینھم على مالك تربیة اإلقلیم في
دھوك وأربیل سواء التربیة أو التعلیم العالي ھؤالء في ظروف معینة كان ھناك عنف طائفي وبذلك تعینوا على مالك اإلقلیم وبالتالي الیوم حتى نحن

ندعم العودة واالستقرار ولكي نراعي ما یعانیھ ھؤالء التدریسیین من ظروف ومعاناة كبیرة أطلب من اللجنة المالیة بأن یدرج فقرة خاصة لھؤالء
.وأن یتم تحویلھم ونقلھم مع درجاتھم الى موازنة الحكومة االتحادیة

النقطة الثانیة: في موضوع معانات األقلیات في منطقة سھل نینوى، نحن سبق وأن طرحت عدة مرات وأعتقد كنت تترأس الجلسة في موضوع
توزیع األراضي ونحن لدینا مشكلة مستعصیة في موضوع توزیع األراضي في منطقة سھل نینوى واعتراض األخوة المسیحیین وأقولھا بكل صراحة
حول موضوع توزیع األراضي في ھذه المنطقة منذ عام 2003 ولحد الیوم األراضي ال توزع للشرائح حسب مسقط الرأس والیوم نحن لدینا مقترح
كحل وقتي وعلى األقل بدیل بأن نستحدث ناحیة وھذه الناحیة فیھا قرار سابق منذ عام 2012 تفعیل قرار مجلس الوزراء الرقم (425) لعام 2012
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ولھذا أطلب من اللجنة المالیة ومن رئاسة المجلس ومن النواب أن یساندونا في موضوع استحداث ھذه الناحیة على األراضي الذي تم إطفاءھا في
.زمن النظام السابق وكحل وقتي جذري لحل مشكلة ومعاناة ھؤالء المستفیدین حسب توزیع األراضي

-:النائب خلیل محمد سعید المولى –

یوم أمس كان لدي مداخلة بفقرات مھمة ذكرتھا اللجنة المالیة وتم تسلیم الورقة مكتوبةً والیوم أود أن أوضح بعض الفقرات التي تخص مدینتنا
محافظة نینوى وكذلك قضاء تلعفر وناحیة العیاضیة وزمار وربیعة، ھناك تھمیش وتقصیر من خالل توزیع التخصیصات المالیة للمحافظات وأخص

بالذكر محافظة نینوى وبالطبع ھذا التھمیش على المحافظة یشمل التھمیش على األقضیة والنواحي بما فیھا قضاء تلعفر وناحیة العیاضیة وزمار
وربیعة، أود أن أوضح نقطتین مھمتین والیوم كان لدي كتاب لھیأة الرئاسة النائب األول لرئیس مجلس النواب طلبت فیھ من خاللھ أطلب من ھیأة
الرئاسة باإلیعاز الى اللجنة المالیة ولجنة الخدمات بتأمین التخصیص المالي إلنشاء الطریق الثاني للكسك تلعفر وأصبح ھذا الطریق طریق الموت

.وھناك حوادث متكررة ومأساویة تودي بأرواح المواطنین، نطلب من اللجنة المالیة بإدراج ھذه الفقرة إنشاء الطریق الثاني

النقطة الثانیة، أطلب من ھیأة الرئاسة باإلیعاز الى اللجنة المالیة ولجنة الشباب والریاضة بإدراج التخصیص المالي استئناف العمل في بناء معلب كرة
القدم سعة (5000) متفرج والمتوقف منذ 2102 وطبعاً كان ھناك تخصیص مالي وألسباب أخرى وواھیة تم توقیف العمل منذ 2012 ولحد الیوم

.وھناك أموال مخصصة ولكن لم تصرف ھذه األموال لحد الیوم

كذلك أطلب زیادة التخصیصات المالیة فیما یخص قضاء تلعفر بالعموم وناحیة العیاضیة التي تم التصویت على تلعفر والعیاضیة مدینتین منكوبتین
ً والیوم في ناحیة العیاضیة الجثث ال تزال تحت األنقاض مدینة مدمرة بالكامل وأستحصلنا موافقات لبناء مستشفى (30) سریر وصالة والدة وأیضا
استحداث دائرة كاتب عدل وأیضاً دوائر أخرى ومصرف وكل ھذه الدوائر تحتاج الى التخصیصات المالیة، نطلب من اللجنة المالیة ولجنة الخدمات

.بتخصیص ھذه الفقرات

-:النائب لطیف مصطفى احمد الورشان –

سبق وأن صوت مجلس النواب على اعتبار مدینة الموصل مدینة منكوبة وھذا یرتب استحقاقات لھذه المحافظة على الدولة، نطلب من ھیأة الرئاسة
واألخوة النواب واللجنة المالیة الوقوف بجانب ھذه المحافظة المنكوبة، توجد ھناك مطالبات وحضرتكم تعرفون وعلى اطالع ودرایة ماذا حصل في

نینوى وبالذات الساحل األیمن من ھذه المدینة، نطلب من األخوة في اللجنة المالیة تضمین بعض الفقرات في الموازنة االتحادیة ومن ضمنھا ھي
زیادة التخصیصات المالیة من موازنة 2021 لمحافظة نینوى إلعادة إعمار البنى التحتیة المدمرة بالكامل، وتوفیر الدرجات الوظیفیة ألبناء المحافظة
لتعویضھم عن السنین والحرمان الذي حصل لھم في السنین التي مضت، تحویل المحاضرین المجانیین الى عقود وزاریة ونطالب بإعادة المفصولین

من الشرطة والجیش الفقرة (ج)، تحویل األجراء الیومیین الى عقود، كذلك نطالب دعم لجنة التعویضات بالمبالغ الكافیة بغیة اإلسراع في إنجاز
المعامالت وھذا سوف یؤدي الى اإلسراع بعودة النازحین الى مناطقھم، كذلك نطالب بتخصیص المبالغ الكافیة لدفع مستحقات الفالحین المترتبة على
الدولة منذ عام 2014 والى عام 2020، نطالب بزیادة المبالغ المخصصة الى الموصل لصندوق اإلعمار من أجل الرقي بالمحافظة والزیادة تكون

.حسب وحجم الدمار الذي لحق بھذه المدینة

-:النائب فاضل جابر عبد شنین الفتالوي –

لدي بعض النقاط حول الموازنة، سعر برمیل النفط في الموازنة (42) دوالر واللجنة المالیة تستطیع أن تقلص العجز باحتساب سعر برمیل النفط الى
أكثر من (50) دوالر وھذا یحل بعض األزمات، بعض النقاط الرئیسیة یجب أن تتضمنھا الموازنة ھي المحاضرین والیوم أكثر من خمس سنوات

ودوامھم مجاناً وبالتالي یجب أن ننصف ھذه الشریحة الواسعة والكبیرة والتي اعتبرت من أساس عمل وزارة التربیة والمدارس بدون المحاضرین ال
.تستطیع أن یكون فیھا دوام منتظم

في موازنة عام 2019 تم تضمین خریجي البكلوریوس والدبلوم في وزارة الدفاع والداخلیة لتحویلھم الى وزارات مدنیة لتفعیل ھذا القرار في موازنة
2021. بعض الوزارات رواتبھا أقل من (500) ألف دینار یجب أن یؤخذ بنظر االعتبار ھذا الموضوع وإعادة المفسوخة عقودھم للجیش والحشد
والدفاع وأیضاً ھناك رواتب المنظفین في البلدیات والمجاري وأنا تعاملت مع ھذه الشریحة أكثر من ثالثة أشھر أو أربعة أشھر یعملون ویستلمون

شھر واحد وال تتجاوز (250) ألف دینار یجب أن یتضمن الموازنة إنصاف ھؤالء، ویجب أن تفعل المعامل والمصانع الموجودة وھي الیوم مھجورة
والكثیر من الشركات معطلة في وزارة البلدیات واإلسكان یتم تفعیلھا ونحن الیوم في وضع اقتصادي صعب نستطیع أن نخرج من ھذه األزمة ضمن

اإلمكانات الموجودة لو فعلت بشكل صحیح، أستعل ھذه المناسبة لحد ھذه اللحظة مستحقات الفالحین لم تسلم من الحنطة الموسم الماضي ولحد ھذه
.اللحظة موسم الشلب لم یستلموا مستحقاتھم

-:النائب یونادم یوسف كنا خوشابا –

مداخلتي لن تكون ذات مطالب محددة لمنطقة معینة إنما ھي سیاسات الموازنة وأخواني في اللجنة یجب أن ینتبھوا لي، الوزارات التي ھي تنمویة
تنھض بالبلد مركونة جانباً والوزارة األمنیة تأخذ (27,7) تریلیون من الموازنة وزارة الماء والمجاري النقل االتصاالت الزراعة الصناعة اإلسكان

والتعمیر الثقافة التربیة والتعلیم العالي الصحة كل ھذه الوزارات ال تساوي (90%) من وزارة واحدة أو (80%) من الكھرباء فقط كھرباء مقابل كل
ھذه الوزارات التنمویة في البلد كلھا مع بعض مجتمعةً ال تساوي (80%) من وزارة الكھرباء وال تساوي (90%) من الوزارات األمنیة فالمفروض
سیاسات الموازنة تتغیر وال نقبل بھذا الشكل، ھل نحن ذاھبون الى حرب؟ أو مسطرة المحاصصات الحزبیة والتقاسم والتغانم ھي للكتل السیاسیة؟ أم
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المسطرة الوطنیة والعدالة االجتماعیة؟ فالمفروض یعاد النظر بالموازنة وجنابكم اختصاصیین والسیاسات العامة لمالیزیا واندونیسیا وسنغافورة لم
تنھض بالجیش والشرطة نھضت بالتربیة والتعلیم العالي والتكنولوجیا والعلوم، كل ھذه الوزارات فقط (4،5%)، في السیاسات العامة نرجو أن ننتبھ

.لھا ونخفف ولیس لدینا نیة حرب وأعتقد یوجد تضخم كبیر جداً في ھذا الموضوع

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

.نأخذ أجوبة السادة أعضاء اللجنة المالیة ومالحظات عامة عن كل ما تم من طرحھ من قبل السادة النواب

-:النائب محمد صاحب الدراجي –

ھذه الطلبات وعددھا تقریباً (162) طلب في اللجنة المالیة، سوف نعمل جدول بكل ھذه الطلبات أو أي طلب یأتي من أي نائب ویكون ھناك رد
علیھ، نحن نعرف من النائب أن یمثل شریحة من المجتمع والمحافظة لكن ھناك رؤیة عامة إدارة الدولة جاءت من الحكومة ونحن ھنا إذا نسیر بكل
الطلبات التي نریدھا موازنة (500) تریلیون ال تكفي لذلك أنا ھنا سوف أمر على مجموعة من النقاط المھمة المشتركة في جمیع المالحظات التي

.دونت

سعر الصرف ھذا قرار حكومي مع البنك المركزي ووجوده في الموازنة فقط لتحویل الوارد النفطي بالدوالر الى دینار عراقي ألغراض الموازنة
.وھذا لیس عملنا أن نوافق أو ال نوافق على سعر الصرف

موضوع سعر برمیل النفط، مع أن الحكومة متحفظة جداً علیھ لكن ھناك زیادة في أسعار النفط ونحن ال نستطیع أن نزید سعر برمیل النفط في
الموازنة إذ لم نرجع للحكومة ألن حضرتكم تعرفون صالحیات مجلس النواب فیھ واضحة ال نستطیع أن نزید وال نستطیع أن نغیر إال بالرجوع الى
الحكومة وتطعن بھا وھذه حدثت من قبل لذلك نحن واجبنا ینحصر في تقلیل اإلنفاق في المناقلة وفي إضافة بعض الفقرات التي لیس لھا تأثیر مالي

.على الحكومة

الكالم كثیر كان عن القروض، الموازنة فیھا عجز (71) تریلیون قروض خارجیة جدیدة ال توجد ألنھ أساساً القروض الخارجیة التي تمت الموافقة
علیھا في الموازنات السابقة وفي قوانین أخرى غیر مستغلة فمن غیر المعقول یوجد قرض الحكومة غیر مستغلتھ وأعطي قرض خارجي جدید، أما
بالنسبة للقروض الداخلیة (47) تریلیون ترید الحكومة قروض داخلیة ھذه من أین تأتي؟ إذا نقرھا في الموازنة نعرض اقتصاد البلد الى ھزة كبیرة

في المقابل یجب أن یكون ھناك تخفیض لإلنفاق وإذا ال نخفض اإلنفاق سوف لن نستطیع أن نمرر ھذه الموازنة ونعرض مستقبل أبناءنا للخطر، لیس
ألنھ ھذه السنة توجد انتخابات نعرض األجیال القادمة الى خطر إفالس البنك المركزي لذلك نحتاج الى عقلیة ندعوكم الى تساعدونا أن نتعامل

.بالموضوع بعقلیة رجال الدولة ولیس رجال انتخابات فقط، في نفس الوقت یجب أن نزید اإلیرادات وتساعدونا على زیادة إیرادات الدولة

بالنسبة الى رواتب الموظفین واالستقطاعات التي حصلت، ھناك رأي داخل اللجنة وسوف یعرض علیكم كنواب بالتصویت بالرجوع الى قانون
الضریبة على الراتب الكلي بدالً من ھذه االستقطاعات والتي ال أعتقد أنھا مناسبة في ظل رفع سعر الصرف أو تخفیض قیمة الدینار، ال یمكن

للموظف یضرب مرتین في الراتب مرة بتقلیل سعر الصرف ومرة باالستقطاعات ونحن في داخل اللجنة مؤیدین لھذه الطروحات وأیضاً في نفس
اإلطار غیر الموظف كیف؟ نحن رأینا أن الموازنة تفتقر الى فقرات تشجع القطاع الخاص لذلك سندعو في الموازنة وسنطرح أیضاً تفعیل القطاع

الخاص الصناعي والزراعي وتقدیم التسھیالت الالزمة لھم وقد ذلك سیالقي معارضة من بعض أصحاب الفكر االشتراكي والذي ال اعتقد نستطیع أن
.نعیش فیھ في الفترة الحالیة، المنتج الوطني الزراعي والصناعي مھم جداً أن ندعمھ

موضوع المشاریع، إدراج مشاریع أخوان أدراج المشاریع لیس من عمل الموازنة ھذا عمل وزارة التخطیط نحن الوزارة المعنیة المحافظة المعنیة
نعطیھا موازنتھا ومن ھذه الموازنة ھم یدیرون المحافظة أو مشروع معین او وزارة معینة من خالل التنسیق مع وزارة التخطیط، لذلك أعتقد نحن

یجب أن نخرج من مسألة أن نضع مشروع محدد بذاتھ في الموازنة، ھذا یقودنا إلى ما تكلم بِھ السید رئیس نائب لجنة االقالیم حول موازنة التخطیطیة
للمحافظات، غیاب مجالس المحافظات نحن في مجلس النواب نحن الغینا مجالس المحافظات، االن خطة المحافظة من الذي من یصادق علیھا؟ ھل

ھو البرلمان؟ ھل ھو وزارة التخطیط؟ كیف نضمن توزیع عادل للموازنة الخاصة بالمحافظة بین االقضیة والنواحي حسب الدستور؟ یوجد الكثیر من
المشاریع متلكئة بالمحافظات سواء مشاریع محافظات أو مشاریع وزاریة ھذا التلكؤ مرة أن المقاول غیر جدید ومرة النقود ال توجد ویتوقف
المشروع، ھذه كیف یتم حلھا نسبة االندثار، یجب في ھذه الموازنة نحدد من ھي الجھة التي تقوم مقام مجلس المحافظة أو تقوم بمقام مجلس

المحافظة، الن مجلس المحافظة ملغى ومن كان قرار تشریعي منقوص الن ال یوجد البدیل في ھذه الجزئیة، لذلك حتى مسألة نقل الصالحیات، یعني
نقل الصالحیات ھي أصبحت قانون، أذا ھو ما نفذ قانون نقل الصالحیات یأتي وینفذ قانون الموازنة، ما ھي الفائدة أنا أضع فقرة موجودة اساساً في

أصل قانون نقل الصالحیات أضعھا في قانون الموازنة؟ االلزام السید النائب ھو في أصل القانون یوجد بعض الطلبات التنفیذیة تأتي من السادة
النواب ھي طلبات أساساً تنفیذیة یعني الوزارة المعنیة استحداث ناحیة مثالً االخ الشبكي استحداث ناحیة ھذا قرار مجلس الوزراء موجود تذھب

وزارة التخطیط تستحدث ناحیة ما ھو الداعي أن أنا أضیف في قانون الموازنة، بالنسبة للكثیر من االخوان الذین قالوا التعیینات والعقود
والمحاضرین موجود، وزارة الكھرباء تم زیادة التخصیص لھا من الجبایة والمحاضرین قالوا لھم باشروا، ولكن نحن یوجد عندنا بالموازنة الحالیة
(321,944) درجة اضافیة اضف لھا (90) إلف درجة من التي زادت من قانون التقاعد بحدود (410) إلف درجة زادت عندنا الموازنة من فقط

رواتب الموظفین (43) ترلیون إلى (54) ترلیون ھذا معنى ھذه الدرجات كیف سوف تملئ، ھل ھي تثبیت عقود؟ ھل ھي واسطات؟ ھل ھي ألجل
االنتخابات؟ یجب أن نحدد أو نحدد الحكومة في كیفیة ایجاد أطار قانوني لمليء ھذه الشواغر المتبقیة واال سوف نفقد العدالة االجتماعیة وھذا واجبنا،

.اعتقد بشكل عام أجبنا على عمومیات الطلبات أو المالحظات والمواضیع والطلبات الخاصة سوف یتم االجابة عنھا كتابةً
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-:النائب محمود أدیب زویر الكعبي –

موضوع نقل الصالحیات أنت تعلم السید الرئیس أقرأ نص المادة (52) قانون المحافظات غیر المنتظم بإقلیم حتى السیدات والسادة اعضاء مجلس
النواب یطلعون على النص، المادة (52) في القانون والذي ھو قانون نافذ وأجریة علیة ثالثة تعدیالت قانون نافذ وملزم لكل الوزارات والجھات غیر

المرتبطة بوزارة، المادة (52) تقول (تسلم المیزانیة المخصصة للمحافظة واردة ضمن الموازنة االتحادیة إلى المحافظة مباشرةً من قبل وزارة
المالیة بعد طرح النفقات االستراتیجیة)، السید الرئیس السادة االخوان اعضاء اللجنة المالیة جنابك أنت عضو فاعل في اللجنة المالیة الموازنات

والتخصیص التمویل متى وصل إلى المحافظات؟ وصل یوم 26/12 یعني ھذا قانون العجز وكل الموازنات أنت جنابك تعرف تتقصد وزارة المالیة
وتتعمد وزارة المالیة أن التمویل یصل إلى المحافظات بنھایة السنة متى یستطیعون العمل المحافظین، لھم ما لھم وعلیھم ما علیھم، بعض المحافظین

.تلكؤا وبعض المحافظین علیھم مالحظات

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

ھل ھذا خلل تشریعي أو تنفیذي؟

-:النائب محمود أدیب زویر الكعبي –

.طبعاً خلل تنفیذي

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

قانون الموازنة ماذا یعمل؟

-:النائب محمود أدیب زویر الكعبي –

.ما یلتزم نحن نرید السید الرئیس ونرید نصوص ملزمة یعني ھو القانون الحاكم والملزم بالموضوع بأي

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

.یعني نعمل إلزام لإللزام، ألزمھ یلتزم بالقانون

-:النائب محمود أدیب زویر الكعبي –

ما یلتزم أستاذ محمد، لماذا ال تلتزم وزارة المالیة؟ نحن نتكلم نحن جھة رقابیة تشریعیة، لماذا ال تلتزم وزارة المالیة بتطبیق النصوص؟ أنا لما
الموازنة الخاصة بالمحافظة حسب القانون وحسب النسب السكانیة والمعاییر التي یحددھا مجلس النواب بالقانون قانون الموازنة إذا ذھبت إلى

.المحافظة مباشرةً أنا أحاسب المحافظة وأحاسب الجھات واتابعھا

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

.ھذه المالحظة وھذه المداخلة قدمھا مكتوبة إلى اللجنة وتم تدوینھا من قبل اللجنة ایضاً أخذت المالحظة

-:النائب محمود أدیب زویر الكعبي –

السید الرئیس نحن طالبنا من كنت جنابك موجود نحن كلجنة أقالیم موجود السید االخ رئیس اللجنة السید شیروان، یوجد عندنا تقریر سوف نطرحھ
على مجلس النواب ونطرحھ على االخوان في اللجنة المالیة، أنا تعقیباً على الكالم الذي تفضل بھ االستاذ محمد أنھ من الذي سیصادق على موازنات

المحافظات؟ ھو االصل المحافظات ال یعرفون أي شيء كل المحافظات غداً یوجد عندنا أخر ثالثة محافظات، المحافظین مرتبكین نحن ال نعرف
الموازنات على أي شيء نعد؟ على أي أساس نعد موازناتنا؟

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

.السید الرئیس أطلب توجیھ الرئاسة

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

.في أجتماع اللجنة المالیة تحضرون معھم وتفھموھم وتقنعوھم

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –
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.السید الرئیس نطالب بتوجیھ الرئاسة بعقد ورشة عمل بین اللجنة المالیة ولجنة االقالیم والمحافظین بأسرع وقت برعایة ھیأة الرئاسة

-:النائب محمود أدیب زویر الكعبي –

.نحن موافقین وال یوجد عندنا مانع

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

السیدات والسادة النواب، في المداخالت االخیر لقانون الموازنة لعام 2021 كما تالحظون في موازنة ھذا العام أصبحت المداخالت كثیرة وتم فتح
المجال ألكبر عدد ممكن من المداخالت، واستمرت جلسة القراءة الثانیة ألكثر من جلسة وجلستین وكل ھذه المالحظات أما قدمت مكتوبة للجنة

المالیة وأما دونوھا االخوان في اللجنة كما سمعوا من السادة النواب، المعمول عادةً الذي أصبح موجود بالعراق أن الموازنة دائماً أو غالباً تكون
نسخة مستنسخة من الموازنة العام التي سبقھا، ولكن ھذا العام أصبح ھناك تغییر وأصبح ھناك تمییز ولكن ھذا التغییر لیس لصالح العام ولیس لصالح

البلد ولیس لصالح المواطن وإنما ألثقال كاھل الموازنة وكاھل المواطن أیضاً بتعظیم النفقات وتقلیل اإلیرادات، بالعكس نحن نتمنى تقلیل النفقات
وتعظیم االیرادات ولكن في موازنة ھذه السنة كما تعلمون ھذا العام تعظیم النفقات وارتفاع نسبة العجز بھا ایضاً، لھذه الموازنة یعني یوجد بھا

اشكالیات كثیرة ولكن ترون وضعیة البلد، البلد یمر بوضع غیر مستقر اقتصادیاً وصحیاً وایضاً نحتاج إلى أبداء مرونة اكثر وتفھم أكثر لتمریر ھذا
القانون وذلك حفاظاً لمصلحة المواطن ونطلب تعاون جمیع الكتل النیابیة وجمیع السادة النواب مع اللجنة المالیة ألجل أن نجري بعض التعدیالت التي
مسموح للمجلس أن یجري ھذه التعدیالت في قانون الموازنة لصالح المواطن ولصالح جمیع المحافظات، ولصالح البلد من زاخو إلى الفاو لكي نخرج
بموازنة أقل ما یمكن بھا أن تستفید بھ المحافظات العراقیة كلھا والمواطن العراقي بصورة عامة، بخاصة المحافظات التي صنفت أنھا منكوبة وتحتاج

إلى تخصیصات أكثر وتحتاج إلى مشاریع أو اكمال لمشاریعھا، وایضاً المحافظات المنتجة للنفط والتي ترفد موازنة الدولة بنسبة عالیة أو بكل
النفقات الموجودة، ایضاً ندعو الجمیع ونتمنى أن نتجاوز العقبات الموجودة أمام ھذه الموازنة لكي نصوت علیھ وحل جمیع االشكاالت السیاسیة التي

قد تعرقل التصویت على الموازنة، منھا عالقة إقلیم كوردستان مع الحكومة االتحادیة، ادعو الجمیع وأدعو حكومة إقلیم كوردستان والحكومة
االتحادیة وأدعو جمیع النواب والكتل السیاسیة إلى دراسة ھذا االمر بحكمة وتروي والخروج بنتیجة لصالح المواطن في االقلیم وفي باقي المحافظات

العراقیة ایضاً، وذلك في اطار الدستور وفي اطار القوانین المرعیة ونتمنى وندعو الحكومة ایضاً أن تقوم بصرف مستحقات الفالحین وجمیع
.المستحقات المترتبة على الحكومة االتحادیة قبل إقرار الموازنة

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

أنا على عجالة الن الوقت ایضاً تأخر، موضوعین السید رئیس، االول طلبنا تشكیل لجنة تحقیقیة فیما یتعلق بصرف مبلغ (20) ملیار دینار من حصة
مخصصة لمحافظة نینوى وتحویلھا إلى صالح الدین، وسلم الطلب إلى لجنة النزاھة من أجل استرجاعھ المبلغ وفتح تحقیق من الذي وھب مبلغ

.یخص محافظة نینوى مثل ما یقولون

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

السید النائب في أي سنة ھذه؟

 

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

.قبل شھر

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

.یعني قبل شھر تم تحویل المبلغ

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

قبل شھر حول المبلغ من موازنة محافظة نینوى إلى محافظة صالح الدین، یعني محافظة مھدمة ومدمرة مثل نینوى ویوجد أشخاص یتالعبون على
راحتھم بعملیة التحویل المبالغ، أطلب من جنابك الكریم التأكید على لجنة النزاھة بفتح التحقیق ومن المتسبب بھدر وأعطاء (20) ملیار ومحافظة

.نینوى جنابك وكل السادة النواب والنائبات على علم، یعني محافظة نینوى في أقصى االرض یعلم ما في محافظة نینوى

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

.سوف یتم تشكیل ھذه اللجنة

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –
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ویجب التأكید على لجنة النزاھة سلم طلب بتواقیع من السادة النواب ھذا االمر االول، االمر الثاني أطلب من جنابك توجیھ لجنة االمن والدفاع واعتقد
موجودین السادة اعضاء لجنة االمن والدفاع قسم منھم باالستضافة للسید رئیس ھیأة الحشد الشعبي، توجد مشاكل تخص الحشد العشائري والشعبي في

نینوى نرید استضافة في لجنة االمن والدفاع یأتي ونحدد لھ السلبیات، نحن ال نرید أن نتكلم بالسلبیات باألعالم الن نرید جلسة استضافة في لجنة
االمن والدفاع ونثبت السلبیات نقطة نقطة، یعني ال نرید التواصل بیننا وبین قیادات االجھزة االمنیة عن طریق االعالم عملوا وفعلوا وكذا وكذا نرید

.استضافة في لجنة االمن والدفاع ویكون الكالم في صورة شفافیة ووجھاً لوجھ ھذا االمر الثاني

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

بالنسبة للفقرة االولى نؤكد ایضاً ونوجھ لجنة النزاھة النیابیة إلى متابعة تحویل مبلغ (20) ملیار دینار من تخصیص محافظة نینوى إلى محافظة
صالح الدین والوقوف على أسباب ھذا التحویل وأعداد تقریر بذلك وتقدیم إلى رئاسة المجلس، بالنسبة إلى الفقرة ثانیاً أیضاً نوجھ لجنة االمن والدفاع

.لمتابعة ھذا االمر والتنسیق مع نواب نینوى

-:النائبة علیة فالح عوید األمارة –

ال یخفى علیكم وال على االخوة االفاضل اعضاء مجلس النواب العراقي وال على الشعب العراقي بالحاجة القصوى للعراق في ترسیم حدوده البحریة
ووضع خط االساس سواء مع الجانب الكویتي أو مع الجانب االیراني، نحن نعلم أن ھناك لجنتین تشكلت في وزارة الخارجیة وتحوي كل االطراف

المعنیة بھذا الشأن اللجنة العراقیة الكویتیة واللجنة العراقیة االیرانیة، الذي ورد عن ھذه اللجان أنھا مواكبة في اجتماعاتھا ولقاءاتھا للتفاوض مع كلى
الجانبین الكویتي واالیراني، وأنا متابعة لھذا االمر لشدة أھمیتھا ولعراقنا الحبیب، اللجنة العراقیة الكویتیة قبل أكثر من أسبوعین تم رفع القرار إلى

مجلس الوزراء للتصویت علیھ بخصوص صدور الوثیقة الخاصة بتحدید خط االساس مع الجانب الكویتي ومن ثم إیداعھ لدى االمم المتحدة، وھذا ما
قامت بھ دول الجوار وسبقتنا في ھذا العمل فالكویت منذ عام 1993 وضعت خط االساس وأودعت وثیقتھا لدى االمم المتحدة، وكذلك الجانب

االیراني أما العراق فھو لغایة یومنا ھذا لم یحدد خط االساس وال كیفیة ترسیم الحدود البحریة مع كلى الجانبین وال ضمان حقھ الدولي بموجب قانون
علوم البحار، رجائي وحقیقة ھو لیس بالرجاء وإنما ھو طلب وبقوة أن یرفع ھذا االمر إلى االخ دولة رئیس الوزراء واالخوة في مجلس الوزراء

.لبیان سبب تأجیل التصویت على مثل ھذا القرار الذي یعد من القرارات في غایة االھمیة لوطننا

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

وأنتم في لجنة العالقات الخارجیة لماذا ال یتم متابعة ھذا االمر مع الحكومة، ھل وجھتم الكتاب إلى الحكومة؟ ایضاً باإلمكان اللجنة متابعة االمر مع
.مجلس الوزراء

-:النائب مضر معن صالح الكروي –

تشھد دیالى في اآلونة االخیر تصاعد وتكرار الھجمات االرھابیة والعملیات االرھابیة یعني خاصة في المناطق المحرر في دیالى، یعني سیما في
قرى وأطراف في ناحیة جلوال وقضاء خانقین طبعاً ال تمر فترة  إال ونالحظ وجود خرق أمني یؤدي إلى سقوط عدد من الضحایا سواًء من

العسكریین أو االجھزة االمنیة والمدنیین وطبعاً ھذا یثیر قلق حقیقي ویبعث برسائل سلبیة للرأي العام، یعني دیالى تمر بتحدیات كبیرة السید الرئیس
عندنا التنظیمات االرھابیة باإلضافة إلى التداخالت، مع االسف وجود تداخالت وضغوط وجھات متنفذة تمارس افعاالً ایضاً ھذا یزید من التعقید
المشھد االمني، أیضاً یوجد عندنا مشكلة عدم وجود بوادر حصر السالح بید الدولة في دیالى خصوصاً وھذا یعني أیضاً نتیجتھا كانت الكثیر من

عندنا من المدنیین والعسكریین ایضاً فقدوا حیاتھم. دیالى تحتاج إلى وقفة وإلى تصحیح المسار فیھا السید الرئیس بشكل عاجل تكون البدایة من خالل
استضافة الوزراء االمنیین وزیر الدفاع والداخلیة ورئیس ھیأة الحشد الشعبي من أجل وضع آلیات واضحة تضمن أمن المحافظة خاصة مع سقوط

العشرات من الضحایا في االشھر القلیلة الماضیة ونشاط لخالیا إرھابیة في بعض المناطق باإلضافة إلى ملف فرض االتاوات على الطرق الخارجیة
ووجود فراغات أمنیة مع إقلیم كوردستان، دعوتنا إلى استضافة الوزراء االمنیین ورئیس ھیأة الحشد تأتي لتفادي ان تتحول الخروقات إلى مسار

یعني حالة من االنھیارات المیدانیة وخاصة وان ھجوم جلوالء یوم أمس یعني الحقیقة یعني كان خطر من نوعھ وحصل في مركز الناحیة وأدى إلى
استشھاد وجرح ما یقارب (4) بینھم من العناصر االمنیة سبقھا یعني قبل فترة ایضاً ھجمات دامیة على الجیش في االسابیع الماضیة وكان الحصیلة
أیضاً أكثر من عشرة شھداء وباإلضافة إلى الجرحى، یعني دیالى بوابة بغداد الحقیقة یجب أن یدركھا الجمیع وملفھا االمني ووضعھا االمني یحتاج

إلى قرارات جریئة وإعادة إلى مراجعة وإعادة إلى توزیع القوات االمنیة، وأن یكون ھناك تقاریر واضحة عن الوضع المیداني عن مجریات
.االحداث

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

السید النائب بالنسبة إلى محافظة دیالى والكثیر من المناطق ایضاً التابعة للمادة (140) والخروقات االمنیة غالباً ما تكمن بالفراغات االمنیة كما
تفضلت حضرتكم في المناطق الرخوة، وفي ھذه المناطق نحتاج إلى تعزیز القوات االمنیة وأیضاً التنسیق مع القوات بیشمركة في حكومة إقلیم

كوردستان مع القوات االمنیة العراقیة لمسك االرض ولمليء الفراغات ولعدم إعطاء المجال للمجامیع االرھابیة للتواجد في ھذه المناطق الرخوة، لذا
ندعو بالتنسیق مع نواب محافظة دیالى ونسقوا مع لجنة االمن والدفاع للمتابعة مع وزارة الدفاع ایضاً لكي یقوموا بدراسة للموقف وایضاً لعمل قوات

.مشتركة مع حكومة إقلیم كوردستان في ھذه المناطق ومناطق عدید قد تتواجد فیھا وتتكاثف فیھا الھجمات االرھابیة في االیام االخیرة

-:النائب محمد امین فارس –

أ ً
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كما نعلم جمیعاً ھذه السنة سنة جافة وكذلك یوجد تغییرات مناخیة وكذلك مشاریع دول إقلیمیة، نحتاج إلى بناء مشاریع استراتیجیة ومشاریع أروائیة
وكذلك مشاریع السدود، السید الرئیس ھناك مشاریع عدیدة في وزارة الزراعة وفي وزارة الموارد المائیة تم دراستھا وتم تصمیمھا وموجود بالخطة،

لكن التخصیصات الموجودة في الموازنة تخصیصات قلیلة فأطلب بزیادة ھذه التخصیصات، السید الرئیس ھذه المشاریع صحیح بحكم طوغرافیة
المنطقة تقع أغلبھا ھذه المشاریع االروائیة ومشاریع السدود في إقلیم كوردستان لكن تؤمن االمن الغذائي واالمن المائي للعراق جمیعاً ونحتاج إلى

تلك المشاریع، ونقطة أخرى السید الرئیس ھذه النسخة من الدستور العراقي وحسب الدستور العراقي جمیع العراقیین متساوون، لكن نالحظ في العمل
الیومي للحكومة وكذلك بالذات وزارة التجارة یوجد ھناك خرق من قبل وزارة التجارة لعدم تطبیق مواد الدستور، السید الرئیس جمیع الفالحین من
ضمنھم فالحي إقلیم كوردستان تم تسلیم محاصیلھم إلى وزارة التجارة وبتعلیمات القوانین الصادرة من قبل الوزارة وكذلك تم أستالم من قبل لجان

مشكلة للوزارة لكن جمیع الفالحین تم أستالم مستحقاتھم عدا فالحي إقلیم كوردستان للسنوات 2014 ،2015، 2016 لذلك أطلب من رئاسة
المجلس، أوالً اصدار قرار بالزام الحكومة وزارة التجارة بصرف تلك المستحقات، وكذلك أطلب بتشكیل لجنة تحقیقیة على وزارة التجارة لعدم

صرف تلك المستحقات، حیث تم جمع تواقیع السیدات والسادة النواب أكثر من (50) توقیع، لذلك أطلب تشكیل لجنة تحقیقیة وكذلك اطالب بتعویض
.الفالحین نتیجة للضرر الذي ألحقھ بھم لعدم صرف تلك المستحقات لتلك السنوات

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

كما اكدنا على ھذا الموضوع في الجلسة السابقة، نعم ھذه استحقاقات على الحكومة االتحادیة بالنسبة لفالحین إقلیم كوردستان وفالحي محافظة نینوى
والنجف ایضاً، ونطالب الحكومة بتسدید ھذه المستحقات بأسرع وقت وایضاً على الحكومة تعویض الفالحین بالضرر الحاصل نتیجة انخفاض سعر

الدینار العراقي مقابل الدوالر وسوف یتم تشكیل لجنة من لجنة الزراعة ولجنة تحقیق ومتابعة وممثل من لجنة الزراعة وایضاً ممثل من لجنة
.االقتصاد واالستثمار وممثل من لجنة النزاھة، وھذه اللجنة سوف تتحقق مع أو تتابع الموضوع مع الحكومة لإلسراع بصرف ھذه المستحقات

-:النائبة اقبال عبد الحسین ابو جري –

بما أن ذكر السید النائب محمد الدراجي عضو اللجنة المالیة سوف تتوفر لھذه السنة المالیة للموازنة (410) الف درجة وظیفیة نحن یوجد عندنا
مشاكل قدیمة في محافظة دیالى عقود بشائر الخیر والبالغ عددھم (2271) في محافظة دیالى منذ عشرة سنوات ال یوجد عندھم مع عقود اسناد أم

الربیعین والبالغ عددھم (890) موظف من محافظة الموصل، السید الرئیس نطالب اللجنة المالیة بإدراج عقود بشائر الخیر والبالغ عددھم (2271)
ضمن موازنة 2021 حسب ما ذكر السید النائب محمد الدراجي. الزام وزارة التجارة بتوفیر حصة التموینیة للمواطنین لمحاربة الفقر، یوجد ھناك
عوائل من الفقراء كثیر السید الرئیس عوائل معتقلین ونازحین، یعني الحصة التموینیة یعني من الضروریات للمواطن بدیالى، نطالب ایضاً الرعایة
االجتماعیة بتخصیص مبالغ للرعایة االجتماعیة، یوجد عندنا عدد كبیر من المواطنین الذي ھم مستحقین رواتب الرعایة االجتماعیة ھناك معاقین ال

.یوجد لھم تخصیصات مالیة من الرعایة االجتماعیة وال یوجد تخصیصات للرعایة االجتماعیة قلیلة بالنسبة ألعداد المواطنین المحتاجین لھذه الرعایة

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

.بالنسبة للتعیینات لبشائر الخیر أجري طلب وقدمیھ للجنة المالیة ألجراء الالزم في اللجنة المالیة لتضمینھا بقانون الموازنة

-:النائب طعمة عبد هللا حمادي –

السید الرئیس بالنسبة لمحافظة دیالى الكل یعلم أن محافظة دیالى كانت ساحة للعملیات االرھابیة، والكثیر من مناطق محافظة دیالى قد سیطرت علیھا
داعش االرھابي وقد كانت تلك العصابات وقامت تلك العصابات بحرق الكثیر من البساتین التي تعتبر الشریان االكثر جوھریة والذي یعتاش علیھا

الكثیر من العوائل الفالحیة، والتي تعتبر المورد الوحید لھم ولعوائلھم واالن أصبح الفالحین بال مورد، لذا أطلب من اللجنة المالیة إدراج في الموازنة
تعویض لتلك البساتین التي ُحرقت وُدمرت، لذا أطلب من الھیأة الرئاسة اعادة المفسوخ عقودھم من الجیش والشرطة الن الكثیر منھم تركوا العمل
بسبب التھجیر القسري الذي تعرضوا في مناطقھم، أما بالنسبة للتخصیص المالي لمحافظة دیالى كان قلیل ال یتناسب مع حجم الضرر الذي أصاب

محافظة دیالى. اطلب من اللجنة المالیة دعم القطاع الزراعي والصناعي في المحافظة الن المحافظة ھي أكثر محافظة لزراعة البساتین والحمضیات
وھي كانت المورد الوحید لتمول جمیع المحافظات العراقیة بمادة الفواكھ، الكثیر من تلك البساتین حرقت من قبل العملیات االرھابیة لم یعوضوا

.فالحین عن االضرار التي اصابتھم واالن اصبحوا بال مورد. اطلب من ھیأة الرئاسة أخذ ھذا الموضوع بنظر االعتبار

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

.شكراً لكم السیدات والسادة النواب

-:النائب محمود جواد حسین الزجراوي –

الیوم نحن نخوض بضمار الموازنة والحقیقة یوجد نقطتان في الموازنة، النقطة االولى ھي االیرادات المتوقع خالل عام 2021 نھایة عام 2021،
النقطة الثانیة ایضاً نقطة مھمة وھي المستحقات المالیة لھذا العام، الفارق ھو كبیر نعم (71) تریلیون یعني المطلوب نركز على جانب االیرادات

وجانب المستحقات المالیة، اللجنة المالیة ممكن أن تقترح ھناك وحدات سكنیة موجود بالعراق وھذه الوحدات ربما تصل أكثر من (500) إلف وحدة
سكنیة منتظمة في المناطق العشوائیة ما یسمى المناطق العشوائیة، نظمت ھذه الوحدات ضمن التخطیط العمراني والحضري وظھرت بصورة ھي

أشبھ بالوحدات الرسمیة الموجود في االحیاء السكنیة العادیة، حبذا أن ھذه ال یمكن ازالتھا وھنا القانون یحمي ھؤالء ممكن أن نضیف في ھذه الفقرة
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وھي تطویب ھذه الوحدات السكنیة ویعني استقطاع مقابل مبالغ یكون المواطن لدیة رغبة في ھذه االموال من أجل تطویب الوحدة السكنیة الذي یسكن
فیھا المواطن ھذه أذا نعمل احصائیة وانا عملت احصائیة ما یقارب على (10-12) تریلیون ھذه السنة ممكن أن نجني مردود مالي ھذا الجانب االول

أن مواطننا جلس في وحدة سكنیة سكن فیھا وتعتبر طابوا واستقر المواطن العراقي وبنفس الوقت الدولة جنت من ھذا المواطن مبلغ بالمقابل، ھذا
سوف یزیح عنا من االزمة المالیة، االمر الثاني یجب أن ندقق قلیالً بقضیة المستحقات المالیة أنا أرى مبالغ خیالي ورد بالموازنة یجب أن یكون

ھناك تدقیق ونرى الكلف االستثماریة، االن ُعدَّت بالموازنة أن یجب أن نخفض من ھذه االمور ونضع ھذه السنة ھي بدایة النھایة لما مضى ونقبل
على سنة جدیدة ھي بعد 2021 أن شاء هللا وھي سنة استفتاح واالنفتاح على االستثمار كخطة بدیلة على النفط، الیوم نحن نعتمد النفط والنفط خاضع

تحت قرارات منظمة أوبك ونحن العراق بلد الموارد ولدینا كفاءات ولدینا خبرات ولدینا موارد ممكن أن نستثمر مواردنا الطبیعیة استثمار أمثل
وتوظیفھا بالتنمیة االقتصادیة المستدامة، كلھا مطلع 2022 ربما أن شاء هللا ال یوجد ازمات الن بین فترة وفترة یفتعلون ازمة، أن شاء هللا بمطلع

2022 نحن ماضین ومقبلین على االستثمار االمثل لتلك الموارد وربما ننتقل أنتقالة یعني تخلصنا من الوضع المالي الذي نعیشھ، واخیراً اكرر
.الموضوع النقطة االولى والثانیة أن تدرس في اللجنة المالیة

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

.ترفع الجلسة إلى موعد یُعلن في حینھا

.ُرفِعَت الجلسة الساعة (6:50) مساًء
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