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(محضر الجلسـة رقـم (35) األربعاء (13/1/2021
الدورة االنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الثالثة

الفصـل التشریعي األول

 

(جلسـة رقـم (35

(األربعاء (13/1/2021

 

.أفتتحت الجلسة الساعة (5:11) مساًء

ً .أبتدأت الجلسة بنصاب: (180) نائبا

 

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

بسم هللا الرحمن الرحیم

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

-:(السید ھمام عدنان (موظف –

.یتلو آیاٍت من القرآن الكریم

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

.اللجنة المالیة، جدول اعمال الجلسة

.(الفقرة أوالً: التصویت على مقترح قانون التعدیل الثالث لقانون نقابة المحاسبین والمدققین رقم (185) لسنة 1969. (اللجنة المالیة

.اللجنة الریاضیة فلیتفضلوا

-:(النائب مثنى امین نادر حسین (نقطة نظام –

.على الدور الرقابي لمجلس النواب

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –
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أین؟ أي فقرة؟ وما ھي العالقة بالجلسة، أنا أعطیك واسمح لكم أنت تقول نقطة نظام وتعطیني نقطة النظام بالنظام الداخلي حتى تتفضل وبعدنا ما
.متكلمین

-:(النائب مثنى امین نادر حسین (نقطة نظام –

النظام الداخلي لیس تحدیدي السید رئیس الجلسة لكن االسئلة الشفاھیة جزء من النظام الداخلي والدور الرقابي للمجلس أو ال، أنا قدمت سؤال شفاھي
لرئیس مؤسسة السجناء وتمت موافقة الرئاسة وتم االحالة إلى الدائرة البرلمانیة لتحدید الموعد، أمس تم االتصال برئیس المؤسسة لیحضر وتم االلغاء

.من جدول االعمال بدون أي عذر واضح ووجیھ، الرجاء من ھیأة الرئاسة عدم تعطیل الدور الرقابي للمجلس

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

جدول االعمال ینزل بھیأة الرئاسة ومن قبل اللجان المعنیة بالتعاون مع الدائرة المالیة وھذا جدول اعمالنا ولیس بالضرورة الیوم أو غداً لیس أنت من
الذي یحدد، ھیأة الرئاسة التي من تحدد غداً وبعد غد، أما الغاءه أنت ما تحدد الیوم ھیأة الرئاسة ھي باالتفاق تحدد جدول االعمال، لكن الیوم أنت من

حقك تقدم ولیس من حقك أن تحدد الیوم، نحن یوجد عندنا أولویات، یوجد عندنا مشاریع ویوجد عندنا مشاریع وعندنا موازنة وعندنا قوانین للتصویت
ھذه باالتفاق، وأنا أتكلم معك بالدستور والنظام الداخلي، أنت تقدم الطلب وأي لجنة تقدم الطلب لدرجھ على جدول االعمال ولكن لن تحدد یوم وموعد

.الجلسة، ھیأة الرئاسة باالتفاق تحدد جدول االعمال، یجب مراجعة النظام الداخلي

السیدات والسادة اعضاء مجلس النواب، الرجاء البقاء بالمقاعد یوجد عندنا تصویت على بدیل السید المرحوم النائب (حنین قدو)، السید بدیل المرحوم
النائب الدكتور (حنین قدو) (محمد أبراھیم علي) ألداء الیمین الدستوري كعضو مجلس النواب العراقي، الرجاء وقوف السیدات والسادة اعضاء

.مجلس النواب

.أدى السید (محمد ابراھیم علي) الیمین الدستوریة نائباً في مجلس النواب

.الرجاء الجلوس بالمقاعد االخوان للتصویت على القانون

-:النائب عباس علیوي كاظم –

.(یقرأ مقترح قانون االتحادات الریاضیة الوطنیة. (لجنة الشباب والریاضة

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

یوجد طلب من السید عمار طعمة أن نصاب الجلسة غیر مكتمل، یحسبون النصاب لنا ودائرة العالقات لنشر االسماء فقط، الحضور االن في القاعة
نشرھا في الدائرة االعالمیة، الدائرة االعالمیة نشر الحضور أو الغیاب واحد منھا، االن ینشر باإلعالم، الرجاء االعالمیة نشر أسماء الغیاب
باإلعالم، یجب أن تنزل باإلعالم، یجب أن تجلب الینا قائمة االلكترونیة حتى ننشرھا باإلعالم فقط الموجود بالقاعة، القائمة االلكترونیة تنزل

باإلعالم، أین االتصاالت؟ االتصاالت، یجب سحبھا االن. یجب أن یجلسوا معكم لجنة المنظمات، كم العدد أصبح االن، یوجد عندك (157) وأحسب
من الذي دخل ومن الذي خرج والذین خرجوا أعطیني القائمة الكارتات حتى أنزلھا االن في االعالم، أین االعالمیة؟ یجب أن یسمعوا االخوان النواب

أعضاء مجلس النواب یجب ان تنزل االن خبر أفتتح النصاب االن مجلس النواب (180) وحین قراءة أول قانون فقط تم البقاء في القاعة (150)
.نائب، سوف تنزل أسماء الغیاب في االعالم االن، الیوم العراقیة فقط تداول االسماء

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

یعني ھذه المداخلة لیست لإلعالم لطفاً، أوالً ھذا المشھد دائماً یتكرر وكأنما نحن في مدرسة في الصف االول أو صف الثاني، االن كم نائب یوجد
.عندنا

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

.كال تنشر باإلعالم، أما نتكلم للناس أو ال نتكلم

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

.یجب أن تسمح لي بالكالم

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

.تتكلم للناس ھذا الكالم، صور وأنت نقطة نظام وتكلم بما یملیھ علیك ضمیرك كنائب تمثل العراق
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-:(النائب فالح حسن جاسم الخزعلي (نقطة نظام –

.السید الرئیس المحترم أطالب من خاللكم كرئاسة فصل النواب الذین ما زالوا أكثر من سنة غیر حاضرین في مجلس النواب

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

.والذین سجلوا الیوم أسمائھم وأصبح النصاب (180) وخرجوا

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

.أصبح علیة أكثر من سنة ویغرد من خارج العراق بالتویتر فائق الشیخ علي والكثیر مثلھ أصبحوا أبطال برأس الشعب العراقي

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

.(مجلس النواب (329) لیس فقط النائب (فائق الشیخ علي

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

نحن الیوم نواب الكثیر من النواب حاضرین ومحترمین أنفسھم ویمثلون الشعب العراقي تمثیل یلیق بھم، یمثلون مناطقھم ومحافظاتھم والبؤس والعوز
والحرمان یمثلون في ھذا المجلس، نحن نواب ممثلین الشعب العراقي تمثیل یلیق بھ بالدلیل حضورنا في ھذه الجلسات، أما النواب الفضائیین من

خاللكم نحن نحملكم المسؤولیة، كل نائب أصبح علیھ أكثر من سنة یجب أن یفصل النظام الداخلي لمجلس النواب قانون رقم (13) لسنة 2018 لماذا
نائب مضى علیھ أكثر من سنة لم یداوم؟ ما ھو التفسیر؟ ھو والحمایة ویستلم راتب وعایش في الخارج ومنعم ونحن االن ھنا ویغرد على الحكومة،

وبعض منھم یغرد على الشھداء، بالتالي الیوم النواب ال نحملھم المسؤولیة أذا خرج قلیالً أو ذھب لشرب الشاي أو القھوة، ال وهللا أنا أحمل الذي
مضى علیھ أكثر من سنة ما یأتي إلى مجلس النواب، االن كل االخوة الموجودین ھذا الحضور عندھم والذي في داخلي عندھم كل االوجھ ھذه

.الموجود ال یتجاوزون (170) ھم حاضرین مثلوا محافظاتھم التي تلیق بھم، السید الرئیس

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

أنا أدعو مجلس النواب أن یأخذ دوره في الوقوف معنا بالتصویت على النواب الذین لم یحضروا إلى جلسات مجلس النواب، والتصویت علیھم
.وتطبیق االجراءات القانونیة بحقھم وفصلھم

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

یجب أن یكون مقترح ونصوت علیھ ونفصلھم احترام للشعب العراقي واحترام للمؤسسة التشریعیة واحترام لكم أنتم جزاءكم هللا بالخیر حاضرین في
كل الجلسات السید الرئیس ونائبیھ حاضرین كل الجلسات، لیس البقیة غیر حاضرین، ھذا النائب یأتي من البصرة قاطع مسافة (550) كیلو متر

قاطع، وبالموصل (550) كیلو متر قاطع، وأبو االقلیم یأتي إلى ھنا، وهللا نواب في أربیل وھذا االخر في عمان وھذا في دبي وأنا أعرف أثنین واحد
في الكویت وواحد في دبي وواحد بالخارج في أوربا وفي امریكا، ما ھذا الكالم؟

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

أدعو ھیأة الرئاسة إلى اجتماع عاجل لوضع اللمسات الحقیقیة على وجود النواب والنواب غیر المتواجدین بالفصل وعدم الحصول على استحقاقاتھم
.ھم وحمایاتھم

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

.السید الرئیس نحن یوجد عندنا قانون مجلس النواب

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

أدعو مجلس النواب من خالل ھذا المنبر إلى عدم االجتماع ما لم یُتخذ ھذا القرار، أدعو النواب الحاضرین ومؤكدین على الحضور عدم االستمرار
بجلسات المجلس ما لم تتخذ االجراءات القانونیة بحق النواب المتغیبین، ھذه مسؤولیة أمام ھیأة الرئاسة، یجب أن ینزل باإلعالم، مجلس النواب بكل

اعضاءه یقررون بعدم المضيء باالستمرار بجلسات مجلس النواب ما لم تتخذ ھیأة الرئاسة كافة االجراءات القانونیة بحق النواب المتغیبین، ھل یوجد
أي اعتراض إخوان على ھذا الكالم؟

-:النائب رامي جبار محمد –
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بالنسبة أقترح على ھیأة الرئاسة أن یكون ھذا االداء من بدایة الدورة الرابعة، التشظي الذي حدث بالبرلمان نتیجة ھیأة الرئاسة نفسھا لم تطبق النظام
الداخلي على نائب تجاوز السنة لم یداوم في مجلس النواب العراقي، النظام الداخلي یقر بأن (6) غیابات أو (8) غیابات ینفصل بغیاب متواصل
والیوم نجد أغلب النواب كل النواب الملتزمین یدفعون ضریبة التزامھم بالحضور، ھل ھیأة الرئاسة مجدة بھذا القرار؟ وھل ھي مستعدة أن تمنع

المجامالت النواب خارج العراق وھم بنفس الوقت یقیدون زمام االمور على مواقع التواصل االجتماعي، مجلس النواب تشظى بسبب ھیأة الرئاسة
وعذراً للكلمة وھذا انتقاد موضوعي لكم أنھ أنتم بھذه الطریقة اعطیتم الضوء االخضر، أنتم من تتكلمون على الفضائیین، یوجد عندنا نواب فضائیین،
وتتكلمون على ازدواج الراتب، یوجد عندنا ازدواج المنصب ھو في مجلس النواب وھو مستشار فالن وھو محافظ وھو منصب تنفیذي وھو ھو وفقدا

جلس النواب ھیبتھ وفقد تعداده إلى حد االن كل من طبق علیھ النظام الداخلي ھو النائب الملتزم صراحة یعني، لیتكلم لسید الحلبوسي وأنتم كھیأة
.رئاسة یجب أن تدفعوا الضریبة وبنفس الوقت أذا لم یطبق ھذا االجراء یجب ان یكون على قدر الشجاعة بعد ذلك ال یداوم اعضاء مجلس النواب

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

.نعم أنا معك

-:النائب عدنان ھادي نور علي االسدي –

ھذا الموقف یجب أن یتخذه مجلس النواب من البدایة، الحمد هللا الوصول متأخر خیر من عدم الوصول، نحن نأتي یومیاً أكثر النواب الحاضرین
یأتون بالوقت المحدد الساعة (3:50) أو (3:15) تتأخر انعقاد الجلسة أما یوجد نواب نھائیاً ما داخلین مثلما ذكروا االخوان ما نراھم، یعني لما ینادي

باألسماء نسمع فالن وفالن لم نراھم في جلسات مجلس النواب وإلى أشھر متعدد طیلة ھذه الدورة غیر متواجدین، ھؤالء السید الرئیس دورك وانت
النائب الثاني لرئیس مجلس النواب ونحن معك بھذا الموضوع أن ال یمكن أن یستمر ھذا الوضع بھذا الحال أن نصوت على من غاب طیلة ھذا الفترة

أو غیر متواجد في جلسات مجلس النواب االرشیف موجود وبالتالي الغیابات موجودة وقسم من عندھم أصالً ما یستقطع منھم الغیابات نھائیاً ما
.یستقطع، یعني نرید موقف حازم بھذا االتجاه

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

الدائرة المالیة، اعتباراً من ھذه الجلسة تستقطع المبالغ عن الغیابات وتتخذ اإلجراءات بحق المتغیبین من قبل ھیأة الرئاسة، واآلن الكرة في ھیأة
الرئاسة وتتحمل ھیأة الرئاسة بما فیھم المتحدث عن ھذا الموضوع وبدًء من ھذا الیوم إذا لم یتم فصل النواب المتغیبین أدعوكم لعدم االستمرار في

.الجلسات

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.(أنا عدیت الذین دخلوا وھم عشرة فقط وأنتم قلتم (150

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

ً .أنا ال أحسب العدد، العالقات یقولون (169) نائبا

.(التصویت على المادة (1

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب دیار طیب محمد برواري –

.یقرأ المادة (2) من مشروع قانون االتحادات الریاضیة الوطنیة

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

.(التصویت على المادة (2

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –

.یقرأ المادة (3) من مشروع قانون االتحادات الریاضیة الوطنیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –
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.(التصویت على المادة (3

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة آره زو محمود خدر –

.تقرأ المادة (4) من مشروع قانون االتحادات الریاضیة الوطنیة

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

.(التصویت على المادة (4

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یونادم یوسف كنا خوشابا –

.یقرأ المادة (5) من مشروع قانون االتحادات الریاضیة الوطنیة

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

.(التصویت على المادة (5

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یونادم یوسف كنا خوشابا –

.یقرأ المادة (6) من مشروع قانون االتحادات الریاضیة الوطنیة

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

.(التصویت على المادة (6

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عباس علیوي كاظم اربیج –

.یقرأ المادة (7) من مشروع قانون االتحادات الریاضیة الوطنیة

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

.(التصویت على المادة (7

(تم التصویت بالموافقة)

-: النائب عباس علیوي كاظم اربیج –

.یقرأ المادة (8) من مشروع قانون االتحادات الریاضیة الوطنیة

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

.(التصویت على المادة (8

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عباس علیوي كاظم اربیج –

.یقرأ المادة (9) من مشروع قانون االتحادات الریاضیة الوطنیة
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (9

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عباس علیوي كاظم اربیج –

.یقرأ المادة (10) من مشروع قانون االتحادات الریاضیة الوطنیة

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

.(التصویت على المادة (10

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب دیار طیب محمد برواري –

.یقرأ المادة (11) من مشروع قانون االتحادات الریاضیة الوطنیة

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

.(التصویت على المادة (11

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب دیار طیب محمد برواري –

.یقرأ المادة (12) من مشروع قانون االتحادات الریاضیة الوطنیة

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

.(التصویت على المادة (12

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –

.یقرأ المادة (13) من مشروع قانون االتحادات الریاضیة الوطنیة

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

.(التصویت على المادة (13

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –

.یقرأ المادة (14) من مشروع قانون االتحادات الریاضیة الوطنیة

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

.(التصویت على المادة (14

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة آره زو محمود خدر –
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.تقرأ المادة (15) من مشروع قانون االتحادات الریاضیة الوطنیة

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

.(التصویت على المادة (15

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة آره زو محمود خدر –

.تقرأ المادة (16) من مشروع قانون االتحادات الریاضیة الوطنیة

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

.(التصویت على المادة (16

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة آره زو محمود خدر –

.تقرأ المادة (17) من مشروع قانون االتحادات الریاضیة الوطنیة

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

.(التصویت على المادة (17

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة آره زو محمود خدر –

.تقرأ المادة (18) من مشروع قانون االتحادات الریاضیة الوطنیة

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

.(التصویت على المادة (18

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یونادم یوسف كنا خوشابا –

.یقرأ المادة (19) من مشروع قانون االتحادات الریاضیة الوطنیة

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

.(التصویت على المادة (19

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یونادم یوسف كنا خوشابا –

.یقرأ المادة (20) من مشروع قانون االتحادات الریاضیة الوطنیة

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

.(التصویت على المادة (20

.(تم التصویت بالموافقة)



3/3/2021 محضر الجلسـة رقـم (35) األربعاء (13/1/2021) – مجلس النواب العراقي

https://ar.parliament.iq/2021/01/13/2021-1-13-محضر-الجلسـة-رقـم-35-األربعاء/ 8/29

-:النائب یونادم یوسف كنا خوشابا –

.یقرأ المادة (21) من مشروع قانون االتحادات الریاضیة الوطنیة

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

.(التصویت على المادة (21

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یونادم یوسف كنا خوشابا –

.یقرأ المادة (22) من مشروع قانون االتحادات الریاضیة الوطنیة

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

.(التصویت على المادة (22

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یونادم یوسف كنا خوشابا –

.یقرأ المادة (23) من مشروع قانون االتحادات الریاضیة الوطنیة

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

.(التصویت على المادة (23

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یونادم یوسف كنا خوشابا –

.یقرأ المادة (24) من مشروع قانون االتحادات الریاضیة الوطنیة

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

.(التصویت على المادة (24

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یونادم یوسف كنا خوشابا –

.یقرأ المادة (25) من مشروع قانون االتحادات الریاضیة الوطنیة

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

.(التصویت على المادة (25

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عباس علیوي كاظم اربیج –

.یقرأ المادة (26) من مشروع قانون االتحادات الریاضیة الوطنیة

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

.(التصویت على المادة (26
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.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عباس علیوي كاظم اربیج –

.یقرأ المادة (27) من مشروع قانون االتحادات الریاضیة الوطنیة

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

.(التصویت على المادة (27

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عباس علیوي كاظم اربیج –

.یقرأ المادة (28) من مشروع قانون االتحادات الریاضیة الوطنیة

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

.(التصویت على المادة (28

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

المادة (27) تتنافى مع التوجھ لزیادة وتعظیم اإلیرادات غیر النفطیة مثالً المادة (27) (ب) تنص على (یُعفى مدخوالت الشركات الراعیة لالتحادات
من الضرائب بمقدار الصرف والدعم المقدم من قِبل ھیأة االتحاد)، تعلمون أنتم ذاكرین بعض األنشطة التي تمارسھا ھذِه الشركات ھَي أنشطة

.استثماریة ربحیة

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

دكتور (عمار)  فقط دقیقة، اإلتحادات كلھا (16) اتحاد بكل محافظة لیَس لدیھا(متر) أقصى مسافة إلیھا مقر اتحاد، یصیر لھُ أي (500) متر، نحُن
األن الدستور یرعى الریاضة وعلى الدولة العراقیة، أما قضیة الضرائب والرسوم ھم ال یستوردون مكائن، تجھیزات ریاضیة، یعني كلھا تطلع

.فلسان، وهللا ال یوجد أي أعتراض

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.اإلتحادات إذا استوردت ال أقول ال تُعفوھا، أقول الشركات الراعیة ھذِه شركات استثماریة وقد تستثمر حتى في األندیة وفیھا شيء ربحي

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

.اسألني أنا (12) سنة عضو اتحاد

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

ً .أنا أیضاً كنت أُمارس كرة قدم سابقا

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

الموضوع لیَس كنت تمارس كرة القدم، عضو االتحاد شيء وكرة القدم شيء آخر، عضو اتحاد أي إداري في االتحاد، نحُن یكون لدینا مسؤول،
المسؤول یُجھزنا بمستلزمات ریاضیة أي على مدار سنة، تجھیزات أطفال، وشباب، وباقي األعمار، أنا اتحدث إلیك (12) عام أنا في اإلتحاد، ھؤالء

.عندما یأتون یُعاملون ھذا المسؤول، والمسؤول یعطیھا لنا مجاناً ویعطي فوقھا نقود، إذا نأتي ونأخذ علیِھ ضریبة

 

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

أ ُ أ ُ ُ ُ ً أ ً
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إذاً علینا أن نقترح، إذاً ال تقول تُعفى مدخوالت الشركات وإنما تقول تُعفى صرفیات الشركات التي تُصرف أو تُنفق على دعم اإلتحاد أنَت قلت
.المدخوالت سوَف تكون عامة

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

.سوَف أقرأھا لك

.(أوالً: تُعفى اإلتحادات من الضرائب والرسوم من استیراد األجھزة، نفسھُ اإلتحاد یأتي بأجھزة (جم

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.(ھذا ال أعترض علیھ، االعتراض في الثانیة (ب

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

ماذا تریدھا أن تصبح؟

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

تُعفى المصروفات التي تُنفق من قبل الشركات الراعیة على اإلتحادات بأنشطتھا الریاضیة، ال تقول مدخوالتھا بحیث یكون ھناك منافذ من ھنا
وھناك؟

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

.دكتور (عمار) ممكن أن تقرأھا حتي یتم التصویت علیھا

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.یقرأ المادة (27) من مقترح قانون اإلتحادات الریاضیة الوطنیة

.سیادة الرئیس، ھذا إذا تحوَل إلى مشروع استثماري

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

ال یوجد مشروع استثماري (500) متر، دكتور(عمار) اسألني أنا (12) سنة في اإلتحاد ال یوجد لدینا (متر) واحد، یؤجرون بمئات األالف، ھذا
الحفاظ على المال العام، أنَت عندما یؤجر اإلتحاد یُصرف من المالیة سنویاً كذا ملیون دینار، لكن عنما تُخصص لھُ قطعة أرض یبني بنایة (200)

.ملیون أو (300) ملیون تبقى (100) سنة لدیھ

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

سیدي الرئیس أنَت تقول، لإلتحاد تملك األراضي لبناء المنشئات الریاضیة بما یخدم اھدافھ، باألھداف أنَت تذكر من ضمن األھداف المساطحات
.واإلستثمارات وغیرھا، فھذا بدون بدل وھو سوف یُمارس نشاط إستثماري ربحي، األن حتى الكھرباء، للدوائر غیر المركزیة تُستوفى

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

.أسمع مني، وبعد موافقة وزارة المالیة

 

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.األن أنا مقترح إعادة صیاغتھا لیَس ھكذا

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

.تصویت كما قرأتھا أنا، وقرأھا نیابةً عني الدكتور(عمار)، بما قرأھا كتلة النھج الوطني

أ أ ُ أ
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.أطلب منكم التصویت على الفقرة كما قُرأت، كما قرأھا رئیس الجلسة

.(تَم التصویت بالموافقة)

-:النائب عباس علیوي كاظم –

.یقرأ المادة (28) من مقترح قانون اإلتحادات الریاضیة الوطنیة

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

.اخوان تصویت جواز سفر إلى الریاضیین الذیَن حملوا اسم العراق في المحافل الدولیة وھو جواز خدمة ولیَس جواز دبلوماسي، تصویت

.(تَم التصویت بالموافقة)

-:النائب عباس علیوي كاظم –

.یقرأ المادة (29) من مقترح قانون اإلتحادات الریاضیة الوطنیة

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

التصویت على المادة (29)، ال یجوز وجود أكثر من إتحاد واحد لكل لعبة أو ریاضة في بلد ھناك أكثر من إتحاد للعبة معینة مثل، إتحاد الفروسیة
.أصبح (2) إتحاد (الجودو) أصبَح (2) إتحاد كذا أصبح (2) ھذا بِھ  ضرر كبیر على الریاضة، تصویت

.(تَم التصویت بالموافقة)

-:النائب عباس علیوي كاظم –

.یقرأ المادة (30) من مقترح قانون اإلتحادات الریاضیة الوطنیة

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

.(التصویت على المادة (30

.(تَم التصویت بالموافقة)

-:النائب عباس علیوي كاظم –

.یقرأ المادة (31) من مقترح قانون اإلتحادات الریاضیة الوطنیة

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

.(التصویت على المادة (31

.(تَم التصویت بالموافقة)

 

-:النائب عباس علیوي كاظم –

.یقرأ المادة (32) من مقترح قانون اإلتحادات الریاضیة الوطنیة

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

.(التصویت على المادة (32

نعم دكتور (عمار) أي مادة، فلنُكمل وبعدھا تكلم بما لدیك، أنَت أصبَح لدیك اثنین، دقیقة دكتور (عمار) ابقى بمكانك لن أصوت بالمجمل إلى أن تُكمل
.مالحظاتك
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.(التصویت على المادة (32

.(تَم التصویت بالموافقة)

-:النائب عباس علیوي كاظم –

.یقرأ المادة (33) من مقترح قانون اإلتحادات الریاضیة الوطنیة

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

.(التصویت على المادة (33

.(تَم التصویت بالموافقة)

-:النائب عباس علیوي كاظم –

.یقرأ المادة (34) من مقترح قانون اإلتحادات الریاضیة الوطنیة

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

.(التصویت على المادة (34

.(تَم التصویت بالموافقة)

-:النائب عباس علیوي كاظم –

.یقرأ المادة(35) من مقترح قانون اإلتحادات الریاضیة الوطنیة

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

.(التصویت على المادة (35

.(تَم التصویت بالموافقة)

-:النائب عباس علیوي كاظم –

.یقرأ األسباب الموجبة

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

.التصویت على األسباب الموجبة

.(تَم التصویت بالموافقة)

.(ُھناَك فقرتین ذكرھا النائب (عمار) قبَل التصویت، دكتور (عمار) إرجع إلى الفقرة (األولى

تكلیُف اإلتحاد، یستمر أمین السر واألمین المالي لحین تكلیف اإلتحاد وضعھُ مَع ھذا القانون، تعرف ماذا دكتور (عمار) حتى ال أرجع إلیھا الني
حافظھا، األن اإلتحادات تعمل بقانون (1688) لیس فیِھ شرط حاصل على الشھادة الجامعیة، أمین السر واألمین المالي الذي یعمل مبالغ مالیین

.الدنانیر وكذا، كانوا یعملون باألمور؟ على القدیم یستمر ھؤالء إلى حین أن یتم تعیین جدد وفق القانون الذي یحمل شھادة البكلوریوس

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.لكن ال یُصبحوا أعضاء في اإلتحاد

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

.ھم ال یكونوا أعضاء في اإلتحاد، الذي یرید الذھاب للترشیح یذھب یرشح
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-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.یستغلون عنوانھُ كأمین سر

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

.لكن ال یجوز أن یكون أمین سر أو مالي إال أن یكون حاصل على شھادة البكالوریوس

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

بالنسبة للمادة (30) (ثانیاً)، تحتفظ األندیة بكامِل حقوقھا كأعضاء في اإلتحاد عنَد تغییر كیانھا القانوني إلى شركات، یعني اإلتحاد سوَف یضم في
عضویتِھ شركات؟

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

كال، عندما صوتنا على األندیة الریاضیة، راجعھ، في األندیة الریاضیة لدینا في القانون ثالث أو أربعة أصناف من األندیة، یوجد أندیة مؤسسات مثل
نادي الجویة، نادي الشرطة، نادي الجیش البحري وغیرھا، وتوجد أندیة التي ھي أندیة ثقافیة إجتماعیة ولدیھم كرة قدم وكذا وكذا، التي ھي غیر

.تابعة إلى الدولة ممكن إلى مجالس المحافظات إلى محافظات، مثل نادي الدیوانیة غیر تابع إلى مؤسسة، نادي الرمادي غیر تابع إلى مؤسسة

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.لكن یبقى إسمھُ نادي ولیَس شركة

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

اسمح لي، یوجد ھنالَك بعض المیسورین اللھم موفقھم مثل ھذا الذي أخَذ (باریس سان جیرمان) یعمل نادي ھو شركة، ھو مسجلھُ نادي إسمھُ شركة،
.إذا أعطیك نسخة من قانون األندیة الریاضیة سوف یُرفع ھذا اللمس الذي لدیك

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.لعلھُ قصدك شيء ولكن الصیاغة ال تُعبر عن قصدك

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

.كال، أنا أقصدھا وأعرفھا

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.سوف تصبح شركة، مرة شركة راعیة للنادي

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

.كال، لیست شركة راعیة للنادي

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.ھَو كیانھا القانوني شركة وتصبح عضو

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

اسمح لي، توجد أندیة ریاضیة ملك خاص تابعة إلى (عدنان فیحان) ملك صرف، البنایة والملعب واألعضاء ھو ھذا التالف صاحب القضیة (زیاد
الجنابي) ھَو الذي یُدیر األمور، ھذا یحتفظ بعضویتھُ في اإلتحاد، تبقى ھذِه الصفة حتى لو تحوَل إلى شركة، یعني بعض األندیة كانت أندیة لیست

.قطاع خاص، تحولت أخذھا التالف جاء وقاَم بشرائھا

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

لكن أنا لم أتفھم كیَف یتحول النادي إلى شركة؟
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.في القانون األندیة الریاضیة لدینا أربعة أصناف من األندیة

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

ممكن النادي ترعاهُ شركة نعم، لكن یتحول النادي إلى شركة؟

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

أنا أقوُل لَك كیف؟ مثالً نادي الدیوانیة األن تابع إلى محافظة جید، المحافظ یقول أنا لیَس لي عالقة بنادي الدیوانیة ال أستطیع إعطائھم أموال وال كذا،
.یأتي (عدنان فیحان) یقول ھذا النادي أنا أخذ حقوقھ وأشتریھ

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.إذاً وصَل اعتراضي

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

.ھل ھذا واضح

التصویت على القانون بالمجمل، (عالء) اصعد إلى المنصة، أنَت ساھمت مع لجنة الشباب والریاضة في إصدار ھذا القانون وأجھَد نفسھُ وكاَن
.یحضر حتى وقت متأخر، اصعد أرجوك

.التصویت على القانون بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة على مقترح قانون اإلتحادات الریاضیة الوطنیة)

شكراً جزیالً للسید رئیس وأعضاء لجنة الشباب والریاضة، واألخ ( یونادم كنا) لجنة منظمات المجتمع المدني مبروك، ھذِه األندیة أنتم أیَن ذھبتم بھا؟
أنَت والسید (زیاد)، توجد أندیة سوَف تتخلى عنھا المؤسسات یقوُل لك فقط األسم یبقى فقط الشعار، مثالً نادي الكرخ لیَس لدیِھ رعایة ال تربیة، وال
صحة، وال جامعة، وكذا، أنَت ماذا سوَف تعمل، تستطیع الذھاب إلى نادي الكرخ تقوُل لھم كھیأة إداریة أنا أتملك ھذا النادي واصرف علیھ، وتُعید

مؤسستھ وتدیرهُ، یصبح شركة خاصة (باریس سان جیرمان) األن یمتلكھُ (خلیفان)، كال لم أكتب ینشر من تاریخ التصویت علیھ، وینشر في الجریدة
.الرسمیة، األن أنا سوَف أُضیفھا، صحح وینشر في الجریدة الرسمیة

الفقرة ثالثاً: التصویت على مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق إلى تعدیل اتفاقیة بازل بشأن التحكم في نقل النفایات الخطرة والتخلص منھا*
.عبر الحدود

-:النائب شیركو محمد صالح –

.یقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق إلى تعدیل اتفاقیة بازل بشأن التحكم في نقل النفایات الخطرة والتخلص منھا عبر الحدود

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

.التصویت على المادة (1) من اإلتفاقیة، اخوان نحتاج أغلبیة بالتصویت على اإلتفاقیات من الحضور

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب شیركو محمد صالح –

.یقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق إلى تعدیل اتفاقیة بازل بشأن التحكم في نقل النفایات الخطرة والتخلص منھا عبر الحدود

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

.(التصویت على المادة (2

.(تم التصویت بالموافقة)
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-:النائب شیركو محمد صالح –

.یقرأ األسباب الموجبة

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

.التصویت على األسباب الموجبة

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على القانون بالمجمل

تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق إلى تعدیل اتفاقیة بازل بشأن التحكم في نقل النفایات الخطرة والتخلص منھا)
.(عبر الحدود

الفقرة رابعاً: التصویت على مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق إلى اتفاقیة اإلعتراف بقرارات التحكیم األجنبیة وتنفیذھا (نیویورك*
1958).

ھنالَك طلب مقدم من اللجنة القانونیة في تأجیل التصویت على ھذا القانون ممكن، دكتور (عمار) قدَم باسم اللجنة القانونیة تأجیل التصویت على ھذِه
.اإلتفاقیة ممكن

ً .(بناًء على طلب اللجنة القانونیة یتم تأجیل التصویت على الفقرة (رابعا

الفقرة خامساً: التصویت على مشروع قانون تصدیق اتفاقیة تجنب اإلزدواج الضریبي ومن التھرب المالي فیما یتعلق بالضرائب على الدخل*
.وعلى رأس المال بین حكومة الجمھوریة العراق وحكومة دولة الكویت

.أیضاً بطلب مقدم من اللجنة القانونیة تأجیل التصویت علیھا

الفقرة سادساً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون تعدیل قانون انضمام جمھوریة العراق إلى اإلتفاقیة الدولیة للسیر على الطرق لعام*
.1968 واإلتفاق األوربي المكمل لھا لسنة2006 رقم (30) لسنة 2015

.نمضي في الفقرة (سادساً) من جدول األعمال

-:النائبة اال تحسین حبیب الطالباني –

تقرأ تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون تعدیل قانون انضمام جمھوریة العراق إلى اإلتفاقیة الدولیة للسیر على الطرق لعام 1968
.واإلتفاق األوربي المكمل لھا لسنة2006 رقم (30) لسنة 2015

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

ھل یوجد مداخالت حوَل ھذا القانون؟

الفقرة سابعاً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق إلى بروتوكول قمع األعمال غیر المشروعة الموجھة *
.ضد سالمة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 1988

-:النائب عامر حسین جاسم الفائز –

یقرأ تقریر مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق إلى بروتوكول قمع األعمال غیر المشروعة الموجھة ضد سالمة المنصات الثابتة القائمة في
.الجرف القاري لعام 1988

-:النائب دانا محمد جزاء –

یُكمل قراءة تقریر مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق إلى بروتوكول قمع األعمال غیر المشروعة الموجھة ضد سالمة المنصات الثابتة القائمة
.في الجرف القاري لعام 1988

-:النائبة علیة فالح عوید االمارة –

أل ُ
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تُكمل قراءة تقریر مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق إلى بروتوكول قمع األعمال غیر المشروعة الموجھة ضد سالمة المنصات الثابتة القائمة
.في الجرف القاري لعام 1988

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

.الشكر إلى لجنة العالقات الخارجیة

 

 

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

إنا � وإنا إلیھ راجعون، ببالغ الحزن واألسى أحر التعازي والمواساة إلى جمیع مجاھدینا ومقاتلینا في الحشد الشعبي وقواتنا األمنیة بإستشھاد القائد
الكبیر (أبو یتیم القطراني) الشھید الذي ترك أثراً كبیراً في كل میادین الشرف والكرامة والدفاع عن العراق والمقدسات من الموصل إلى سامراء

وحزام بغداد إلى دیالى واألنبار (صالح عبد األمیر (أبو یتیم القطراني))، ھذه القائد الكبیر فقدناه ھذا الیوم أثناء قیامھ بالواجب بمحافظة دیالى فإنا �
.وإنا إلیھ راجعون، وتعازینا إلى كل المجاھدین وإلى عائلتھ ومحبیھ وأدعو السیدات والسادة الكرام إلى قراءة سورة الفاتحة

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

.أدعو لقراة سورة الفاتحة وعلى جمیع شھداء العراق

.(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)

الفقرة ثامناً: إستمرار مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة اإلتحادیة لجمھوریة العراق 2021. اللجنة المالیة، من موجود؟

-:النائب عبد السالم عبد المحسن عرموش المالكي –

ال یخفى على السیدات والسادة النواب إن الموازنة الحالیة ھي أسوأ موازنة موجودة مرت على محافظة البصرة، فبعد مظلومیة المھندسین الذین
یفترشون األرض من أجل المطالبة بحقوقھم وعدم تعیینھم، إضافة إلى عدم إنصاف (30) ألف فرصة عمل التي جاء بقرارھا من قبل الحكومة

السابقة باألجر الیومي ال زالت تعاني ھذه المحافظة كثیراً من المظلومیة وبالتالي أسوأ موازنة مرت علینا ھي ھذه الموازنة الحالیة التي لم تتخذ بھا
الحكومة أبسط وأقل الحقوق من أجل إنصاف ھذه المحافظة، على الرغم نعلم أن سلة غذاء العراق ھي البصرة وإن المردود المالي الكبیر من تصدیر

النفط إضافة إلى واردات المنافذ تأتي من ھذه المحافظة إضافة إلى ذلك أشارت المادة (30) من قانون الموازنة أن یستمر صندوق إعمار المناطق
المتضررة بممارسة مھامھ، لكن لألسف أشار إلى موضوع المناطق المتضررة دون اإلشارة إلى المناطق التي تضررت من جراء سیاسات النظام
السابق، بالتالي ھنالك حقوق لھذه المحافظة، سواء لقضاء الفاو او ناحیة السیبة ولقضاء النشوة وقضاء القرنة لناحیة الثغر لقضاء المَدینة وللخلیل

وأبي الخصیب والكثیر من األقضیة ھو توقف المادة (140) منذ عشرة سنوات ولم تعطى حقوق البصرة وأھالي ھذه المناطق التي تم تدمیر منازلھم
وبساتینھم، ولغایة اآلن ینتظرون رحمة الحكومة المركزیة، بالتالي ھنالك حراك یدور بین أھالي ھذه المنطقة إنھ یجب إنصافھم مثلما تم إنصاف

الكثیر من المحافظات وتم إغالق ھذه الملف، ال یخفى على جنابكم ان معاناة الفالحین كبیرة إضافة إلى المعاناة التي یشھدھا قطاع المقاوالت، ھنالك
(7) أالف مشروع متوقف ھذه المشاریع تتسع لـ(3) ملیون عامل، وأعتقد إنصاف المقاولین في الوقت الحاضر لھ  الكثیر من المعاني التي من

خاللھا نشھد نوع من اإلستقرار أو نوع من حركة العمل داخل البلد ألن المقاول یشغل أكثر من (25) قطاع، وإرتفاع أسعار صرف الدوالر أثر على
موضوع المقاولین بشكل عام وعرضھم إلى خسارة تقدر (20%)، لذلك الموازنة الحالیة لم تنصف الكثیر من القطاعات ولم تنصف الكثیر من

الموازنات وھنالك الكثیر من الخیارات الیوم مطروحة وتحدیداً أتكلم عن محافظة البصرة، ھذه الخیارات سوف تجعلنا من خیبة األمل التي نشعر بھا
من الحكومة سوف تكون ھذه الخیارات أمامنا ال محال، الیوم شعب البصرة یتظاھر من أجل أن یكون ھنالك إقلیم ألن المظلومیة التي شھدتھا محافظة

البصرة لم تشھدھا محافظة اخرى، وھذا الخیار یجعل أبناء البصرة أمام ھذه األمور المھمة، لذلك أرى على السیدات والسادة اناشدھم وعلى ھیأة
الرئاسة واللجنة المالیة تحدیداً إنصاف محافظة البصرة في الفقرات التي تم طرحھا سواء في موضوع (30) ألف فرصة عمل أو موضوع المھندسین

الذین یتظاھرون اآلن أو موضوع المادة (140) التي لغایة اآلن ومنذ عشرة سنوات وعلى الرغم من مطالباتنا في الموازنة السابقة لكن لم نحصل
على حقوق، وبالتالي قانون الموازنة قانون صریح والمادة (30) مادة صریحة وأعتقد تضمین حقوق ھذه المحافظة یأتي في إطار المسؤولیة التي

.یتحملھا السیدات والسادة اعضاء مجلس النواب والتي تتحملھا اللجنة المالیة

-:النائب ستار جبار عباس الجابري –

مع تحفظنا على ھذه الموازنة التي ھي موازنة إستعراضیة وإقتراضیة وإنتخابیة لألسف الشدید، لكن ھناك جھد إستثنائي االن للجنة المالیة لدراسة
ھذه الموازنة وتكون مخرجات طیبة تتحقق بھا العدالة اإلجتماعیة ألغلب شرائح الشعب العراقي والمحافظات المنكوبة، سوف أخرج من العمومیة
وأعود لمحافظتي محافظة ذي قار، وأكید ال یخفى على سیادتكم وعلى اللجنة المالیة والسیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، ھذه المحافظة التي

تعرضت إلى مظلومیة طیلة الحكومات المتعاقبة ما بعد سقوط النظام وقبل سقوط النظام، ولألسف الشدید حتى حكومتنا ما بعد السقوط تتعامل مع ھذه
المحافظة وكأنھا محافظة من الدرجة الثانیة أو الثالثة في حالة تخصیص األموال، لكن عندما یحتاجون ابناء المحافظة تجدھم في الخط األول وخط
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الصد األول تجدھم اول المضحین والمدافعین عن الدولة وعن أرض العراق وھذا واجبھم األخالقي والشرعي، لكن لم تأخذ بنظر اإلعتبار وضع ذي
قار اإلستثنائي، مجلس النواب صوت في قرار نیابي قبل سنة أن تكون ذي قار محافظة منكوبة وھي فعالً منكوبة، وھنالك (17) فقرة خصصت لھذه
المحافظة لم تطبق وال فقرة لمحافظة ذي قار إطالقاً وأتمنى من رئاسة المجلس وأعضاء اللجنة المالیة أو من یمثل أعضاء ھذه اللجنة المالیة أن تكون

خصوصیة لمحافظة ذي قار، بصراحة إذا نجري مقارنة بین محافظة ذي قار ومقبرة وادي السالم في النجف تجد مداخل مقبرة النجف أفضل من
مداخل محافظة ذي قار، وإذا تدخل إلى األقضیة والنواحي المرتبطة بھذه المحافظة تجد عمرھا (5) آالف سنة، لو أخذنا على إعتبار قضاء سوق
الشیوخ أو قضاء الجبایش الذي عمره (5) آالف سنة لغایة اآلن ھذه األقضیة خالیة من البنى التحتیة من المجاري والشوارع، ال تجد في القضاء

الواحد الذي كثافتھ السكانیة (360) ألف مستشفى واحد فیھ ما یقارب (200-250) سریر، ھذه المحافظة بصراحة تحتاج صندوق خاص بإعمار
محافظة ذي قار، ھنالك أفواج من العاطلین وأفواج من الخریجین، أغلب العاطلین لم یحصلوا على شھادة بسبب الظلم والفقر والعوز الذي مرت بھ

المحافظة بسبب سیاسات النظام السابق وسیاسات الحكومات ما بعد السقوط التي لم تھتم بالمحافظة وأبنائھا، یحتاج صندوق خاص إلعمار المحافظة،
قضیة المحاضرین وقضیة المھندسین المعتصمین الخریجین باألفواج، نتمنى من السادة أعضاء اللجنة المالیة توجیھ خاص لھذه المحافظة، قد تكون

شھادتي مجروحة على محافظة ذي قار عندما اتحدث أتمنى من رئاسة المجلس وأعضاء اللجنة المالیة زیارة محافظة ذي قار زیارة خاصة لكي
یطلعوا على واقع الحال الموجود فیھا وأكرر وأقول مداخل محافظة ذي قار أسوأ من مداخل مقبرة النجف، من حیث الخدمات والبنى التحتیة

.الموجودة

-:النائبة بسمة محمد بسیم صبري –

لدینا ملفات متعددة نطلب تضمینھا في موازنة عام 2021، دكتور احمد، تخصیص موازنة خاصة لفتح المقابر الجماعیة خاصة في المحافظات
المحررة وحتى في محافظات الجنوب في النجف وربما في كربالء، في نینوى فقط یوجد (86) مقبرة جماعیة، الشيء بالشيء یذكر، والشيء مرتبط
بشيء، ھذه متعلقة بھا حقوق المفقودین في المحافظات المحررة، الكثیر من المفقودین ربما یكونوا رفات في ھذه المقابر، نحتاج إلى فتح ھذه المقابر
من أجل إعطاء الحقوق وتسلیم الجثث إلى ذویھم، كذلك حقوق الشھداء في محافظة نینوى والمناطق المحررة وكذلك حتى حقوق الموظفین الذین لم
تصرف لھم المدخرات، اإلجابة تكون یحتاج لھم تدقیق أمني یذھبون إلى اكثر من جھة، إذا كانوا غیر موثوق بھم ومشكوك بوضعھم األمني لماذا
عوائلھم في المحافظات المحررة تصول وتجول؟ ولماذا الموظفین تم إصدار لھم مباشرات ویداومون في دوائرھم؟ بالتأكید إنھم إستحصلوا على

سالمة الموقف األمني، السؤال أین رواتبھم المدخرة التي كانت لدى الحكومات السابقة أثناء فترة دخول داعش. ھذا الملف مھم جداً دكتور (أحمد)؟
كذلك أعتبار ضحایا العبارة شھداء عندما نتناقش مع السید رئیس مؤسسة الشھداء یقول یجب تعدیل القانون وقسم من ھؤالء الضحایا ھم موظفین،
یعني یستلمون رواتب وتقاعد من الدولة وقسم ال یتجاوز الـ(100) یحتاج إلى تعدیل القانون وإعطائھم حقوق الشھداء. دعم ملف التعویضات في

المحافظات المحررة وصرف مستحقاتھم، لدینا المادة (64) من موازنة عام 2019 كانت تنص على تحویل أصحاب الشھادات إلى الوزارات المدنیة
وتلزم وزارة المالیة والدفاع والداخلیة بمن یرغب منھم من حاملي شھادة الدبلوم والبكالوریوس لغایة اآلن لم یطبق ھذا القرار، أتمنى من اللجنة

المالیة األھتمام بھذا الموضوع. لدینا في محافظة نینوى (27) ألف موظف في تربیة نینوى تم ترفیعھم لكن مع األسف إحتساب تاریخ الترفیع من
صدور األمر ولیس من تاریخ اإلستحقاق وھم كانوا نازحین ومھجرین، أرجو اإللتفات إلى ھذه المالحظة ألن ھذا نوع من سرقة إستحقاقاتھم.

المالحظة األخیرة نظراً لتغییر سعر صرف الدوالر مقابل الدینار العراقي، ھنالك في تنمیة األقالیم خطط مستمرة وشركات منفذة وال زالت لغایة اآلن
مستمرة بالعمل، بصراحة ھذا الفرق أثر وسوف یؤثر على ھذه المشاریع التي تحتاجھا المحافظات المحررة وخاصة في محافظة نینوى نتمنى األخذ

.بنظر اإلعتبار زیادة التخصیصات المالیة على إعتبار سعر صرف الدینار الحالي

-:النائب حسن رزاق داوود الزبیدي –

بخصوص صرف مستحقات الفالحین، حضرتك الحظت في الجلسة الماضیة وجلسة الیوم كثرة أعضاء مجلس النواب الذین تناولوا موضوع صرف
مستحقات الفالحین، أعتبر تأخیر صرف مستحقات الفالحین من قبل الدولة جریمة بحق ھذه الشریحة الواسعة والمھمة ألجل عدم تكرار تأخیر

مستحقات الفالحین والمزارعین، قدمت الیوم إلى السید مقرر اللجنة المالیة مقترح یتضمن إنشاء صندوق كفقرة في الموازنة ترصد أموال مستحقات
الفالحین وتودع في نھایة كل موسم زراعي بحیث تكون االموال مرصدة وموجودة، أرجو منكم جمیعاً وباألخص اللجنة المالیة دعم مقترح إنشاء

.الصندوق في الموازنة العامة لھذه السنة

 

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

.ندعم ھذه الفكرة ونقف معكم، ونرى إن مستحقات الفالحین من أولى واجبات الحكومة، وندعم تخصیص مبالغ لھذا الغرض في موازنة عام 2021

-:النائب سلیم ھمزه صالح خضر –

أوالً: الحكومة الفیدرالیة في ھذه الموازنة وفي جمیع الموازنات للسنوات الماضیة بقدر ما ھي تعتمد وتخطط لإلستقرار لیست لدیھا خطة لخروج
العراق من برنامج اإلستقراض، وھذا القرض أصبح عبئ كبیر لشعبنا وال شك إن األجیال القادمة سیدفعون الثمن نتیجة العجز المالي الذي ھو عبارة

عن (70%) ستستقرض الحكومة (64) تریلیون دینار من البنك المركزي و(23) تریلیون من البنوك الخارجیة، مع األسف الحكومة عاجزة على
.إیجاد الحلول اإلقتصادیة الناجحة باإلضافة إن اإلقتراض مخالف للمادة (2) أوالً من الدستور وأیضاً سوف یؤدي إلى إفالس الدولة

أ أ ً ً أ ً
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ثانیاً: أتمنى ان تمضي ھذه الموازنة برداً وسالماً لكي ال یحرم أحد من مكونات شعبنا في جمیع المحافظات وفي اإلقلیم، وإن حرمان أي مكون سوف
یؤدي إلى زرع نواة البغض بین المكونات، والشعب دائماً یدفع ثمن الصراعات العقیمة بین الحكومة اإلتحادیة وحكومة إقلیم كوردستان، وھذه

.الضغوطات على شعبنا بجمیع المكونات في اإلقلیم مخالف للمادة (14) من الدستور، ال سیما الموظفین الذین ال حول لھم وال قوة

-:النائبة بیداء خضیر بھنام –

:مداخلتي بخصوص ثالثة محاور أو ثالثة فقرات

أوالً: تعویض الدرجات الوظیفیة للمسیحیین التي تم بموجب قرار من قبل مجلس الوزراء رقم (86) لسنة 2018 ولكن لم یتم تطبیقھ بصورة
:منصفة، وإلنصاف كافة المكونات ومن ضمنھم المسیحیین فإننا نقترح ما یلي

.تضمین الدرجات الوظیفیة التعویضیة للمسیحیین واألیزیدیین والصابئة المندائیین والشبك والكورد الفیلیة في قانون الموازنة الحالیة 2021 .1
إعادة إستحداث الدرجات الوظیفیة التي فقدھا الكثیر من المسیحیین خالل فترة التھجیر بعد أن سیطرت عصابات داعش على مناطقھم في .2

محافظة نینوى وتعویضھم عنھا منذ عام 2014 ولغایة 2017 نطلب من رئاسة المجلس توجیھ كتاب إلى مجلس الوزراء وبالتعاون مع
.اللجنة المالیة بخصوص ھذا القرار رقم (86) لسنة 2018 وتفعیلھ

ثانیاً: یوجد الكثیر من حاالت اإلنتحار في المخیمات التي یقطن فیھا األیزیدیین التي تتأمل العودة لمنازلھا والحكومة لم تخصص لھم أموال ال للوزارة
.وال للعائدین، أرجو النظر بخصوص ھذا الملف وتخصیص أموال لھم في موازنة عام 2021 لعودتھم إلى منازلھم

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

.(اللجنة المالیة دراسة ھذا األمر والمتابعة مع الحكومة ومع الجھات المختصة لتفعیل قانون رقم (86

 

 

-:النائب كاوه محمد مولود حویز –

مقارنة بسیطة بین ھذه الموازنة وموازنة سنة 2019 یظھر لنا بأن ھذه الموازنة لیست دولة تعاني من العجز الكبیر وأزمة مالیة وإقتصادیة خانقة،
ھناك تضخم كبیر في اإلنفاق العام بفارق ما یقارب (15) تریلیون دینار أكثر من سنة 2019 وتقلیص الواردات بما یقارب (14) تریلیون دینار عن

سنة 2019 وھناك فارق العجز بین السنتین بأكثر من (30) تریلیون  دینار، لذلك نرى إن ھذه الموازنة یجب أن تكون فیھا إعادة نظر لكل مجمل
اإلنفاق العام لكي نقوم بتقلیل وتقلیص العجز الكبیر الموجود في الموازنة، بالنسبة لرواتب الموظفین في إقلیم كوردستان نطالب بإدراج فقرة حل ھذه
المشكلة، ونطالب بتحیید رواتب وقوت موظفي إقلیم كوردستان عن الخالفات الموجودة بین اإلقلیم والحكومة اإلتحادیة، نحن ال نخفي لدینا تخوف أن

ال تكون ھنالك إتفاق بین الطرفین وعدم تسلیم النفط من قبل حكومة إقلیم كوردستان في ھذه الحالة ما ھو البدیل للجنة المالیة لحل مشكلة رواتب
الموظفین ونحن نطالب كتحالف األمل الكوردستاني بإدراج فقرة او نص یحل ھذه المشكلة بصورة جذریة. بالنسبة لعدد الموظفین في اإلقلیم المسجل

لدى وزارة المالیة منذ عام 2011 ولغایة اآلن ھو (682021) موظف ولحد اآلن لم یتم زیادة العدد وھذا غبن بالنسبة إلقلیم كوردستان في حین
نرى إن الحكومة اإلتحادیة منذ سنة 2011 ولغایة اآلن سنویاً ھنالك أزدیاد في أعداد الموظفین، فكیف تعالجون ھذا الموضوع؟ وھل ھنالك نیة في
أزدیاد عدد الموظفین ام ال؟ بالنسبة لمستحقات الفالحین نؤكد على ذلك وخاصة مستحقات الفالحین في إقلیم كوردستان للسنوات (2014 ,2015,
2016) وھذه اموال مرصودة من قبل وزارة المالیة ولغایة اآلن لم یتم صرفھا كاملةً، لذا نطالب بإدراج فقرة والتأكید على صرف ھذه المستحقات

.للفالحین

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

رواتب الموظفین في جمیع العراق بما فیھا إقلیم كوردستان ھي حق دستوري وإلتزام على الحكومة العراقیة، ونطالب ونقف مع عزل وإخراج مسألة
الرواتب الموظفین عن التجاذبات السیاسیة وخاصة رواتب موظفي إقلیم كوردستان تعزل عن المسائل السیاسیة وعن العالقة بین الحكومتین وأیضاً
ندعو الحكومتین في إقلیم كوردستان والحكومة اإلتحادیة إلى اإلسراع في حل مشاكلھم بما یتعلق بالنفط والموازنة كي ال یدفع المواطن ضریبة ھذه

.التجاذبات

-:النائب اسعد یاسین صباح المرشدي –

الجمیع یعلم اإلھمال والخراب الذي حل محافظة ذي قار في زمن اإلنظمة السابقة ولألسف الشدید أستمر ھذا اإلھمال في زمن الحكومة الحالیة
والحكومة التي سبقتھا، لألسف الشدید تفاجئنا في موازنة عام 2021 بتخصیصات محافظة ذي قار ال تتساوى مع نسبة السكان في المحافظة وال

.تتناسب مع المحرومیة
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ھذه مداخلتي أتمنى أن ترعى بإھتمامكم، أنا ذكرت إن محافظة ذي قار عانت من اإلھمال والحرمان في زمن األنظمة السابقة ولالسف إستمر ھذا
اإلھمال والحرمان في زمن ھذه الحكومة اإلتحادیة الحالیة والتي سبقتھا، تخصیصات محافظة ذي قار لم تكن بالمستوى المطلوب أو لم تكن بمستوى

ھذه المحافظة من حیث المحرومیة أو المظلومیة او النسبة السكانیة، لألسف تفاجئنا بتخصیصات محافظة ذي قار بسیطة جداً، محافظة ذي قار
محافظة منكوبة حسب قرار مجلس النواب الموقر، ھذا القرار لم ینفذ من قبل الحكومة اإلتحادیة ألن كانت فیھ مخرجات مالیة ومخرجات للمشاریع

الخدمیة لكن لألسف الشدید لم ینفذ ھذا القرار، نرجو من ھیأة الرئاسة لمجلس النواب واللجنة المالیة ومجلس الوزراء أن یراعوا تخصیصات محافظة
ذي قار، ألنھا حسب النسبة السكانیة رابع محافظة في العراق وحسب المحرمیة والظلومیة ھي المحافظة األولى ألنھا حرمت وظلمت في زمن

األنظمة السابقة وحسب قرار مجلس النواب الموقر الذي أعد محافظة ذي قار محافظة منكوبة، لذلك نطلب من اللجنة المالیة االخذ بنظر اإلعتبار ھذه
.المالحظات

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

محافظة ذي قار تستحق تخصیصات إضافیة ومشاریع إضافیة، فعالً مجلس النواب أصدر قرار بأنھا محافظة منكوبة وتحتاج إلى خدمات أكثر، لذا
.ندعو اللجنة المالیة إلى العمل لزیادة تخصیصات ھذه المحافظة

-:النائبة نجاح محیسن شیاع المیاحي –

بعد اإلطالع على بنود الموازنة نالحظ إن موازنة 2021 تخلو من اإلصالحات الحكومیة خاصة بالنسبة للمحافظات المنتجة للنفط، نطالب المساوات
بین جمیع المحافظات وإدراج تخصیصاتھا المالیة وإنصافھا في الموازنة خاصة محافظة البصرة حیث الحظنا إجحاف كبیر في حقوق المحافظة،

نحن كنواب محافظة البصرة نرفض اإلستخفاف بحقوق المحافظة كونھا ترفد الموازنة (90%) من إیراداتھا النفطیة وغیر النفطیة، فھل یستحق أبناء
محافظة البصرة ھذا الظلم والجور والتھمیش وھم من یتعرضون یومیاً ألضرار بیئیة وصحیة بسبب عملیات إستخراج النفط وفعالیاتھ، علیھ نحن

:ممثلوا الشعب نطالب

أوالً: بإقرار كافة حقوق محافظتنا المسلوبة وإدراجھا ضمن الموازنة ومن ھذه الحقوق صرف مستحقات محافظة البصرة من بمالغ البترودوالر كاملةً
.وأیضاً مبالغ المنافذ الحدودیة والمخصصة بنسبة (50%) من وارداتھا

.ثانیاً: صرف مستحقات المشاریع المتوقفة والضروریة لخدمة أبناء البصرة

.ثالثاً: صرف المستحقات المالیة المترتبة بذمة الحكومة لألعوام السابقة منذ عام (2014-2019) والبالغة (20) تریلیون

.رابعاً: تثبیت كافة العقود واألجراء الیومیین والمحاضرین المجانیین في كافة الوزارات

خامساً: صرف مستحقات الدرجات الوظیفیة ضمن (30) ألف درجة وظیفیة والذین لم تصرف مستحقاتھم منذ اكثر من سنة وتحویلھم إلى عقود
.وزاریة كالً ضمن وزارتھ

سادساً: تعیین المھندسیین والعلومیین المتظاھرین أمام أبواب الشركات النفطیة وإنصافھم ضمن درجات حركة المالك في الوزارات كونھم یفترشون
.األرض منذ أكثر من ثالثة أشھر

.سابعاً: أعادة المفصولین من وزارتي الدفاع والداخلیة وھیأة الحشد الشعبي وإدراجھم ضمن الموازنة

.ثامناً: تثبیت عقود المفوضیة المستقلة لإلنتخابات

.تاسعاً: إعادة المفصولین من وزارة العدل وشمولھم بالعودة إلى وظائفھم السابقة

-:النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي –

شكراً سیدي الرئیس والشكر موصول الى اللجنة المالیة، الیوم یعني حقیقة موازنة 2021 من الموازنات المھمة التي تمر على البلد، وأن شاء هللا
تنعم بالخیر على ھذا البلد، لكن أحب أن أنوه أن في موازنة 2019 تم أتخاذ قرارات ضمنیة من ضمنھا لغایة الیوم لم تتحقق، والحكومة لم تنفذھا،

مثالً على سبیل المثال ولیس العموم، تصویت موازنة 2019 على المفسوخة عقودھم من وزارة الدفاع، وھذا العدد سیدي الرئیس أكثر من (108)
ألف تم تعوید (548) ألف وجبة أولى، وبعد ھذا وصل فوق الـ (50)الف وجبة ثانیة ولألسف بقى (60) ألف لم یعودوا الى غایة الیوم، وسوف نعود

أیضاً بموازنة الـ 2021 أیضاً نضمنھم، لكن الحكومة ال تطبق ھذا القرار، یجب التأكید على الحكومة، وعلى أقل تقدیر أیضاً تكون لجنة األمن
.والدفاع معنیة بھذا الشيء، نبعث برسالة ویحضرون وزیر الدفاع ووزیر الداخلیة ألن القضیة تخص الوزارتین

أیضاً موضوع مھم سیدي الرئیس، موضوع المفسوخة عقودھم من وزارة الداخلیة، الدفاع، یعني الداخلیة عودة منذ الـ 2003 المفسوخة عقودھم
والھاربین من الـ 2003 بشكل دفعات، الدفاع عودة فقط من 10/6/2014 و صعوداً، یعني قبل 10/6 ال یوجد أحد عاد من وزارة الدفاع، وھذا

.موضوع مھم یجب على اللجنة المالیة االحاطة بھ

ً
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موضوع الصحوات ومعادلة الرواتب، الصحوات طبعاً في ظرف معین مثل ظرف الـ 2014 وقفوا وقفة جادة و حرروا المناطق وقاتلوا تنظیم
القاعدة االرھابي الجبان، لكن لألسف رواتبھم (250) ألف، نترجى المالیة وأیضاً ھیأة الرئاسة بمناقشة ھذا الموضوع، على تعدیل رواتبھم أسوةً

بأقرانھم من االمنیین والوزارات األمنیة. حشد وزارة الدفاع، طبعاً ھذا الحشد ضحى وقاتل وحرر وأعطى من التضحیات حالھ حال باقي الفصائل
ومنشور مع وزارة الدفاع، منشور أمره وحركات، بدون رواتب، بدون أرزاق، ھذا الحشد مازال ماسك جزء من المناطق المھمة والخطرة في

محافظة دیالى وباقي المحافظات، الیوم الوزیر متفاعل، وزیر الدفاع متفاعل مع ھذا الحشد، الیوم یجب على اللجنة المالیة االھتمام في ھذا
الموضوع، لألسف سیدي الرئیس موضوع الخدمات ال یقل أھمیة عن موضوع األمن وموضوع الحشود وباقي الفصائل، لكن الخدمات لدینا (23)

قریة في ناحیة سد العظیم ما زالت تشرب من اآلبار وتشرب من األنھر، لدینا مشروع مھم مركزي یغذي ناحیة السد العظیم بكل قراھا التي أكثر من
(23) قریة، من صافج الجبل مروراً بقرى المنصوریة الى ناحیة السد العظیم، وھذا المشروع یجب رصد مبلغ، وھذا من المشاریع المھمة والحیویة

.في محافظة دیالى

أیضاً موضوع أخیر سیدي الرئیس عقود بشائر الخیر، بشائر الخیر أعطت الى محافظة دیالى في الـ 2008 (20) ألف درجة وظیفیة للمحافظة، الـ
(18) الف اال داوموا في المحافظة بالفعل وتم تحویلھم على المالك الدائم، بقیت منھم (2173) درجة لغایة الیوم تراوح بین وزارة المالیة وبین

.محافظة دیالى وبین موازنة 2021

-:النائب خالد جواد كاظم عبود الجشعمي –

شكراً جزیالً سیدي رئیس الجلسة النائب الثاني، مداخالتي كثیرة وورقة تتألف من أكثر من (30) نقطة، سوف لن أذكرھا جمیعاً، سوف أقدمھا بشكل
.مكتوبة الى اللجنة المالیة، لكن أُشیر الى بعض النقاط المھمة منھا

القضیة األولى السید ممثل اللجنة المالیة أنھ نالحظ، سوف لن أتطرق للموازنة وحجمھا ویعني العجز الذي فیھا، لكن وردت في الفقرة ثانیاً من المادة
(2) ثانیاً (ب) التي ھي تختص بالقروض، خصصت محافظات معینة وخصصت لھا أموال ومشاریع، وھملت محافظات أخرى، یعني ال أعلم ھذه
المحافظات ما ھي میزتھا؟ على رأسھا ریشة، لماذا المحافظات الباقیة ال توجد، یعني محافظة مثل النجف األشرف یأتیھا مالیین الزائرین بالسبب
االضافة الى سكانھا وبحاجة الى مشاریع خدمیة، مشاریع تنمویة، یعني لدینا مشاریع من الـ 2007 الى اآلن ال یوجد فیھا تمویل، محطة معالجة

المجاري، مشروع ماء النجف، (26) حي في النجف األشرف غیر مبلطة، اكتملت بناھا التحتیة، ھل التمایز بین المحافظات أمر نرفضھ؟ أو تنذكر
المحافظات كلھا وتخص لھا أموال حسب نسبتھا السكانیة أو ال، ألن ھذه القروض المذكورة في ھذه المادة تمویلھا مضمون، أما نحن الباقین بقیة

.المحافظات التي لم تذكر تبقى على القروض المحلیة أو غیرھا، و أما تأتي أو ال تأتي وتذھب علینا فرصة في ھذا العام

القضیة الثانیة تخصیص تنمیة االقالیم الذي مخصصین فقط (2) تریلیون، السید رئیس الجلسة (2) تریلیون لكل المحافظات، یعني أسألكم با� یعني
میزانیة من (164) تریلیون دینار (2) تریلیون للمحافظات تنمیة أقالیم، وانتقلت الى المحافظات صالحیات واسعة من تربیة وبناء مدارس، صحة

.وبناء مستشفیات، الكثیر من النشاطات البلدیة، تبلیط شوارع، مجاري، ماء، غیرھا، یعني ال أعلم، أقترح زیادتھا الى (5) تریلیون

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

.توجد بعض المحافظات المنكوبة تحتاج أكثر من الـ (2) تریلیون المحافظة الواحدة

-:النائب خالد جواد كاظم عبود الجشعمي –

بالضبط، فالقصد لماذا نضعھا (2) تریلیون؟ یعني لنزودھا الى الـ (5) عسى ولعل، والمعروف عند الكل نواب ومواطنین أنھ مشاریع المحافظات
.تنجز وتبنى أفضل من مشاریع الوزارات التي تتأخر سنوات طویلة وحجم الفساد فیھا كبیر

األمر الثالث، موازنة فیھا (164) تریلیون دینار، ھذه الموازنة لم تنصف، لم نجد فیھا درجة وظیفیة اضافیة، یعني متى تتعین ھؤالء الشباب؟
(164) وال یوجد تعیین، یعني كم ترید الحكومة حتى تعین الخریجین وتعین غیرھم؟ أقترح اضافة مواد الى الموازنة تبدأ من مادة (1) تخصیص

.(70%) من درجات حركة المالك في وزارة التربیة والمدیریات العامة للتربیة في المحافظات لتعیین المحاضرین بدون أجر

.تعیین الخریجین الثالثة األوائل لتعیینھم على مالك وزارة التعلیم العالي ووزارات ومؤسسات الدولة كافة :(2)

.تعیین أصحاب الشھادات العلیا في وزارة التعلیم العالي ووزارات ومؤسسات الدولة كافة :(3)

تعیین الخریجین في مختلف االختصاصات وبالخصوص المعتصمین منھم، وتوفیر ما ال یقل عن (100) ألف درجة وظیفیة توزع على :(4)
المحافظات بحسب نسبتھا السكانیة لتعیینھم في محافظاتھم، علماً السید ممثل اللجنة القانونیة نحن عندما تنفذ قانون التقاعد لدینا (220) الف درجة

.وظیفیة شغرت، المفروض یعني ھذه یتعینون فیھا ھؤالء الشباب

.تحویل أصحاب الشھادات من منتسبي وزارة الدفاع والداخلیة الى المالك المدني في الوزارات األخرى :(5)

.إعادة المفسوخة عقودھم من منتسبي الدفاع والداخلیة والحشد الشعبي الى الخدمة :(6)
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.تعیین قراء المقاییس العاملین في وزارة الكھرباء و شركاتھا منذ سنین بدون أي أجر أو مقابل :(7)

القضیة األخرى، نقطة مھمة، عندما نراجع بنود الموازنة الجدول رقم خمسة الذي مذكورة فیھ سیادة رئیس الجلسة كل المصاریف، یعني تشاھد أرقام
فلكیة، أنا أتمنى كل السیدات والسادة النواب یطلعون على الجدول رقم (5) وما ھي ھذه األموال؟ سوف أذكر مثالین فقط وأنتقل الى النقطة أخیرة،
السید رئیس الجلسة طبعاً ال یخفى على سیادتك (120) تریلیون حجم الموازنة التشغیلیة، النفقات التشغیلیة (120) تریلیون، المستلزمات الخدمیة،
یعلم الجمیع المستلزمات الخدمیة معناھا مستلزمات تنظیف وعمال تنظیف (عمال خدمة)، المستلزمات الخدمیة في ھذه الموازنة لمؤسسات الدولة

وكل المحافظات (2) تریلیون و (896) ملیار و (142,700) وجزء من ملیون دینار، یعني (2) ملیار دوالر تقریباً، أین موزعة؟

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

.ال تقرأ توزیعھا، أنتقل الى النقطة الثانیة، المالحظة الثانیة

-:النائب خالد جواد كاظم عبود الجشعمي –

ال ضروري ألنھ ارید أن أقارن، أقول توجد، ھذه المفروض أن تخفض النسبة (90%) السید رئیس الجلسة، أقترح على اللجنة المالیة تخفیضھا
بنسبة (90%) عدا الضروریات، وزارة الصحة لیعطوھا، المحافظات لیعطوھم تنظیف المحافظات، أما مبنى رئاسة الجمھوریة (10) ملیار دینار
في السنة تنظیف، ھذه جریمة، ماذا یعني (10) ملیار؟ (900) ملیون في الشھر، یعني أین الى من یعطوھم؟ الى من یریدوھم؟ ماذا یعملون فیھا؟

.یعني ھذا الرقم یوقف العقل، طبعاً أنا ذكرت رئاسة الجمھوریة، رئاسة الوزراء، مكتب رئیس الوزراء، األمانة العامة، و، و، الى أخره

البرامج الخاصة، فقط ھذه النقطة وانتقل، البرامج الخاصة (1) تریلیون و (130) ملیار، ما ھي البرامج الخاصة؟ عدا االنتخابات والتعداد السكاني
ھذا مفھوم، الذي ھن كلھن مبالغھم ال یتجاوزن الـ (300) ملیار، (1) تریلیون و(130) ملیار أین؟ الى من برامج خاصة، برامج لشراء أصوات في

.االنتخابات؟ ال أعلم

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

.أعتقد اللجنة المالیة مطالبین من الحكومة تفاصیل وبیان ھذه األبواب، سوف یأتي لھم الجواب

-:النائب خالد جواد كاظم عبود الجشعمي –

.أنا كذلك طلبت من اللجنة المالیة وأتمنى بالمطالعة اذا وصلت لھم أتمنى ان یزودوننا فیھا

النقطة االخیرة، قضیة االقلیم واالتحاد وغیرھا، أعتقد الشفافیة في الموضوع ال یوجد أحسن منھا لحل ھذه العقدة، أصبحت عقدة في كل موازنة، في
كل قضیة مالیة تثار قضیة االقلیم، ورواتب، ومستحقات، وغیرھا، السید رئیس الجلسة أعتقد ال یوجد حل لھذه األزمة إال بالشفافیة، أسلم لإلقلیم كل
النفط المنتج ویأخذ مستحقاتھ كاملة، مقابل أن تدفع الحكومة االتحادیة، كلف االنتاج، كلف النقل، كل شيء یتعلق باستخراج النفط تدفعھ، ووردت في

الفقرة ثالثاً، البند ثالثاً من المادة (11) أیضاً أنھ القروض التي استقرضھا االقلیم یجب أن تدفعھا الحكومة االتحادیة، وتشكل لجان وغیرھا، طیب
عندما ذكرت القروض مقابلھا المفروض تذكر االیرادات، توجد ایرادات تحققت اتحادیة المفروض تسلمھا حكومة االقلیم الى المركز، لتذكر القروض

مقابلھا االیرادات وتكون تسویة، أما الحكومة االتحادیة والموازنة تتحمل دفع القروض التي اقترضھا االقلیم بدون أن تدفع حكومة االقلیم االیرادات
.أعتقد ھذا فیھ غبن فاحش، النقاط طویلة فأعتذر عن االطالة ال أرغب أن أخذ وقت السیدات والسادة النواب

 

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

سیادة النائب قلنا ونكررھا بالنسبة لمسألة العالقة بین االقلیم وبین بغداد، أوالً یجب عزل أو اخراج مسألة رواتب الموظفین من التجاذبات االساسیة
في العالقة بین الحكومة االتحادیة وبین حكومة االقلیم ھذا أوالً. ثانیاً ندعو الحكومتین الى االسراع بحل مشاكلھم وایجاد حلول جذریة لھذه، واعادة

.العالقات الى ما كانت علیھ اعتیادیة

-:النائب زیاد طارق عبد هللا حمد الجنابي –

یوجد موضوع مھم سیادة الرئیس یعني سابقاً كتبنا فیھ وعرضناه على اللجنة المالیة، ھو موضوع جرحى وزارة الدفاع، ھذا توجد مدیریة موجودة
لكن إھمال متعمد دائماً من الوزارة، وتنعرض علینا حاالت صعبة، مأساویة، ھم أخواننا شاركوا في المعارك السابقة، من تحریر الموصل،

المحافظات المحررة، وضعھم مأساوي، یمكن الى حد اآلن مسجل (172) حالة، عرضت على السید معالي وزیر الدفاع، یعني ینتظرون الموازنة،
أطلعت على الموازنة ال یوجد مثل ھكذا شيء، أتمنى أن تأخذونھا بعین االعتبار بالنسبة الى ھذا الموضوع أو یكون توجیھ الى اللجنة المالیة، او الذي

یأتي ھذه األمور التي نتكلم فیھا وتعرض علینا نحن كنواب لیس فقط نسجلھا حبر على ورق، نتمنى أن تكون اللجنة المالیة أو ھیأة الرئاسة تأخذھا
بعین االعتبار ألمور انسانیة ووضعھم مأساوي، وھم من یستحق فعالً أن نقدم لھم ھذا الشيء، أو نوصل صوتھم، تعلم ھم معوقین، حاالتھم صعبة،

وضعھم ھو كان المعیل الى عائلتھ، الیوم وضعھ داخل العائلة، وضع االصابة التي ھو فیھا یعني یطلب منھ بقدر الراتب الواحد راتبین، على أن
أ أ ً
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یقضي مصاریفھ واموره الخاصة فیھ، عرضناه دائماً ونتمنى یكون استجابة الى ھذا الموضوع، أشاھد البعض یھتمون بأمور تابعة الى تجار من
خارج العراق، یذھبون یشاھدون تفاصیلھم، وأبناء بلدنا ال یوجد أحد یلتفت علیھ، ھذا الصراحة سیدي الرئیس، یعني توجد أمور ھنالك أشخاص

تذھب تتابعھا، یوجد جزء من الموجودین، واالمور ھؤالء ھم الذین ضحوا من أجلنا طبعاً ومن أجل العراق ال أحد یلتفت لھم، أتمنى یعني یأخذون
.الموضوع بعین االعتبار للجرحى الموجودین، الذین یستغیثون أن یقابلوا الوزراء أو المسؤولین، وضعھم مأساوي جداً

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

.نتفق معك سیادة النائب، و ندعو اللجنة المالیة إلى أخذ ھذا االمر بجدیة ومتابعتھ ودراستھ وإیجاد حل لھا

-:النائب زیاد طارق عبد هللا حمد الجنابي –

.نتمنى أن یكون تخصیص الى ھذا الموضوع

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

.تخصیص في الموازنة

-:النائب زیاد طارق عبد هللا حمد الجنابي –

تخصیص الى ھذا الموضوع، تكون مدیریة تشمل وزارة الدفاع ووزارة الداخلیة، على أن ترعى ھؤالء المواطنین الجرحى الموجودین الذین ھم
یراجعوننا الى المكاتب یتوقعون أنھ نحن ممثلیھم في مجلس النواب، وال یوجد أحد یسمع، دائماً نحن نكتب ونذھب ونتكلم في ھذا الموضوع، لكن

لألسف ال یوجد من یسمع، لو عقد الى أحد التجار موجود على أن یضمنوه في الموازنة، یمكن كان (10) أو (15) شخص یذھبون یطالبون فیھ، لكن
.ھذه تابع الى شخص ضحى وذھب وجاء

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

.الجرحى أیضاً لھم رجال واحد منھم ھو زیاد الجنابي، یدافع عنھم ویتابعھم

-:النائب زیاد طارق عبد هللا حمد الجنابي –

.نعم سیادة الرئیس لكن أتمنى یعني لیس فقط نتكلم، أتمنى أن ھذه الموضوع یطبق ویكون لھ

الصحوات الموجودة والذین مفسوخة عقودھم، تكلم أخي النائب عبد الخالق عن ھذا الموضوع، ھذا الموضوع نعاني فیھ في مناطقنا، سیدي الرئیس
سابقا وفي محافظة الموصل ومحافظة األنبار، المحافظات المحررة، ما ھو الشيء الذي جعل تكون حاضنة داعش في المرحلة السابقة، السبب

النقصان الموجود، نحن لماذا ھؤالء أصبح لھم الیوم سنوات یداومون وواقفین في النقاط حالھم حال المقاتل من وزارة الدفاع وال یوجد أحد ینصفھم،
السبب ما ھو؟ أین؟ ضحوا، استشھدوا منھم، یوجد جرحى موجودین، ھم اول من ثاروا في ھذا الموضوع، ذھبوا قاتلوا تنظیم القاعدة، لماذا اآلن

نضعھم على جنب؟ لماذا ال نضمنھم في الموازنة؟ بدل ما أن نذھب نضمن مشروع غیر محتاجین لھ نحن، غیر محتاج أنت المحافظات، توجد كثیر
من االمور تضمنت في الموازنة، دعونا نذھب نضمن رواتب ھؤالء المواطنین، في مكان أن نأتي بتعیین جدید، ننصف ھؤالء االشخاص، المفسوخة

عقودھم، توجد سمسرة ورشاوى موجودة في الموضوع، یوجد أشخاص فتحت مكاتب، فوق ما ھو وضعھ مأسوي، بیتھ مھدم، یذھب لیبیع سیارتھ،
أو یذھب لیبیع من حاللھ حتى یعود الى الوظیفة، أتمنى أن تكون مركزیة في ھذا الموضوع، الجھات المعنیة في ھذا الموضوع إذا كانت وزارة

الدفاع أو وزارة الداخلیة، تشكل مدیریة یأخذون بحجم المأساة التي تعیش فیھا العالم التي موجودة وخصوصاً أمور الصحوات، یعني أنا بالنسبة لي
كل یوم جمعة موجود، یعني بالمئات یأتون الي، تعرف یعني ھذا الیوم أصبح لھ سنین عاطل عن العمل وجالس، وال یوجد أحد یحسب بھ راتب، ال

محسوب، یعني حامل بندقیتھ وواقف مع الجیش، أسالھ أنت تستلم راتب؟ یجیب ال وهللا، أنتظر الفرج، جمیعھم في كل موازنة ینتظرون، أتمنى سیادة
.الرئیس أنھ ھذا الموضوع یتوجھ أنھ یكون في عین االعتبار

-:النائبة میادة محمد اسماعیل نجار –

طبعاً لدي موضوع جداً مھم، یھم فالحین اقلیم كوردستان، طبیعي ھذا الموضوع قدیم جداً، واستحقاقات الفالحین المتراكمة لسنوات (14، 15، 16)
والى حد اآلن لم یستلموا استحقاقاتھم من الحكومة االتحادیة، بسبب أو بقرار من السید العبادي رئیس الوزراء السابق، ونحن بذلنا كل الجھد، وفي

22/6/2020 قابلت رئیس الوزراء، وقدمت لھ كتاب رسمي بأنھ یفاتح وزارة التجارة بالنسبة لھذا المبلغ المخصص، ھل المبلغ المخصص موجود
أو غیر موجود؟ ووجھ كتاب رسمي الى وزارة التجارة، وقابلنا وزیر التجارة عدد من المرات، اكثر من مرة، ولكن لم نحصل على جواب مقنع، ھو

معالي الوزیر قال بأن المبلغ المخصص موجود، اذا موجود لماذا ال یصرفون ھذا المبلغ؟ وإذا الحكومة غیر قادرة بقرار بصرف واطالق صراح
المبلغ، فنرجو من ھیأة رئاسة المجلس، ونرجو من اللجنة المالیة بتخصیص مبلغ جدید، اذا الحكومة االتحادیة لم تصرف المبلغ، وھذه حقوق

.مواطنین واستحقاقات

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –
أ ً أ ً ً أ
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سیادة النائبة، المبلغ موجود وأكدنا مراراً، قلنا سابقاً أیضاً ونكررھا، تأخیر مستحقات الفالحین لسنوات سابقة لمحافظات إقلیم كوردستان، ولمحافظة
نینوى والنجف والمحافظات الجنوبیة أیضاً، ظلم كبیر تتحملھا الحكومة االتحادیة، لذلك سوف یكون لمجلس النواب وقفة، ألنھ حقیقةً وقفة وموقف

تجاه الحكومة االتحادیة في صرف ھذه المستحقات، یجب أن تصرف ھذه المستحقات خالل ھذه الموازنة، وتتضمن موازنة 2021 مبالغ اذا كانت
ھذه المبالغ صرفت ألمور أخرى، ینبغي أن تنظم أو توضع مبالغ أخرى في الموازنة لصرف ھذه المستحقات، الذي نحن نعرفھ المبالغ نعم موجودة

في وزارة، ولكن جزء من ھذه المبالغ قد صرف في أمور أخرى، الجزء األكبر من المبلغ موجود، البقیة یمكن أن تعوض، ویمكن أن تدرج وتضمن
في الموازنة الستحقاقات الفالحین، لیس فقط في اقلیم كوردستان وإنما في محافظات نینوى والنجف، أنا لدي معلومات حتى فالحي ھذه المحافظات لم

.یستلموا جزءاً من مستحقاتھم

-:النائبة میادة محمد اسماعیل نجار –

.سیادة الرئیس اذا المبلغ موجود لیصرفوه حتى نثبت الباقي في موازنة 2021، یعني ھؤالء ال سیاسیین، وال ضمن االحزاب، ھؤالء

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

.سوف یكون لنا موقف

-:النائبة میادة محمد اسماعیل نجار –

ھؤالء ناس بسطاء وفقراء ویطالبون بحقوقھم، یعني ھؤالء زرعوا محاصیل، وسلموا الى االتحادیة، یعني لماذا ال یأخذون استحقاقاتھم؟

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

ھذه المسألة لیست لھا عالقة، ال بالسیاسة، وال بعالقة الحكومة االتحادیة بحكومة اقلیم كوردستان، وال مسألة النفط، مسألة بیع وشراء، أخذت حنطة،
.أخذت محاصیل زراعیة، تعطي مستحقاتھا، وكما قلنا أن شاء هللا سوف یكون لنا موقف في مجلس النواب

-:النائب احمد سلیمان یاسین الصفار –

.أن ال یجوز تخصیص مبلغ لنفس الموضوع مرتین، مبلغ تم تخصیصھ في موازنة

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

.اذا المبلغ موجود یصرفونھ، واذا غیر موجود

-:النائب احمد سلیمان یاسین الصفار –

لذا یجب البحث عن المبلغ، یعني أین یوجد المبلغ؟ كیف تم صرفھ؟

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

نكلف النائب یوسف الكالبي یبحث لنا عن المبلغ، أین ھو یجده؟

یعني حقیقةً ھذا الموضوع، موضوع مستحقات الفالحین، یحتاج الى وقفة، ویحتاج أجراء، ویحتاج یعني تحرك جدي خالل موضوع الموازنة،
.وسوف نشكل لجنة، رئاسة المجلس سوف تشكل لجنة لمتابعة ھذا األمر، ویكون ضمن ھذه اللجنة النائب یوسف الكالبي

-:النائب سالم طحمیر علي طفیلي –

.بعض المواضیع المختصرة حتى ال أطیل علیكم

الموضوع األول ھو تحویل حملة الشھادات الجامعیة في وزارة الداخلیة والدفاع الى المالك المدني، ھذا الموضوع یوفر جنبة مالیة كبیرة الى
.الحكومة والى وزارة المالیة، الموضوع تطرقوا علیھ أكثر من نائب

الموضوع الثاني موضوع حشد وزارة الدفاع، سیادة الرئیس ھذا الموضوع، یعني طالبوا الكثیر من النواب في ھذا الموضوع، ھؤالء منذ بدایة
.الفتوى والى حد ھذه اللحظة، یعني مشاركین في وزارة الدفاع ولم تصرف أي حقوق مالیة لھم

أما النقطة الثالثة ما یخص أسرى حرب الخلیج 1991، مشمولین باألمر الدیواني (107) فقرة (12)، وقبل صدور االمر الدیواني تشكلت اللجان
المختصة وناقشت كل الفقرات، وأنھت كل التفاصیل المتعلقة بمضمون األمر الدیواني قبل أعادتھ الى مكتب رئیس الوزراء، أي أن ھذا الموضوع
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.لیس لھ عالقة بالتخصیصات المالیة كونھا مسؤولیة الدفاع والتقاعد، نطالب بإنصاف ھذه الشریحة وإدراج ھذا الموضوع ضمن الموازنة

الفقرة االخیرة ما یخص مزارعي االسماك، سیادة الرئیس مزارعي األسماك في محافظة بابل وبعض المحافظات، من 2019 تخصص (5) ملیار
دینار لھم، والى حد ھذه اللحظة لم تصرف ھذه التعویضات، تتذكرون نفوق االسماك الذي حصل، والدمار الذي حدث في مزارع االسماك، ارجو أن

.یذكر ھذا الموضوع في الموازنة وادراجھ ضمن موازنة 2021

-:النائب اسوان سالم صادق ساوا –

شكراً سیادة رئیس الجلسة والشكر الى السادة أعضاء اللجنة المالیة، كنت أتمنى أن یكون السید سكرتیر اللجنة المالیة موجود حتى یسجل كل
.مداخالت السادة النواب، مالحظاتھم حول قانون الموازنة

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

.السید المقرر موجود ویسجل كل المالحظات

-:النائب اسوان سالم صادق ساوا –

.كنت أتمنى یكون ممثل الحكومة أیضاً موجود، ألن ھذا موضوع الموازنة یھم أبناء الشعب العراقي

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

ً .تأكد أن ھذه المالحظات جمیعھا تصل الى الحكومة أیضا

-:النائب اسوان سالم صادق ساوا –

.دكتور من المفروض أن یكون ممثل الحكومة موجود ویسجل مالحظات السادة النواب، وأیضاً اللجنة المالیة

 

 

-:النائب احمد سلیمان یاسین الصفار –

.المالحظات أغلبھا تدور في نفس التقریر الخاص فینا، أي مالحظة جدیدة أنا أسجلھا، أما الموجودة في التقریر فھي موجودة أصالً

-:النائب اسوان سالم صادق ساوا –

أتمنى دكتور، سیادة رئیس الجلسة المحترم، سبق وأن جمعت (110) توقیع من السادة أعضاء مجلس النواب بخصوص تعیین الخریجین السابقین
للسنوات الماضیة، وقدمنا أیضاً ھذا المقترح الى اللجنة المالیة، وأنتم تعلمون ھنالك خریجین لسنوات عدیدة (10) أو (15) سنة من تخرجھم وألى

حد ھذا الیوم لم یعینوا في دوائر الدولة بسبب المحاصصة وأنتم تعلمون ما یجري في وزارات الدولة في ھذه الحكومة والحكومات السابقة، فأتمنى أن
یكون ھذا المقترح یمضي ألنھ جمیعكم تعلمون ھنالك أكثر من (200) ألف درجة في قانون موازنة عام 2019 عندما قمنا بتشریع قانون التقاعد،
وخصصنا أكثر من (200) ألف درجة، فأتمنى أن یكون نسبة لھؤالء الخریجین، تكون نسبة للتعیین في وزارات الدولة، وھذا حق من حقوق أبناء

.الشعب العراقي

بالنسبة للموضوع اآلخر، موضوع أخوان في وزارة الداخلیة من المنتسبین الفقرة (ج) والذي لم تظھر أسمائھم، وسبق وأن استحصلت العدید من
الموافقات، من السید وزیر الداخلیة، والسادة الوكالء، إلرجاع ھؤالء الشباب المنتسبین أسوةً بأقرانھم الذین تمت أعادتھم، ولكن بعضھم لم تظھر

أسمائھم، فأتمنى أن تكون ھذه المالحظة في موازنة 2021، وأیضاً المفسوخة عقودھم من أبناء الحشد الشعبي اللذین ضحوا بدمائھم من أجل تحریر
ھذا الوطن العزیز، وكانت موجودة ھذه الفقرة في موازنة 2019 ولكن تم التالعب أو تم التعدیل في قانون موازنة 2019 واستبعدوا، وأیضاً قانون

القرض الذي صوتنا علیھ، أیضاً ذكرنا المفسوخة عقودھم من الحشد الشعبي األبطال، ولكن أیضاً ھمشت ھذه الفقرة، ونحن في موازنة 2021
فأتمنى من اللجنة القانونیة بأنھ أضافة المفسوخة عقودھم من الحشد الشعبي، وأیضاً المنتسبین االبطال من الجیش العراقي، وأیضاً من وزارة الداخلیة

من المنتسبین من المستقیلین، وأیضاً ھنالك درجات للفاحصین اللذین سبق وأن تم استقبالھم واصدار الموافقات االصولیة، الموافقة على تعیینھم في
2017 و 2018، ولكن كان ھذا كلھ حبر على ورق ألجل أمور انتخابیة مع األسف في ذلك الوقت، والكثیر منھم ترك الدراسة، والكثیر منھم ترك

الجامعات بسبب تعیینھم في وزارة الداخلیة، وتم التالعب والضحك على ھؤالء الشباب والى ھذا الیوم لم یتم تعیینھم، واستكملت كافة االجراءات
.القانونیة والطبیة

ً أ
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وأیضاً موضوع آخر سیادة الرئیس اذا تسمح لي من وقت، موضوع الفالحین اللذین سلموا المحاصیل الزراعیة في سنة 2014 وعند احتالل تنظیم
داعش االرھابي على محافظة نینوى، ولم یستلموا حقوقھم الى ھذا الیوم، ولدیھم وصوالت كاملة، وأكثر الفالحین ھم من سھل نینوى من المسیحیین

واالیزیدیین والكاكائیھ واخواننا العراب السنة، والى ھذا الیوم الحكومة لم تعترف بھذه الوصوالت التي ھي فیھا تواقیع ومختومات من وزارة
التجارة، وبسبب التھم التي تلقى على ھؤالء المزارعین، ما ھو ذنب المزارع اذا ھو سلم المحصول الزراعي الى الدولة عندما كان ھنالك احتالل

لداعش؟ ما ھو ذنب الفالح؟

 

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

سیادة النائب تمت اإلشارة إلى ھذا الموضوع وسنعالجھ ان شاء هللا من خالل ھذه اللجنة التي سوف نشكلھا وأمل ان شاء هللا سوف نحصل على
.مستحقات الفالحین خالل الموازنة او ان شاء هللا خالل ھذه السنة

-:النائب أسوان سالم صادق ساوا –

سیادة الرئیس موضوع آخر واألخیر موضوع بالنسبة إلى الدرجات الوظیفیة ألبناء المكون المسیحي یتم األسحتواذ علیھا في جمیع وزارات الدولة
وتحت رعایة الوزیر وبأمر من الوزیر وتحت رعایة مدیر اإلدارة في جمیع وزرات الدولة وأنا جمعت تواقیع في موازنة 2019 وذكرت في ھذه

الفقرة في موازنة 2019 تعیین أبناء المكون المسیحي في دوائر الدولة أو إعطائھم نسبة ولكن كلھ حبر على ورق والحكومة لم تنفذ أي فقرة من ھذه
الفقرات وھذا ھو حق أبناء المكون المسیحي والیوم في داخل مجلس النواب تم األستحواذ على درجة مدیر عام المالیة المخصص للمكون المسیحي

من قبل بعض الجھات السیاسیة فھذا من الُمعیب، نحن شركاء في الوطن ونحن أھل األرض األصلیین، فلماذا یتم تھمیشنا في دوائر الدولة ووزرات
.الدولة وفي قبة مجلس النواب؟ الدرجة الوظیفیة ھي المدیر العام فقط المخصصة للمكون المسیحي سیادة الرئیس

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

.ھذا األمر أیضاً أشرنا إلیھ یجب تفعیل قانون رقم(86) أشارت إلیھ زمیلتك الست بیداء لھذا الموضوع

-:النائب أسوان سالم صادق ساوا –

سیادة الرئیس موضوع أخیر إذا تسمح لي الن أغلب نوابنا من اخواننا المسلمین فأعطینا نحن المسیحیین ولو خمس دقائق وأنھ لیس بالكثیر على
المجلس، سیادة الرئیس أتمنى ان تذكر ھذه مالحظاتي في األخوة في اللجنة القانونیة وإذا لم یتم ذكر ھذه المالحظات ال نصوت على قانون الموازنة
وأنا سأقف ضد التصویت على ھذا القانون إذا لم یتم تضمین ھذه الفقرات في الموازنة لنصرة أبناء شعبنا المظلوم سیادة الرئیس، نحن نمثل الشعب

.العراقي جمیعاً من مسیحیین وأیزیدیین ومسلمین فھذا یھم بأنصاف المظلومین في موازنة 2021

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

نتمنى ان تجد كل المكونات وكل السادة النواب بغیتھم وتمنیاتھم ومطالبھم في ھذه الموازنة ان شاء هللا سوف تكون الموازنة موازنة وئام وموازنة
.أستقرار

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

شكراً جزیالً السید الرئیس وشكراً لسعة صدركم واإلخوة االعزاء في اللجنة المالیة المحترمین حقیقة سیادة الرئیس بعجالة بعض النقاط البسیطة التي
الحظناھا في قانون الموازنة، أول شيء سیادة الرئیس ھو تسمیة سعر الصرف ھو (1450) بسابقة خطیرة في مجتمعنا العراقي ان یتم رفع سعر
الصرف دون أي إنذار ودون أي مقدمات مما انعكس سلباً سیادة الرئیس الیوم نحن موجودین مع الناس في الشارع ھنالك أرتفاع حقیقي في أغلب

البضائع ھناك خوف كبیر لدى المجتمع العراقي وعدم ضبط أبداً لعملیة التسعیر وأرتفاع األسعار أعتقد ان ما أقدمت علیھ وزارة المالیة یستحق
اإلسراع في أستجواب وزیر المالیة الذي أكتمل وھو ُخصص في أول أسبوعین من كانون الثاني اآلن المفترض الجلسة القادمة سیادة الرئیس وألتمس

ان تكون الجلسة القادمة ألستجواب السید وزیر المالیة. حقیقةً دققنا في موضوع الحشد الشعبي سیادة الرئیس ھذه المؤسسة العسكریة التي ترتبط
بالقائد العام للقوات المسلحة وأدت ما علیھا في تلك األیام العصیبة، الحظنا أمور حقیقة كارثیة سیادة الرئیس أوالً أن راتب الحشد الشعبي ما زال

بالمقطوعة یعني راتب القائد رئیس الحشد الشعبي ھو نفس راتب السائق الذي یقود لھ العجلة وأقل راتب یعني أقل من راتب الشرطي وأقل من راتب
العسكري وأقل من راتب أقرانھ جمیعاً الموجودین في المؤسسات العسكریة األُخرى وال یتقاضى أي مبلغ خطورة، ھناك مبلغ مقطوع یأخذه كل أبناء

ً الحشد الشعبي باإلجماع وھذا أعتقد ظلم كبیر یتعرض لھ أبناء الحشد الشعبي خاصة ھم من كل أبناء الشعب العراقي ُسنةً وشیعةً وُكرداً وتركمانا
وكل أبناء الشعب العراقي، لذلك تقویة ھذه المؤسسة عندما یشعرون بالعدالة واإلنصاف فنكون نحن قد حققنا جزء من ھذه العدالة لھم، سیادة الرئیس
منح الشھداء والجرحى، یعني حقیقةً الجدول الذي الحظناه الذي یتعلق بالحشد وكان الحشد لدیھ نظام ان الشھید في یوم العزاء تذھب مؤسسة الشھداء
أو دائرة الشھداء التابعة إلى ھیأة الحشد وتقدم منحة إلى ذوي الشھید خمسة مالیین دینار والجریح یعطوه ملیونین ونصف، ھذه لم تذكر أبداً وتعرف

جنابك ان في موضوع الصرف یجب ان تكون ھناك أبواب حتھ تصرف، لم تذكر أبداً، یعني تفاصیل میزانیة الحشد الشعبي غیر موجودة. موضوعة
التسلیح قانون ھیأة الحشد عرف الحشد الشعبي ھي مؤسسة عسكریة یعني ولیست أمنیة ولذلك نحن نحتاج إلى المؤسسة العسكریة ان تتمتع بتسلیح

أ ألُ
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وآلیات عسكریة مشابھة إلى المؤسسات العسكریة األُخرى في ھذه اللحظة سیادة الرئیس لم یتم شراء أي عجلة مدرعة كبیرة وال مدرعات وال دبابات
وال ناقالت جند أبداً، ما زال الحشد الشعبي الذي یرابط على الحدود ویرابط على المصدات وما زال یومیاً تستمعون إلى الشھداء الذین قدموا

.بالسیارات الخفیفة بسیارات البیك أب والسیارات العادیة وھذه سیادة الرئیس ال تتطابق مع تعریفة الحشد الشعبي أنھ مؤسسة عسكریة

الفقرة الثانیة سیادة الرئیس ما یتعلق بالعلم، بكل العالم البلدان التي تنتكس تنھض بالعلم، الیوم لدینا أكثر من (200) ألف وأكثر ُمحاضر وموظف
مجاني وُمعین مجاني وخدمات أُخرى حتى ھذه اللحظة لم یتم معالجة مواضیعھم بصورة حقیقیة ولیس لدینا أي استراتیجیة للتعلیم حقیقیة، یعني

التعلیم ینطلق من الموازنة، في سنوات السبعینات سیادة الرئیس إذا راجعنا أنا حقیقة راجعت أحدى الموازنات في عام 1974 كانت موازنة التعلیم
ر العلماء لكل العالم وكانت كلیاتنا عندما یذھب خریج (20%) من موازنة الدولة، ولذلك خرجنا علماء وأُدباء وشعراء ومخترعین وكان العراق مصّدِ
كلیات بغداد والمستنصریة والموصل وغیرھا، كان یجد لھ أعمال في كل مكان ألنھا كلیات رصینة وكان العلم یستثمر بھ بشكل كبیر، لألسف الشدید
سیادة الرئیس الیوم الكلیات األھلیة أرقام خیالیة المجتمع العراقي بلغ بھ الفقر أكثر من (50%) وما زالت الیوم الكلیات األھلیة بذات التعلیم الضعیف

لذلك نحتاج في المدارس األھلیة أو الكلیات األھلیة ان یكون ھناك نظام یدعم من قبل الموازنة ان ندعم حقیقة في الموازنة ان یكون ھناك برنامج
.نھضوي لماھیة العلم في العراق

.الكارثة األُخرى سیادة الرئیس الفالحین مثلما تفضلت اختنا الدكتورة میادة فیما یتعلق بموضوع فالحي اإلقلیم

 

 

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

.حقیقة صحیح سوف نشكل لجنة من الزراعة ومن الخدمات وأیضاً حضرتك تكون أحد أعضاء اللجنة وان شاء هللا سوف نحاول بكل جھدنا

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

أنا حقیقة أتكلم كفالح سواء كان الفالح في كوردستان كما الفالح في الوسط والجنوب وفي نینوى وفي كل العراق في النتیجة ھو الحال واحد، السید
الرئیس أي فالح لیس لھ إال هللا سبحانھ وتعالى واألرض والحاصل ھو موسمي یعني في بعض األحیان یكون صیفي وفي بعض األحیان األخرى

یكون شتوي، في العراق منذ عام 2014 بالذات سید الرئیس بعدما أصبح لدینا تقشف ھنالك كارثة حلت بالفالح یسلم منتوجھ وال یحصل على شيء
یبقى عاماً كامالً وال یعطوه أجره، الكارثة األكبر ان المواد التي كانت تُدعم من قبل الحكومة األسمدة والبذور إلى آخره أصبحت ال تصل بمواقیتھا

لذلك یضطر الفالح ان یشتري من السوق السوداء وباآلجل الخ وإذا بالنتیجة الیوم الفالح یعاني من مشاكل لیس لھا أول وال آخر. الكارثة األكبر
سیادة الرئیس كان لدینا مبادرة تسمى وھي مازالت موجودة في األوراق أسمھا (المبادرة الزراعیة) وھذه حقیقة في ماھیتھا أبتداءاً كانت لدعم القطاع

الزراعي، المبادرة الزراعیة تقریباً (20%) منھا فعالً أستفادوا منھا الفالحین و(80%) ذھبت إلى الفساد كیف ذلك السید الرئیس؟ أُخذت قروض
كبیرة (10) ملیار و(15) ملیار و(20) ملیار إلى مشاریع لیس لھا عالقة بالزراعة وأغلبھا لیست موجودة بضمانات ُشبھ  واھیة غیر موجودة وال
تسدد یعود المصرف الزراعي بدء یعود إلى الفالحین الذین أقترض وقام بشراء حاصدة وأشترى ماكنة زراعیة وأشترى سیارة حقلیة، ھذه الكارثة

السید الرئیس ان الفالح بعد عام 2014 لقلة الموارد كان یبیع طن الحنطة بـ( 900) ألف وطن الشعیر بـ( 700) ألف انخفض مباشرةً من (900)
إلى (500) ألف، ھذه الكارثة جعلت الفالح لیس لھ عائد حتى  یسدد، اآلن الكفالء حجزت رواتبھم وبدأت العقارات بالبیع والفالح أضطر وفق ھذا

الضغط ان یبیع أرضھُ لكي یسدد القرض ویعود یحمل سوق العمل الذي ھو أساساً مليء بالبطالة وأصبحت بھ كارثة، لذلك السید الرئیس حقیقة
الفالحین اآلن یناشدون ھیأة الرئاسة بكل العراق ان یوضع برنامج لنھضة الفالح والفالح یعني االمن الغذائي العراقي إذا لم نعالجھ معناه ذلك

انخفاض مستوى التعلیم إلى الصفر والزراعة تنخفض إلى الصفر والصناعة مثلما نرى اآلن مدمرة إذن نبقى فقط معتمدون على النفط ونحن اآلن
یصل العجز في المیزانیة تصل إلى (90) ملیار. اخیراً سید الرئیس األخوة أشاروا إلى جمیعاً قواتنا االمنیة البطلة بكل صنوفھا حشداً وجیشاً وجھاز

مكافحة اإلرھاب والبیشمركة …..الخ لیس ھناك ما یسمى بالحشد العشائري الحشد ھو حشداً واحداً لیس ھناك ما یسمى بالحشد العشائري، الحشد
واحد، السید الرئیس لألسف الشدید بعد االنتصار الذي تحقق على اإلرھاب والذي تكاتفنا بھ جمیعاً والذي كنا نتأمل ان بعد عام 2017 ان یولد عراق

جدید قوي مقتدر، ابتداًء یجب ان یجازى المنتصرون، یعني ھؤالء األبطال الذین مازالوا یرابطون على الحدود المفترض ان تكون، أنا أقصد
المنتسبین، الشھداء تحدثنا عنھم والجرحى أیضاً تحدثنا عنھم، یجب ان یشعر المنتسب انھ فعالً كان لھ دوراً انھ أبن ھذا الوطن یعني نحن قبل أیام في

األسبوع الماضي كنا في محافظة البصرة وعن طریق الصدفة جئنا إلى عائلة شھید، السید الرئیس قسماً برسول هللا المرأة لیس لدیھا غیر ھذا األبن
الوحید ولدیھ ثالثة أطفال ولدیھا ثالثة بنات وهللا خمسون متراً قسماً برسول هللا، ھؤالء أبناء الحشد الشعبي حتى أنفسھم الموجودین والقوات االمنیة
االخرى ھذا جاء لیقاتل ولیدافع عن بلده وھو مشروع شھادة بأي لحظة، ونحن الحمد � مازالت حدودنا مفتوحة ومازال الوضع االمني غیر مستقر
ونرى ھذا الوضع الرديء، لذلك من اقل الواجبات علینا ھو ان یكون ھناك قرار واضح بعقارات وعقاراتنا كثیرة وأراضینا موجودة نعطیھم قطعة

.ارض ونعطیھم شيء ممیز نشعرهُ بأن فعالً ھذا بلده ولیس ھو من یدافع عن األرض وھو لیس لدیھ سكن

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

.شكراً جزیالً أخذت مداخلة لخمس نواب

-:النائب حسن خالطي نصیف –
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.أنا سوف ألتزم بالدقیقتین

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

.دكتور حسن معروف بالتزامھ بالوقت

-:النائب حسن خالطي نصیف –

حقیقة الدكتور احمد الصفار أنا في كل موازنة وفي كل سنة أقول ھذه المالحظة أرجو تسجیلھا، نحن لدینا في التشغیلیة في البترودوالر تخصص
أموال لعالج المرضى خارج العراق، أرجو إضافة خارج العراق وداخل العراق لماذا؟ ألنھ أصبح لدینا أستقدام للفرق الطبیة یعني نأتي بفرق طبیة

من الخارج ویقومون بالعملیات في داخل العراق وعندما نعمل علیھا تذھب المحافظة وتطالب باألموال یقولون لھم ان وزارة المالیة لیس لھا ھذا
الباب ألنھا تنص على انھ فقط في خارج العراق، إضافة وداخل العراق، الباب الذي یتحدث عن البترودوالر التشغیلیة، حتماً ألني نسیت أسم المادة.

المالحظة الثانیة نرجو إعادة النظر في السعر التخمیني للبرمیل لماذا؟ ألنھ قبل قلیل وھذه بشرى سارة الن الموازنة بشكل رئیسي تعتمد على نفط
البصرة ونفط البصرة الیوم أعلى سعر نفط في العالم وھو(58) وھو أعلى نفوط العالم أغلى أنواع النفط في العالم ھو نفط البصرة لذلك دعوة إلى

إعادة السعر التخمیني للبرمیل. المالحظة التي تتعلق بقضیة الكلفة الكبیرة للصیانة ومستلزمات السلعیة الموجودة في الموازنة معظم المواد نجدھا او
المادة المخصصة نحن لدینا قانون وسابقاً قمنا بالتصویت علیھ صوت علیھ مجلس النواب قانون إلغاء األمتیازات أقصد بھ تحدیداً تحدید مركبات

السیارات الیوم أصبحت تعطى في معظم الوزارات وأصبحت تعطى بال حدود وبال ضوابط وھذه علیھا مصاریف شھریة وسنویة تضخم الموازنة
وتضخم ھذا الباب، إذا فعلنا ھذا القانون فقط ھذا الباب لوحده یكفي في قضیة تخفیض النفقات. المالحظة الرابعة وبھا اكتفي وبھا أختم لدینا شركات

التمویل الذاتي ومنھا على سبیل المثال ال الحصر شركة الخطوط الجویة العراقیة وغیرھا بھا المنتسبین الذین بقوا على العقود ھي شركات رابحة
ولدیھا أموال لكن تبقى مقیدة بالقانون والذي نرجوه قضیة تفعیل تثبیتھم على المالك الدائم الن شركات التمویل الذاتي ال تأخذ من الموازنة العامة

.للدولة

 

 

-:النائبة بیداء خضر بھنام یعقوب –

سیادة الرئیس ان كنا نمثل ھذا الشعب بكل أمانة وإخالص یجب إنصاف ھذا الشعب، إنصاف أوالً مثلما تطرق زمالئي وزمیالتي من النواب
المحترمین، إنصاف حملة الشھادات العلیا الذین یفترشون أرض وزارة التعلیم العالي بوابة التعلیم العالي وعددھم بما یقارب (16) ألف خریج من
الماجستیر والدكتوراه ولم یتم تعیین أي خریج من الخریجین لھذه السنة، خریج األوائل الثالثة األوائل إنصافھم مثلما تطرق أخوتي كذلك إنصاف

الجرحى والشھداء إنصاف حملة الشھادات العلیا مثلما تطرقت إنصاف جمیع ھذه الشرائح، إنصاف الفالحین لكي نكون ممثلین عن ھذا الشعب
.بصورة صحیحة

-:النائب حسن جالل محمد طاھر –

یعاني الشعب العراقي اآلن من ازمة مالیة وھذه األزمة المالیة التي جاءت نتیجة سوء إدارة الدولة للثروات الطبیعیة ولكافة الثروات الموجودة في
البلد، اآلن نالحظ لمراجعتنا للموازنة عجز مالي كبیر وھنالك ثروات صناعیة یجب ان نفعل القطاع الصناعي طالبنا عام 2019 في الشھر االول
تخصیص، أنا اتكلم كلجنة أقتصادیة، طالبنا زیادة تخصیص من اللجنة المالیة وتم رفع الكتاب وطلبنا من الرئیس رئیس مجلس النواب إلى اللجنة

المالیة تخصیص رفع تخصیص القطاع الصناعي،  القطاع الصناعي اآلن في تدھور، القطاع الصناعي في شلل تام، علماً ان العراق ثرواتھ
الصناعیة وشركاتھ من اكبر الشركات في الشرق األوسط تبدأ من شمال العراق إلى جنوب العراق، من الموصل وصالح الدین بغداد في كافة

محافظات العراق، اآلن منشآتنا الصناعیة تحولت إلى من منشآت استراتیجیة منشآت مھمة كانت ترفد میزانیة الدولة بحدود (16%) إلى میزانیة
الدولة عام 1990 وكان البلد في حصار وكان العراق یصدر منتجاتھ الصناعیة ویصدر األسمنت ویصدر األسمدة ویصدر األقمشة ویصدر كافة

المنتجات، لألسف نقولھا وقلناھا ألكثر من مرة منذ عام 2003 لغایة ھذا الیوم ھنالك مؤامرة كبرى من داخل وخارج البلد ونتأسف المؤامرة اآلن
من داخل البلد، حولوا معاملنا الصناعیة التي كانت منتجة وكانت تقضي على البطالة في السابق حولوھا اآلن إلى حدید سكراب وبعض المعامل التي

استوردتھا الدولة في عالم 2008 وعام 2010 وحولوھا إلى عقود مشاركة وھمیة والمشاركة الوھمیة عبارة عن ترانزیت، الشركات الصناعیة
المھمة كاإلسمنت حولوھا أو اعلنوھا فرص أستثماریة لم تعلن في الحقیقة، لم تعلن، وإال صفقات بین األحزاب وبین الفاسدین تتصور ان معامل

األسمنت من المعامل الرابحة في العراق حوالي (18) معمل أسمنت من اكبر المعامل في الشرق األوسط الطاقة اإلنتاجیة (3000) إلى(5000)
طن في حدود (10) شركات استثمار (95%) إلى المستثمر و(5%) إلى الدولة ھذا أستھداف ألقتصادنا الوطني، تمت مناشدة رئیس الوزراء، ھكذا

استثمارات یجب ان یحولوا إلى القضاء ویعتبر تخریب أقتصادي، الذي وصل البلد لھذا العجز المالي في الموازنة نتیجة اھمال الدولة للقطاع
الصناعي والقطاع الزراعي، ھذا أنا اتكلم عن معامل األسمنت، اآلن توجد لدینا بحدود (6) معامل أسمنت في النجف والسماوة وكربالء وبغداد، ھذه
المعامل تحتاج مبالغ بسیطة ممكن إذا أردنا ان نخصص من ھذه الموازنة ملیار دوالر لكافة القطاع الصناعي والقطاع الصناعي یعید نشاطھ واآلن
بدالً مما یكون ان تكلف الدولة رواتب اآلن ھو الذي یدفع رواتب الموظفین وال یحتاج إلى ان یعزز راتبھ من الدولة، فأطلب من سیادتك ومن اللجنة

.المالیة زیادة التخصیص ونحن طالبنا اكثر من سنتین زیادة تخصیص لكن لألسف حتى ھذه اللحظة لم یتخذ أي قرار

أل أ أ ً
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الموضوع الثاني جمعنا في شھر الخامس 2019 (307) نائباً على إعادة تأھیل الصناعة وأستضفنا وزیر الصناعة السابق في لجنة األقتصاد
واألستثمار وأستضفنا وزیر الصناعة الحالي ولكن دون جدوى، أُرید أن أسال نحن اآلن نواب نمثل الشعب (329) نائب ما ھي الفائدة من ھذا

العمل؟ الوزیر ال یلتزم بمجلس النواب وال یلتزم برئاسة الوزراء وإال الغایة من ھذه العملیة ھي تدمیر الصناعة من أجل إعطاءھا إلى الفاسدین، ھل
یُعقل ان شركة عامة نسیج الكوت التي یعمل بھا  (6000) آالف منتسب إلى (8000) آالف منتسب ناس لدیھم عالقات في الدولة ومتنفذین قاموا

بالتقدیم على فرصة أستثماریة (8%) إلى الدولة و(92%) إلى المستثمر وغیر ھذا تجھز الدولة مكائن ویستلم (50%) في العقد من الدولة
و(50%) منھ یعني إذا كان سعر الماكنة یجھزھا بـ(2) دوالر یحسبھا بـ(10) دوالر في ھذه الحالة یكون شریكاً في المكائن وأیضاً یستفاد نطلب من

.جنابكم األھتمام في القطاع الصناعي إذا یھمل القطاع الصناعي والقطاع الزراعي سوف یستمر ھذا العجز

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

بالنسبة إلى الفقرة (أوالً) قدموا طلباً لكي نحولھ إلى اللجنة المالیة لتخصیص مبلغ ألنعاش صناعات ھذه المعامل بالنسبة إلى الفقرة (ثانیاً) یمكن
.أستضافة وزیر الصناعة في لجنتكم لجنة األقتصاد واألستثمار ھذه التفاصیل أعطوھا لھ في اللجنة وحاسبوه، اكمل نصف دقیقة

-:النائب حسن جالل محمد طاھر –

إذا یسمحون لي السادة النواب وهللا الموضوع مھم یخدم الشعب العراقي ونحن غافلون عنھ مضى لنا سنة ونصف نتكلم عنھ، في العراق ثروات
معدنیة أرض العراق أرض مباركة تبدأ الثروات المعدنیة من الرمادي من الشمال حتى الجنوب، یوجد لدینا الكبریت في المشراق رقم (1) خزین في
العراق ویصل سعر الكبریت إلى (400) دوالر ووزارة الصناعة قامت ببیعھ في زمن احمد الكربولي نقداً (400) دوالر، العراق خزین رقم واحد،
لدینا الفوسفات في الرمادي والفوسفات رقم(2) لدینا رصیدنا في العالم حوالي العراق ثروة معدنیة (11) ملیار طن، تعلم ان ھذه المعادن تكون على

سطح األرض، النفط (150) متراً في باطن األرض المعادن على سطح األرض، ھذه المعادن لو تقوم الدولة باستغاللھا أستغالالً حقیقیاً وتؤسس ھیأة
وطنیة ألستغالل الثروة المعدنیة العراق بخیر وال تحصل أي أزمة مالیة في العراق، ولكن لألسف یجب علینا ان نبري ذمتنا أمام هللا، العراق غني

بكل خیراتھ، إذا أردنا ان نتكلم عن الكبریت وعن الفوسفات والنحاس والسیلیكا لدینا مملحة في البصرة ما ھو رأیك سیادة الرئیس؟

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

شكراً سیادة النائب یكفي شكراً جزیالً كل ھذه التفاصیل في داخل اللجنة، عندما تقومون بأستضافة الوزیر وتقولون لھ كل ھذه التفاصیل أو قوموا
.بمحاسبتھ، مارسوا دوركم الرقابي معھ

 

-:النائب حسن جالل محمد طاھر –

كل حساب لن یكون، ھذا نتیجة المحاصصة، هللا ینتقم من المحاصصة، أكثر من مرة أستضفنا وزیر الصناعة وال یتقبل الموضوع حتى وان مات
.الشعب

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

في داخل الموازنة ھناك بنود عدیدة حول األقتراض أو مشاریع استراتیجیة موجودة في داخل الموازنة جمیعھا باألقتراض لكن الحظنا إلقلیم
كوردستان في داخل ھذه الموازنة مجموع القروض تقریباً قد تقارب (11) ملیار دوالر لكن فیھا فقط موضوع اقلیم كوردستان ھو (28) ملیون

ً دوالر، یعني قد تقارب نسبة (0,25%) من مجموع القروض وھذا مبلغ قلیل جداً ولیس في ھذه الموازنة فقط إذا رأینا موازنة عام 2019 تقریبا
ً نفس الغُبن، نأتي إلى موضوع ثاني وأتمنى من اللجنة المالیة ان ینظروا بنظر األعتبار لموضوع القروض ومن كافة أعضاء اللجنة المالیة. طبعا

باإلضافة أنھ لم توضع أي مشاریع ستراتیجیة بالنسبة إلى إقلیم كوردستان في داخل ھذه الموازنة. نطالب بأمر آخر موجود الیوم ان البطاقة التموینیة
ھي صمامة األمان لكل العراقیین ونحن نعلم ان المادة (14) من الدستور تنص على (ان العراقیین جمیعاً متساوون أمام القانون دون تمییز) ھناك في

سنة 2020 في الشھر (9) و(10) و(11) و(12) قد تم أستقطاع حصة (23552) مواطن في إقلیم كوردستان من حصتھم التموینیة من خالل
قرار قسم المحاسبة في وزارة التجارة وطبعاً ھذه األرقام وھذه الـ(23552) مقسمة على محافظة السلیمانیة (14445) مواطن ومحافظة دھوك

(7968) مواطن ومحافظة أربیل (1139) مواطن، طبعاً ھذا القرار حصل نتیجة ان ھناك كان تدقیق معمول 2016 وجمیع المحافظات العراقیة
عملوا التدقیق على أساس أرقام سنة 2020. الیوم نطالب في داخل الحصة التي ھي دائماً تسمى بـ(الحاكمة) أول شيء نطالب بإیقاف ھذا القرار

أساساً وثانیاً في الموازنة تعویض ھؤالء المشمولین لألشھر التي ھي كما قلت (9،10،11،12) ألن ھذا أوالً تجاوز للدستور وأیضاً تجاوزاً
.لتعلیمات الوزارة

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

الشيء الذي أثقل كاھل الموازنة واحدة من ھذه األشیاء التي أثقلت كاھل الموازنة ھي مسألة القروض وفوائد القروض، نالحظ في داخل النفقات
السیادیة ھناك تقریباً ما یقارب (36) فقرة فقط لتسدید فوائد القروض و(38) فقرة لتسدید القروض، أقساط القروض، إذن ھذه ھي واحدة من المشاكل

.التي تعاني منھا الموازنة وأكید بعد ھذه المالحظات وبعد تقاریر الكتل ومداخالت النواب وتقریر اللجنة المالیة ستتغیر أمور وستتغیر األرقام



3/3/2021 محضر الجلسـة رقـم (35) األربعاء (13/1/2021) – مجلس النواب العراقي

https://ar.parliament.iq/2021/01/13/2021-1-13-محضر-الجلسـة-رقـم-35-األربعاء/ 29/29

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار الحسناوي –

السید الرئیس مضى عام ونحن نطالب كلجنة الصحة والبیئة وكذلك وزارة الصحة قدمت خمس كتب إلى وزارة المالیة لتضمین االطباء والصیادلة
وأطباء األسنان وذوي المھن الطبیة والصحیة والساندة للتعیین المركزي وھم مشمولین بقانون التدرج الطبي، لكن لألسف حتى األطباء الذین تم

تعیینھم وكأنھم ھم متفضلین على تعیینھم أصبح عام ولم یستلموا راتب، فنحن نطالب بأن تكون في الموازنة وقدمنا كتاب رسمي كلجنة صحة وبیئة
إلى اللجنة المالیة لتضمین فقرة واضحة تكون ولیس مجرد جدول وانما مثل بقیة الموازنات السابقة، فقرة واضحة بتضمینھم بالتعیین المركزي

.وأصبحوا اآلن خریجین لدورتین، أعدادھم بلغت (75) ألف نطالب بتضمینھم بھذه الموازنة

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

شكراً جزیالً سیادة النائبة، شكراً لكم سیدات والسادة النواب، یوم غد ستكون العمل في داخل اللجنة المالیة مع اللجنة المالیة وتقدیم مالحظات الكتل
والسادة النواب مع اللجنة المالیة ونشكر السید مقرر اللجنة المالیة لمتابعتھ ولبقائھ معنا ألیام وأخذه المالحظات وتدوینھا وتجشمھ لھذا العناء ونشكره
ونشكر اللجنة المالیة أیضاً التي تستمر ألیام عدیدة أُخرى لذا والجلسة ستستمر في األسبوع القادم مستمرة في األسبوع القادم، اما یوم غد تكون في

.اللجنة المالیة فقط. شكراً جزیالً

ُرفِعت الجلسة الساعة (8:18) مساًء
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