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محضر جلسة رقم (34) االثنین (11/1/2021) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

   السنة التشریعیة الثالثة

   الفصل التشریعي االول

محضر جلسة رقم (34) االثنین (11/1/2021) م
.عدد الحضور: (172) نائباً 

ً .بدأت الجلسة الساعة (5:05) عصرا

 

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

بسم هللا الرحمن الرحیم

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

-:(السید ھمام عدنان (موظف –

.یتلو آیات من القرآن الكریم

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

الفقرة أوالً: استكمال التصویت على مقترح قانون التعدیل االول لقانون عملیات زرع األعضاء البشریة ومنع االتجار بھا رقم (11) لسنة 2016،*
.لجنة الصحة والبیئة واللجنة القانونیة ولجنة حقوق اإلنسان

.السید رئیس لجنة الصحة حبذا لو تعطینا توضیح ونبذة عن التصویتات والمواد الباقیة بالتصویتات

-:النائب فارس صدیق نوري البریفكاني –

كان ھنالك مقترحات من اللجنة القانونیة الیوم كان ھنالك جلسة مشتركة بین اللجنتین الرئیستین وھي لجنة الصحة والبیئة واللجنة القانونیة حول آخر
.المقترحات التي ارتأت أن تضیفھا اللجنة القانونیة وتم األخذ بھا وھي مؤشرة اآلن لذا إذا سمحتم أن یتم التصویت على القانون بصیغتھ النھائیة

.یقرأ المادة (1) من مقترح قانون التعدیل االول لقانون عملیات زرع األعضاء البشریة ومنع االتجار بھا رقم (11) لسنة 2016

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

.(التصویت على المادة (1
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.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب جواد عبد الكاظم محمد –

.یقرأ المادة (2) من مقترح قانون التعدیل األول لقانون عملیات زرع األعضاء البشریة ومنع االتجار بھا رقم (11) لسنة 2016

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

.(التصویت على المادة (2

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة دالیا فرھاد حاجي –

.تقرأ المادة (3) من مقترح قانون التعدیل األول لقانون عملیات زرع األعضاء البشریة ومنع االتجار بھا رقم (11) لسنة 2016

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

.(المادة (3) یعدل العنوان للفصل الثالث لیقرأ بالشكل اآلتي:- (الفصل الثالث نقل األعضاء بین األحیاء) التصویت على المادة (3

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار –

.تقرأ المادة (4) من مقترح قانون التعدیل األول لقانون عملیات زرع األعضاء البشریة ومنع االتجار

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

.في جلسة التصویت ال یوجد مناقشات

-:(النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي (نقطة نظام –

.أوالً: نحن في القراءة الثانیة كثیراً ما نقدم مالحظات وال یؤخذ بھا

ثانیاً: عندما یحصل نقاش القانون ینظم سلوك مجتمع یتكون من مالیین البشر لعشرات السنین وعندما نعطي دقیقة أو دقیقتین لكي یترسم القانون ھذا
.ال باس بھ

مالحظتي في القانون المادة األصلیة في القانون النافذ كانت أكثر رصانة وحفظ لحواضن التبرع ماذا نقول؟ تقول ال یجوز نقل عضو أو نسیج بشري
من جسم إنسان حي الى آخر إال بضرورة تقتضیھا المحافظة على حیاة المتبرع لھ أو عالج من مرض خطیر كانت في النص وحذفت وان ال یترتب
على النقل تھدید على حیاة المتبوع ماذا وضعوا اإلخوة؟ وضعوا ویبصر اإلجراءات والمضاعفات قضیة التبصیر شكل وقضیة رأي فني من الجھة

التخصصیة یجب أن ال یؤثر على حیاتھ بعد التبرع ھذه لیست قضیة ثقافة عامة حتى یستطیع المتبرع أن یقال لھ أن التبصر ویأخذ قرار بل ھذه جنبة
فنیة تخصصیة یقال لھ یترتب أو ال یترتب علیھ ضرر یمنع من التبرع ألنھ كما تعلم عقالً وشرعاً اإلنسان والیتھ أو سلطنتھ على نفسھ بحدود عدم

.اإلضرار بنفسھ

ثانیاً: خامساً تقول (ال یجوز استئصال عضو أو نسیج بشري باإلطالق) وفي النص السابق یقول ولو برضاه إذا كان یؤدي الى موتھ أو الى ضرر
جسیم بھ أو تعطیل أي من حواسھ أو أي من أعضاء جسمھ ھذه ضمانات للمتبرع لماذا نرفعھا؟ إذا حصل علیھ ضرر ال یوجد مساءلة وسوف یفتح

.باب لمرونة عالیة یضعف قرار الجھة المختصة باتخاذ القرار

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

.لجنة الصحة سمعتم ھل قمتم بمناقشة ھذا الموضوع؟

-:النائب جواد عبد الكاظم محمد الموسوي –

نعم ولكن تعقیباً على ھذا الكالم المریض المتبرع بالعضو یتم تبصیره من قبل األطباء وإعطاءه الرأي القانوني كامل بان ھذه العملیة فیھا خطورة
.على حیاتھ أو ال یوجد وھذا یتم قبل إجراء أي عملیة لنقل األعضاء وھذا متعارف علیھ وفق سیاقات وقوانین علمیة وطبیة
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-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ً .إذن ما تفضل بھ السید النائب موجودة ضمنا

.(التصویت على المادة (4

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب حسن خالطي نصیف –

.یقرأ المادة (5) مقترح قانون التعدیل األول لقانون عملیات زرع األعضاء البشریة ومنع االتجار

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

النص األصلي كان یقول (یحظر بیع العضو أو النسیج البشري أو شراءه…) األخوة رفعوا حظر بیع النسیج البشري وھذا یفھم منھ أن النسیج
البشري بیعھ مباح أن النص األصلي كان یقول (یحظر بیع العضو والنسیج البشري) لماذا رفعوا النسیج البشري؟

-:(السید بشیر خلیل توفیق (نائب لرئیس مجلس النواب –

اللجنة ھل یوجد مانع؟

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.كما تعلم یوجد فرق بین النسیج البشري والعضو أنا طبیب وأمیز یوجد فرق بین النسیج البشري وبین العضو

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

یُحظر بیع العضو أو النسیج البشري أو شراءه أو االتجار بھ بأي وسیلة كانت ویحظر على المؤسسة الطبیة إجراء عملیة استئصال العضو أو النسیج
البشري وزرعھ عند علمھا بذلك اطلب التصویت كما قرأ التصویت على المادة كما قرأ السادة النواب بما أن ھذا القانون بھ اخذ ورد كثیر وانتظرنا
كثیراً إلعطاء المالحظات أیضاً اآلن سوف نؤجل بقیة الفقرات للتصویت ولكن نرجو رجاء تقدیم مالحظاتكم الى اللجنة لیتم دراستھا واتخاذھا وھذا
ھو التأجیل األخیر وفي الجلسات القادمة سوف یعرض على التصویت وبدون تأجیل مرة ثانیة الذي لدیھ مالحظة یراجع اللجنة ویناقش معھم تؤجل

.الفقرة الى جلسات أخرى

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

القانون وأعود وأقول مرة ثانیة قد یستمر نفاذه لمدة (5) أو (60) عام ینظم سلوك مالیین الناس أي خطا فیھ سوف تظلمون مالیین الناس لعشرات
السنین مسؤولیة جسیمة یقول ال یجوز نقل العضو أو النسیج البشري والحادث أن ال یترتب على نقل تحدید… ومعتمد على أن یبصر ھو المسكین

لیس لدیھ عیشة ویذھب لبیع كلیتھ ویستغلوه لتجارة األعضاء البشریة ویبصر وھو لیس لدیھ بصر وھو مظلوم والمؤسسة الصحیة تتحمل مسؤولیتھ
.بان تقول وجود خطر وإذا ال یوجد یجب أن تقول  لیس معقولة

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

.تم تأجیل الفقرة وال توجد مالحظات والذي لدیھ مالحظات یراجع اللجنة حول ھذه الفقرة

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

بشان الفقرة تم التصویت علیھا وما ذكره الدكتور تم التصویت علیھ صح حصل التأجیل ولكن إذا رجعنا للقانون بمعنى الفقرة مضت لذا یجب على
زمالئنا النواب على عدم القبول بھا للتوضیح للسادة النواب لذا اطلب إعادة التصویت علیھا المادة (4) موضوع التبرع القانون ال یلغي الفقرة التي تم

.التصویت علیھا

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

.قم بتقدیم طعن

الفقرة ثانیاً: القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السیاسیین رقم (4) لسنة 2006، لجنة الشھداء والضحایا*
.والسجناء السیاسیین
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-:النائب عبد اإللھ علي محمد النائلي –

أوالً: ھذا القانون الذي جاء من الحكومة ھو مخالف للقانون النافذ وھو نسخة من قرار (27) الذي اتخذتھ الحكومة في الشھر السادس 2020 وتم
تطبیق ھذا القرار في 1/7 واثر ھذا القرار قطعت رواتب المعتقلین السیاسیین والمحتجزین السیاسیین اآلن بعد مضي ستة أشھر تأتي الحكومة لتعدل

.ھذا القانون بقرار الذي اتخذتھ في 1/7 وھو غیر مقبول

ثانیاً: أن القانون جاء بدون إلغاء مواد من القانون السابق أي القضیة الشكلیة والموضوعیة مختفیة ونحن كلجنة الشھداء ومجموعة من النواب نطالب
.برد ھذا القانون الى الحكومة من اجل صیاغتھ بطریقة صحیحة وقانونیة وتشریعي

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

.انتم اللجنة المختصة بھذا الموضوع تطالبون بإعادة مشروع القانون الى الحكومة؟

-:النائب عبد اإللھ علي محمد النائلي –

.نعم

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

.بناء على طلب اللجنة المختصة الوحیدة في ھذا الموضوع سوف یتم تأجیل الفقرة ومن ثم النظر في إعادتھ الى الحكومة

-:النائب عبد اإللھ علي محمد النائلي –

.رده لدینا اعتراض علیھ من حیث المبدأ

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

.اكتبوا تقریر بالرد حتى یتم رده الى الحكومة

-:النائب عبد اإللھ علي محمد النائلي –

.قدمنا تقریر وتم تقدیمھ لجنابكم

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

.لیس موجود لدینا

-:النائب عبد اإللھ علي محمد النائلي –

.موجود لدي وإذا تحب أعطیھ لكم

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

.(التقریر الذي موجود لدي یقول (یرجى التفضل بالموافقة على عرض مشروع القانون على

-:النائب عبد اإللھ علي محمد النائلي –

.قمنا بتقدیم تقریر برد القانون من حیث المبدأ

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

أوالً: قانون مؤسسة السجناء خمسة وثالثین عام وثالثة عشر كما ذكر السیدات والسادة أعضاء اللجنة ھذا یجب إعادتھ الى الحكومة وانسجاماً مع
المادة (132) من الدستور والقوانین الثابتة الحكومة تجتھد واجتھدت في قطع استحقاقات المعتقلین السیاسیین والمعتقالت الذین ھم ضحیة النظام

البائد وبقیة الصیف حیث تمنحھم الحكومة منح التي ھي لیست من صالحیة الحكومة أن تجتھد على قطعھا مع العلم أنھ مجلس النواب أصدر قانون
وما صدر من الحكومة ھي قرارات والقرارات لمجلس الوزراء لیس لھا علویة على قوانین مجلس النواب وبالتالي ما صدر من الحكومة ھو ظلم

.وإجحاف بحق الشرائح المظلومة وضحایا النظام البائد

ً أ ً
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ثانیاً: علینا وعلى اللجنة المعنیة بتفعیل عملھا بالنظر بقرارات مجلس الوزراء االجتھادیة والمجحفة والظالمة وان أؤكد على موضوع جداً مھم من
خالل متابعتي ومراقبتي الجرحى والشھداء والسجناء المحتجزین لم ینصفوا في القوانین وبارمین تم ظلمھم األول اإلعالم الذي صورھم بأنھم انھوا

میزانیة الدولة وثانیاً عدم تطبیق وتفعیل القوانین النافذة التي شرعھا مجلس النواب مع التأكید على موضوع (7%) فقط استلموھا من استحقاقاتھم
وأكثر من (500) ألف بعثي الذین قمعوا الشعب العراقي وظلموه وذبحوه الحكومة تعطیھم استحقاقاتھم لذلك ھذا القانون یجب إعادتھ الى الحكومة

.وتفعیل اللجنة النیابیة المعنیة باجتھادات وظلم الحكومة لھذه الشرائح المظلومة

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

.لجنة الشھداء تفضلوا بقراءة القانون حتى تعطوا توضیح للسادة النواب

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

یوم 28/12 أكملت ھیأة الرئاسة المحترمة المصادقة على استجواب السید وزیر المالیة المحترم وتم إرسال الكتاب الى وزارة المالیة وتم استالمھ في
یوم 3/1/2021 على أن یتم استجوابھ في الجلسات األولى من شھر كانون الثاني الحالي ولحد ھذه اللحظة لم تحدد ھیأة الرئاسة المحترمة تاریخ
محدد الستجواب وزیر المالیة في ھذه الجلسة علماً انھ أكملنا كافة الوثائق واألوراق والتفاصیل بما یتعلق بھذا الموضوع وإحدى ھذه النقاط ھي

عملیة اإلساءة المالیة للدولة من خالل قانون الموازنة الموجود الحالي واقل ما یمكن قولھ عنھ ھو قانون مفخخ فیھ الكثیر من الظلم للشعب العراقي
وكثیر من التفاصیل التي یمكن أن تؤدي الى إشكاالت ال یمكن حمد عقباھا على الشعب العراقي لذلك ال یمكن مناقشة الموازنة بدون وزیر المالیة

.الذي تم تحدید استجوابھ في ھذه األیام لذلك أتمنى من ھیأة الرئاسة الموقرة المحترمة تحدید الموعد في األیام المقبلة

-:النائب عبد اإللھ علي محمد النائلي –

األخوة السادة أعضاء مجلس النواب ھذا القانون جاء من الحكومة وھو مخالف كما ذكرنا للسیاقات التشریعیة ومجلس النواب شرع قانون السجناء
رقم (4) لسنة 2006 وتم تعدیلھ في عام 2013 رقم (35) والحقوق لھذه الشرائح جاء في الحكومة في عام 2020 في 21/6 واتخذت قرار (27)

في عام 2020 نسفت القانون نسف وأوقفت حقوق المعتقلین وحقوق أبناء االنتفاضة الشعبانیة وھذا الشيء غیر مقبول واآلن بعد مضي ستة أشھر
.تأتي الحكومة بقرار (27) وتضعھ في مشروع القانون وطلبنا برده من حیث المبدأ وإذا تحبون نقرا بعض األمور التفصیلیة

.یقرأ تقریر لجنة السجناء والشھداء حول مشروع قانون التعدیل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السیاسیین

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

الحقیقة قضیة السجناء السیاسیین ھي مھمة وأنا قدمت سؤال شفھي الى رئیس مؤسسة السجناء وانتظر موعد من رئاسة المجلس والى اآلن لم یبلغ بھ
ویمكن أن تكون قضیة ھذا القانون أیضاً من جملة القضایا التي یمكن الحدیث فیھا مع السید رئیس مؤسسة السجناء ومع مجلس الوزراء ھنالك تمییز

واضح مخالف للدستور ضد أبناء حلبجة الذین فروا وھاجروا الى إیران بعد القصف الكیماوي المذكور في نص القانون أنھم یعتبرون سجناء
سیاسیین ویجب تعویضھم مثلھم مثل إخوانھم في رفحاء ولكن الى اآلن لم یصرف ألي شخص من حلبجة أي تعویضات بصفتھ سجین سیاسي وھذه
مخالفة واضحة بخصوص القانون تم مخالفتھ الى الیوم أرسلت الحكومة ھذا المشروع تطرقت الى تنظیم رواتب رفحاء دون التطرق آلي شكل من
اإلشكال الى من ذكروا في الفقرة (و) من نفس القانون مع محتجزي رفحاء أضف الى أن قضیة السجناء السیاسیین غیر حلبجة بشكل عام في إقلیم

كردستان فیھا مظلمة كبیرة واضحة وكذلك ذوي الشھداء ھؤالء من ورثة أو ارث النظام السابق على الحكومة االتحادیة حسراً أن تتحمل في
موازنتھا ھذا اإلرث لكل العراقیین دون تمییز ولكن المشكلة اآلن السجین السیاسي في إقلیم كردستان أن یأخذوا استحقاقاتھم لمدة عشر سنوات وفي
الحكومة االتحادیة (25) عام والذي یتقاضاه السجین في إقلیم كردستان ھو نصف ما یتقاضاه أو اقل من النصف مما یتقاضاه السجین السیاسي في

الحكومة االتحادیة وھذا ظلم بین ونحن ندعو في نھایة عام 2018 قمنا بتشكیل لجنة لكي تتحول ھذه الموازنات لوارثي الشھداء والسجناء السیاسیین
الى الحكومة االتحادیة وتثبت في الموازنة ونحن الیوم في ھذه الجلسة نناقش قضیتین قضیة الموازنة العامة وقضیة السجناء السیاسیین نرجو من
اللجنة المالیة أیضاً أن ترعى ھذه المسألة اإلخوة في لجنة السجناء السیاسیین كانت مشكلتھم انھ ال تتوفر المبالغ التي یمكن من خاللھا أن یسددوا

للسجناء السیاسیین ووارثي الشھداء في إقلیم كردستان وھذه قضیة اتحادیة حصراً ال عالقة لھا بمشاكل بغداد وأربیل أرجو من كل إخواني وأخواتي
.النواب أن یتعاطفوا مع ھذه القضیة وأن تثبت في موازنة ھذا العام وھذا االستحقاق للتساوي بین المواطنین دون تمییز

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

وصلت الفكرة سیادة النائب، على الحكومة تطبیق القانون بحذافیرھا وبكل موادھا والكل یعلم بأن شھداء حلبجة ھم شھداء العراق وال فرق بین شھید
في حلبجة أو في البصرة أو النجف او الناصریة الكل شھداء رووا بدمائھم ھذه األرض الطیبة لھذا ندعو الحكومة ونوجھ لجنة الشھداء والضحایا
.أعتماد ھذه الموضوع والعمل علیھ إلحقاق الحق أیضاً لشھداء حلبجة وذوي شھداءھم وأیضاً السجناء السیاسیین الموجودین في إقلیم كوردستان

السادة النواب بحسب المادة (132) من النظام الداخلي لمجلس النواب تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ واألُسس العامة للمشروع إجماالً وإذا لم یوافق
المجلس على المشروع من حیث المبدأ بأغلبیة عدد اعضائھ ُعَد ذلك رفضاً للمشروع وبما ان اللجنة المختصة لھذا الموضوع تقترح رد مشروع
قانون التعدیل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السیاسیین رقم (4) لسنة 2006 نطرح ذلك الى التصویت، ھل ھناك نصاب؟ أحسبوا النصاب، إذا

النصاب موجود حتى نصوت على رد القانون، النصاب موجود (168)، إذن یكون التصویت بھذه الصیغة (من یوافق على المضي بالمشروع من

ً أل أ أ
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حیث المبدأ؟) إذا لم یوافق المجلس على المشروع من حیث المبدأ باألغلبیة ُعَد ذلك رفضاً، إذن من یوافق بالمضي في المشروع؟ ال توجد موافقة،
.إذن ُعَد ذلك رفضاً

.(تم التصویت بعدم الموافقة على المضي بالمشروع من حیث المبدأ)

-:النائب خلف عبد الصمد خلف –

السید رئیس الجلسة، أستفسار الى رئاسة مجلس النواب، العھد الجدید یتمیز عن العھد الدكتاتوري بما یتكون من سلطة تشریعیة وسلطة قضائیة
وسلطة تنفیذیة، وواجب السلطة التنفیذیة ھو تنفیذ القوانین التي تشرع في السلطة التشریعیة، فإذا خالفت السلطة التنفیذیة ھذه القوانین وقامت بعمل

مخالف للتشریع، ما ھو موقف رئاسة مجلس النواب من الحكومة؟

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

ھذا بحسب الدستور وبحسب قانون مجلس النواب، مجلس النواب السلطة العلیا في المراقبة على السلطة التنفیذیة ولھ حق  المتابعة والمراقبة والسؤال
.النیابي والسؤال الشفاھي واألستجواب واإلقالة، كل المراحل ھي موجودة ضمن الدستور وضمن قانون مجلس النواب

ً .السادة النواب، اللجان، مارسوا دوركم السادة النواب اللجان مارسوا دوركم الرقابي وتابعوا ھذه المراحل تباعا

-:النائب خلف عبد الصمد خلف –

جید، اآلن نحن ان شاء هللا كلجنة شھداء وضحایا وسجناء سیاسیین، نطالب إما ان یوجھ سؤال شفاھي الى السید رئیس الوزراء لكي یبین لنا كیف
.صدر قرار (27) مخالف لقانون المؤسسة

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

.قدموا طلب

.(الفقرة ثالثاً: القراءة االولى لمقترح قانون إعادة منتسبي وزراتي الدفاع والداخلیة إلى الخدمة.(لجنة األمن والدفاع*

 

-:النائب محمد رضا داوود الحیدري –

.یقرأ القراءة االولى لمقترح قانون إعادة منتسبي وزراتي الدفاع والداخلیة إلى الخدمة

-:(النائب عبد الرحمن عمر محمد (نقطة نظام –

سیادة الرئیس حسب المادة (130) مقترح قانون إعادة منتسبي وزراتي الدفاع والداخلیة فیھا جنبة مالیة وأي مقترح القانون فیھ جنبة مالیة البد من
.أخذ رأي الحكومة وتضمین رأي الحكومة في تقریر اللجنة وراي الحكومة غیر موجود، وھذه بھا أعباء مالیة لذا یفترض

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

ً .على اللجنة أثناء إعداد التقریر في القراءة الثانیة أیضا

-:النائب عبد الرحمن عمر محمد –

.المفروض منذ القراءة االولى سیادة الرئیس یفترض ان ال یقرأ المقترح إال بعد تضمین رأي الحكومة

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

.القراءة االولى ال بأس بھا ولكن للقراءة الثانیة یجب ان أیضاً أحضار رأي الحكومة

-:(النائب رعد حمید كاظم الدھلكي (نقطة نظام –

أثبت أعتراضي على مقترح القانون من حیث المبدأ ألنھ فیھ جنبة مالیة وثانیاً التقریر من لجنة  األمن والدفاع یتكلم بأن ھذا األمر مفصولین بنفس
القانون ان منتسبي وزارة الدفاع والداخلیة منذ عام 2010 وحتى عام 2019 وبنفس الفقرة أیضاً في األسباب الموجبة أنھم یقدمون متمسكات غیر

رسمیة، معناھا مزورة، منذ عام 2010 حتى عام 2019، لدینا المادة القانونیة التي تنص وھي المادة (298) استخدام محرر مزور مع علمھ
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بتزویره، كل من یستخدم محرر مزور مع علمھ بتزویره یحكم بالسجن لمدة (7-15) سنة، منذ عام 2010 وحتى اآلن وبنفس التقریر الذي یتكلم عن
انھ (154) شخصاً تم فصلھم من وزارة الداخلیة (66) شخصاً تم فصلھم ومن وزارة الدفاع ھل ھؤالء تمت محاكمتھم ام لم یتم محاكمتھم ؟ ھل

.ھؤالء تم تنفیذ القانون علیھم عندما ثبت علیھم التزویر بمحرر رسمي ھل تمت محاكمتھم؟ ام لم تتم محاكمتھم؟ ھذا أوالً

ثانیاً سیادة الرئیس صحیح ھذه الفئة قدمت ما قدمت من تضحیات ونحن معھم في إنصافھم لكن بنفس الوقت التزویر في الشھادات والوثائق الرسمیة
ھذه عالمة أستفھام وكأنما نعطي شرعیة الى التزویر ونكافئ المزورین، سیادة الرئیس ھذا االمر یحتاج الى وقفة، لذلك أثبت أعتراضي من حیث

.المبدأ وأُطالب بالتصویت على القانون في الجلسة قبل قراءة القانون قراءة ثانیة

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

.لجنة األمن والدفاع أثناء إعدادكم لتقریر القراءة الثانیة یجب أحضار رأي الحكومة وكل ھذه المالحظات، تفضلوا

-:النائب محمد رضا داوود الحیدري –

بصراحة ھذا القانون أُعید مرة أخرى ونحن عرضناه الى التصویت ولم یمضي، اإلخوة النواب من حقھم الن یعترضوا بالنسبة الى الجنبة المالیة
متوفرة بصراحة ھم لدیھم أموال وعددھم لیس كبیر وحالیاً لدینا أعداد من ھؤالء یتعرضون الى الفصل إذا لم نقر ھذا القانون، أنا فقط أردت توضیح،

ھل الجندي الذي تطوع منذ عام 2014 وحارب داعش خارج الشروط وضوابط الخدمة بالعمر والشھادة نرید ان نحاسبھ ویجلس الى جانب عائلتھ
ونكسره والذي ترك سالحھ وشرفھ وسلمھ الى داعش یعود الى الخدمة مرة ثانیة؟ فقط أردت اشرح ھذا الموضوع، ھل ھذا أخطر؟ أم ھذا أخطر؟

أخوان ھؤالء جنود بیھم جرحى وبیھم شھداء وتقولون فیھا جنبة مالیة وأمور أخرى علمیة تخص المؤسسات، ال أقول لكم كال ھم لم یأثروا على
المؤسسات رجل جاء قاتل ونحن طلبناه عام 2014 ضوابط الجندي (25) سنة فما دون (40) سنة قبلناھم، نحن الذین جئنا بھم، بعد ان تنھي

المعركة نقول لھم عودوا أنتم مزورین، ما ھي صفة التزویر والتأثیرات على المؤسسة او على الرتبة ھو جندي وبقى شرطي، أخوان ھذا المشروع
قمنا بإعادتھ مرة ثانیة بناًء على طلب تواقیع أكثر من (60) او (70) نائباً ومرة ثانیة نأتي ونقف بوجھھ، نحن یجب ان نقف بوجھ الـ(14-20) ألف

الذین ذھبوا تركوا أسلحتھم وباعوا أسلحتھم الى داعش ونعود مرة ثانیة وندعھم مرة اخرى یداومون وھؤالء نعترض علیھم، بقیة الموضوع لدي
مجلس النواب سیادة الرئیس إذا أراد التصویت في الجلسة في القراءة الثانیة نصوت او نناقش ھذا الشيء یعود الى مجلس النواب فقط أنا أقول ان
ھؤالء مظلومین، أخوان ھؤالء الجنود والشرطة قاتلوا ونحن ال ندافع عن شخص بعینھ لكل العراق لیس لدینا جھة معینة في محافظة معینة أعتقد

ھؤالء الشرطة والمنتسبین اكثرھم حصلوا على شھادات بعدما دخلوا محو األُمیة ودرسوا ویقرؤون ویكتبون ولكنھم لم یحصوا السادس، مركز
التطوع دعاھم في تلك الفترة وتجاوز ضوابط التطوع  فیما یخص الشھادة األبتدائیة وما یخص العمر (40) سنة أو (39) سنة، أنا كنت ضابطاً قائد

فرقة وقبلناھم بموافقة السید القائد العام للقوات المسلحة، أرجو ان نمضي بھذا القانون رأفةً بعوائل ھؤالء وأحتراماً لمؤسساتنا األمنیة وھو محدد بفترة
.معینة

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

.السید رئیس اللجنة شكراً جزیالً ولكن مع ھذا القانون فیھ جنبھ مالیة أصولیاً علیكم بإحضار رأي الحكومة أیضاً للتنسیق مع اللجنة المالیة

-:النائب صالح حسن –

أوالً موضوع الجنبة المالیة أكثرھم الزالوا في الخدمة اكثرھم وبعضھم موجود ضمن الحذف واالستحداث موجود ومن الممكن تعویضھ، أنا فقط أرید
ان أسأل في فترة التحریر الكبرى التي حدثت لمناطقنا المناطق الغربیة لم یأتي أحد وقال ھذا لدیھ شھادة أو لیس لدیھ شھادة دفاعاً عن األرض

والعرض وغیرھا، أنت جئت ووضعت لي محرر أجبرتني على أن أضعھ وأنت طلبت مني ان یكون مزوراً، كانت التعیینات في البدایة أجلب لي أي
محرر حتى لو كان مزوراً بعلم الجمیع تأتي االن وتقول لي ھذا المحرر غیر مزور أو مزور، ھذا بالنسبة لنا المحرر الموجود وھو محرر الشھادة،

.بالنسبة للدفاع والداخلیة كل وجود لیس لھ داعي الذي یرید

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

.وصلت الفكرة سیادة النائب. شكراً جزیالً شكراً للجنة األمن والدفاع

-:النائب سعران عبید شاني –

أحب أن اوضح فقط الى اإلخوة النواب، بالنسبة الى الجنبة المالیة ھم أكید األغلب منھم موجودین حالیاً على مالك وزارة الدفاع والداخلیة قضیة
التزویر، نعم مزورین وقد تمت إحالتھم الى المحكمة وتم شمولھم بقانون العفو العام والجمیع تقدم الى المحكمة، مجلس النواب نحن ال نتدخل  بعمل
القضاء، ضمن قانون العفو العام الجمیع تم شمولھم بقانون العفو العام، القضیة نحن نرید إرجاعھم إلى عام 2010 ھل عرفتم لماذا أخواني النواب؟
ألن قانون وزارة الداخلیة في عام 2010 ال یقبل تطوع المنتسب إال ان یكون حاصل على شھادة األبتدائیة وھؤالء نقول المزورین أعطاھم فرصة

القاضي وقد تم شمولھم بقانون العفو العام ومنھم من أستشھد ومن منھم من جرح ومنھم اآلن یعاني من عاھة قطع ید أو ساق وھذا بقى ونحن نرید ان
نرجعھم أسوةً بأقرانھم قبل عام 2010 على شھادة (یقرأ ویكتب) ومنھم من لدیھ شھادات أصولیة اآلن حصلوا علیھا وسوف یقدمونھا، ھذا توضیح
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أنا فقط أردت ان أوضحھ الى اإلخوة النواب، أما من ناحیة الجنبة المالیة ھم ال زالوا على التخصیص المالي لدیھم نفسھ موجود في وزارة الدفاع
.والداخلیة ومنھم من بقى حالیاً في الخدمة

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

في عام 2008 وعام 2016 اجتمع مجلس النواب وأصدر قوانین عفو عن مجرمین وعن فاسدین وعن ناس لعبوا في العراق (شاطي باطي) الیوم
قانون من ثالث فقرات ینصف شجعان ینصف رجال لم یتخلوا عن البلد منذ عام 2003 أیام القاعدة وأیام القتل وأیام الطائفیة كانوا جنوداً وشرطة في

الجیش وفي الداخلیة، ھؤالء التعلیمات التي صدرت او قانون وزارة الدفاع الذي صدر لم ینصفھم، موازنتھم وأرقامھم وموضوعھم كلھا موجودة،
ھل یعقل ان تصدر قانونین تعفو عن الفاسدین وعن المجرمین؟ واألبطال الشجعان الذین دافعوا عن العراق وبعضھم أستشھد، الیوم نأتي ونعترض

ألنھ بھ جنبة مالیة، یومیاً عشرات الجنبات المالیة تخرج ونحن ننظر إلیھا وال سلطة رقابیة لمجلس النواب تعمل بصورة صحیحة، الیوم عندما نصل
إلى الشجعان والرجال الذین ضحوا من أجل العراق تخرج لدینا جنبة مالیة وغیر الجنبة المالیة، سیادة الرئیس أعتقد ان واجب بیت الشعب واجب

مجلس النواب ان ینصف المظلومین وھذه الفئة من الشجعان الذین كانوا في وزارتي الدفاع والداخلیة لم ینصفوا، نطلب انصافھم. شكراً جزیالً سیادة
.الرئیس

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

.شكر موصول الى رئیس وأعضاء لجنة األمن والدفاع شكراً جزیالً

الفقرة رابعاً: القراءة االولى لمشروع قانون تصدیق اتفاقیة النقل الجوي بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة المملكة العربیة السعودیة.(لجنة*
.(العالقات الخارجیة، لجنة الخدمات واإلعمار

-:النائب مثنى امین –

.یقرأ القراءة االولى لمشروع قانون تصدیق اتفاقیة النقل الجوي بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة المملكة العربیة السعودیة

-:النائبة سھام الموسوي –

.تكمل القراءة االولى لمشروع قانون تصدیق اتفاقیة النقل الجوي بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة المملكة العربیة السعودیة

-:النائبة علیة فالح عوید اإلمارة –

.تكمل القراءة االولى لمشروع قانون تصدیق أتفاقیة النقل الجوي بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة المملكة العربیة السعودیة

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

(الفقرة خامساً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) لمشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة2021.(اللجنة المالیة*

-:(النائب یوسف بعیر علوان الكالبي (نقطة نظام –

یوم أمس وصلنا كتاب اللجنة المالیة المحترمة المرقم (1754) في تاریخ 10/1/2021 یعني یوم أمس، اللجان التي توجھ السیدات والسادة أعضاء
مجلس النواب الذین لدیھم مالحظات على قانون الموازنة تقدیمھا الى اللجنة المالیة. سیادة الرئیس جنابك تعلم القراءة الثانیة والمناقشة لمشروع

الموازنة معناھا الخطوة التي بعدھا ھي التصویت وفي التصویت ال تجوز المناقشة في ھذه الجلسة، لذلك سید الرئیس قراءة ثانیة ومناقشة دون ان
تقدم اللجان مالحظاتھا الى اللجنة المالیة سیؤدي الى ضیاع حق السادة والسیدات أعضاء مجلس النواب واللجان في إبداء مالحظاتھم في ھذا

.الموضوع

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

أوالً السید رئیس اللجنة یجیبك، ولیس بالضرورة نحن سوف ننتھي من أخذ المقترحات، لحین التصویت ما قبل التصویت نحن بإمكاننا أخذ
المقترحات ونأخذ كل اآلراء التي تبدي بھا اللجان النیابیة، ولیس بالضرورة ان تكون داخل الجلسة ھو أصل العمل والمطبخ الحقیقي في اللجان

واللجان ھي التي تقرم بشكل مكتوب أما المداخالت فھو حق مشروع حق قانوني للسادة النواب في أثناء الجلسات او في جلسات عامة ومناقشات
عامة بإمكانھ ان یدلي بما یراه مناسباً وحسب األختصاص حسب اللجنة وال أعتقد بان رئیس وأعضاء اللجنة المالیة دائماً حاضرون سواء كانوا على

.المنصة او ان كانوا في مقاعد النواب یستجیبون ویسجلون مالحظاتھم بخصوص الموازنة

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

أل أ ً أ أ أ
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أخواني وأخواتي السادة والسیدات أعضاء اللجنة المالیة المحترمین لیس قصدي قصوراً في عملھم لكن أقصد میزانیة قیمتھا األولیة (164) تریلیون
.بأبواب جدیدة حقیقة أنا یوم أمس أستلمت الموازنة حتى الیوم لم أصل الى ربعھا في التدقیق

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

أصبح لنا (17) یوماً الموازنة لدینا وقمت بتوزیعھا بأول یوم ولم أوزعھا على اللجنة المالیة بل وزعتھا على كافة اللجان، أي لجنة من اللجان تقول
.لم استلم الموازنة في نفس الیوم، قمت بتسلیمھا الى جمیع اللجان

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

.كنا في عطلة العید لم یكن المجلس موجود

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

.ونزلناھا على الكروب بأمكان أي شخص ان یسحبھا ملف بكل األحوال قمنا بواجبنا

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

أنا فقط أطلب طلب صغیر تبقى ان تثبت ھیاة الرئاسة ان المناقشة والقراءة الثانیة تستمر لحین استیفاء كافة المناقشات ألن ھذه المیزانیة مھمة
واستراتیجیة وسبقتھا أمور سیاسیة وفنیة كثیرة نحتاج الى ان نخرج بمیزانیة حقیقیة وھذه أصالً المیزانیة مخالفة لمنھاج العمل الحكومي الذي أقرت

ان موازنة الحكومة ستكون تقشفیة، إذا تقشفیة (164) تریلیون إذا كانت عادیة كم ستكون قیمتھا؟

 

 

-:النائب فالح عبد الكریم راضي الخفاجي –

موضوع الموازنة أنا أعتقد المفروض ان تكون الموازنة أقل من أربع او خمس جلسات متتالیة وما ال یقل عن ثالث ساعات او أربع ساعات یفترض
المجلس ان یناقش فقرة فقرة، أنا الذي اتمناه ھذه الموازنة تعتمد وحقوق الشعب العراقي جمیعھا بھذه الموازنة، حقوق محافظاتنا، اآلن الیوم الكثیر منا

یعتقد ان ھذه لیست موازنة ھذه تلبي مصالح ناس فئة على فئة أخرى ففي النھایة نحن الیوم مطالبین من جمھورنا ومن شعبنا، سیدي الرئیس أنا ال
أعتقد ان ساعتین او ثالث ساعات ھذا البند الورق بند الموازنة نحن سوف نستطیع أو من الممكن ان نناقشھ مناقشة مستفیضة ونخرج بالتوصیات
الالزمة فنحن مسؤولین أمام هللا وامام الشعب العراقي، أنا الذي أتمناه علیك وعلى كل أخواننا أعضاء المجلس ان ھذا الفصل التشریعي ھو مددناه

.مخصص الى الموازنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

جلسات مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة األتحادیة مستمرة في ھذه الجلسة وفي الجلسة القادمة والجلسة التي تلیھا مستمرة في جدول أعمال في
.ھذه الجلسة والجلسات القادمة؟ تفضل السید رئیس اللجنة المالیة أقرأ التقریر

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

اإلخوة األعزاء األخوات أعضاء مجلس النواب، نحن نقرأ القراءة الثانیة ولیس تصویت الیوم ففي النھایة مفتوحة عسى ان تكون عشرون جلسة ان
.شاء هللا نحن في خدمتكم ھذا أوالً

ثانیاً التقریر یمثل وجھة نظر اللجنة في القانون ونحن نزلنا وجھة نظرنا بقانون الموازنة وفي النھایة حتماً القراءة الثانیة وما بعد القراءة الثانیة سوف
نسمع ألي مالحظة تأتینا من السادة النواب او تأتینا من اللجان المعنیة وحتماً سوف نضمنھا في مسودة الموازنة النھائیة التي سوف تعرض الى

.التصویت

.یقرأ تقریر مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2021

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

.یقرأ تقریر مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2021

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد حسین السامرائي –
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.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2021

-:النائب احمد مظھر ابراھیم الجبوري –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2021

-:النائب احمد سلیمان یاسین الصفار –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2021

-:النائب عبد الھادي عبد هللا اسماعیل موحان –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2021

-:النائبة سھام شنون عبد هللا عذافة –

.تكمل قراءة تقریر مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2021

-:النائب ماجد عذاب جابر ساجت –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2021

-:النائبة أخالص صباح خضر الدلیمي –

.تكمل قراءة تقریر مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2021

-:النائب صادق مدلول حمد جاسم –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2021

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

تم مرافقة مع التقریر مجموع من المقترحات التي وردت في التقریر الذي تم االطالع علیھ من اللجنة المالیة إلى الحكومة، حتى إطالع السادة
.النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

نقدر عالیاً جھود اللجنة المالیة في ھذا القانون في التقریر المقدم أیضاً في جھودھم في القوانین التي تم إقرارھا في مجلس النواب، اآلن سوف نمضي
بالمداخالت ولكن الذي سوف یتم تأشیر ویتداخل الیوم ال یقدم أسمھ بالجلسة الثانیة، ال یوجد عالقة كل جلسة یوجد مداخلة، دقیقة ونصف لكل

.متداخل

-:(النائب عبد االلھ علي محمد النائلي (نقطة نظام –

السید الرئیس أرجو أن تسمع أنت السید الرئیس ضروري تسمعنا في ھذا الموضوع واألخوة أیضاً أعضاء اللجنة المالیة، ال یمكن لمجلس النواب أن
یشرع قوانین ویأتي في قانون الموازنة یخالفھا، یوجد لدینا قوانین شھداء السجناء وضحایا اإلرھاب ھذه قوانین أنصفت الضحایا وشرعھا مجلس

النواب وسمحت لذوي الشھداء بأن یستلمون رواتب أو منح نأتي بقانون الموازنة نذكر بالمادة (7) من التوصیات إعادة النظر بالنصوص القانونیة
كافة التي تسمح بالجمع بین راتبین ھذه موجود بالقوانین كیف أتى بالموازنة أنسف ثالثة قوانین سطر واحد نصف سطر ینسف ثالثة قوانین، نحن

نكرر خطأ الحكومة، الحكومة بالمادة (21) أیضاً نسفت أربعة قوانین في سطر واحد بالمادة (21) دكتور ھیثم الجبوري أذا تسجلھا لدیك المادة
(21) سطر واحد نسف أربعة قوانین، السید الرئیس ھذا ال یجوز الیوم مجلس النواب ھو الحامي لتشریعات من اجراءات الحكومة الخاطئة بالتالي ال

یمكن أن یأتي مجلس النواب یناقض قوانین المشرعة سابقاً، الذي أرجو من األخوة في اللجنة المالیة یتم مراعاة القوانین النافذة القدیمة الذي شرعھا
.مجلس النواب ویحترموھا وعدم تجاوزھا

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

نحن لم أوصینا بإلغاء أو ابقاء قلنا أعادة النظر باآللیات، أقرأ العبارة إعادة النظر ال تعني اإللغاء اآلن الحكومة أرسلت مادة قانونیة تقول اإللغاء من
.معاون مدیر عام صعوداً، وبالتالي قلنا أعادة النظر بھذا الموضوع بشكل عام ھذا لیس معنى ال موقف سلبي وال موقف ایجابي اتجاه ھذا الموضوع
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أتى نص من الحكومة في داخل الموازنة تشیر غلى قضیة معینة ھذا النص نحن ال نقبلھ وال یوجد قرار بید مجلس النواب، أصبح ھناك اتفاق داخل
اللجنة نكتب اعادة النظر بھذا الموضوع بشكل كامل والدلیل على أن الیوم لجنتكم قرأت القانون، على العین والرأس لجنتكم صعدت قراءة قانون

.ومجلس النواب رفض المضي بالتالي ھذا الموضوع اعادة النظر ال تعني ال موقف سلبیاً وال ایجابیاً تجاه الموضوع

 

 

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

،ھذه الموازنة موازنة كالسیكیة مثل كل الموازنات للسنوات الماضیة تفتقر إلى إصالح حقیقي وفیھا بعض األمور التي یجب االنتباه جنابكم إلیھا

أوالً نحتاج فعالً إلى تنمیة القطاع الخاص من خالل ھذه الموازنة، اآلن وضع الدولة باالنھیار االقتصادي إذا ما نحرك القطاع الخاص ھذه الموازنة
.مفتقرة إلى ذلك

ثانیاً، یوجد أبھام یجب معرفتھ بموضوع الدرجات الوظیفیة ھناك زیادة بالدرجات الوظیفیة (321944) درجة وظیفیة زیادة ھذه السنة، في نص
الموازنة ما جاءت الحكومة تفصیل أن ھذه الدرجات كیف تعطى لھذه الوزارات الموجودة أمامھا، مثالً (95) الف درجة لوزارة الدفاع (15) الف

درجة لجھاز مكافحة االرھاب في نص الموازنة یفتقر النص إلى تحدید من سوف سیشغل ھذه الدرجات وكیفیتھا، السید الرئیس جنابك مھندس الیوم
مھندسین تم ضربھم بالشارع اآلن نائمین في الشارع أنا ھنا ال یوجد عندي مزایدات فقط حزنت، أي نرى یوجد معتصمین ھؤالء یریدون فرص

عمل أما نجد لھم بالقطاع الخاص أو ھنا نوضح بالضبط الزیادة بالتشغیلیة الموجودة یوجد مئات اآلالف ھل ھم مشمولین؟ لماذا ال تكون نصوص
واضحة حتى نجزم من ھذا االبھام واالیھام للمجتمع، السید الرئیس یا أخواني یجب أن نأخذ وقت أكثر ونكون بمستوى رجال الدولة یجب أن نقف مع

شعبنا في إقرار موازنة نعدي بھ مرحلة اقتصادیة صعبة أرجوكم یجب أن ننسى ھذه السنة یوجب فیھا انتخابات وننسى المزایدات اإلعالمیة ویجب
.أن نكون واقعیین في بناء اقتصاد یتخطى مرحلة وال النظام السیاسي كلھ ینھار أذا تم االستمرار بنفس طریقة التفكیر الموجود بالموازنة

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

،أنا سوف أتداخل في وضع الجلوس بسبب الوضع الصحي

المالحظة األولى، تقدیر اإلنفاق بمبلغ (146) ترلیون یتنافى مع مبادئ ورقة الحكومة البیضاء التي وعدت في تقلیل االنفاق، مما یزید االعتراض
على ذلك المقارنة مع االنفاق الفعلي للسنوات الماضیة، اإلنفاق الفعلي لسنة 2016 كان (67) ترلیون ولسنة 2017 كان (75) ترلیون ولسنة

،2018 (80) ترلیون والفعلي 2020 (72) ترلیون یعني ضعف ضعفي االنفاق الفعلي أو أكثر من  ضعفي االنفاق الفعلي سنة 2020

ثانیاً، تحمل الموازنة أجور الكلف التشغیلیة لنقل النفط الخام المصدر من قبل االقلیم ومن نفط حقول كركوك على الخزینة العامة وجعلھا من ضمن
نفقات السیادیة وھي المرة االولى التي تذكر بھ مثل ھذه التخصیصات وضمن النفقات السیادیة وال یوجد سبب معقول اضافة ھذه االموال وتحمل

.الخزینة العامة أعباءھا

ثالثاً في المادة (11) أوالً الموازنة 2021 تقرر احتساب مستحقات إقلیم كردستان للسنوات السابقة وھو أمر غریب وكیف یصرف لھ نفقات على
السنوات الماضیة ھو ال یسلم أي إیرادات نفطیة أو غیر نفطیة للسلطة االتحادیة وھذا المعیار مجحف جداً بحق محافظات الوسط والجنوب المنتجة

للنفط، فھي سلمت كل منتوجاتھا نفطھا إلى السلطة االتحادیة واستحقت قانونھا التخصیصات البترو دوالر ولم یتم صرف دوالر واحد لھ عن
.مستحقاتھا المتراكمة

رابعاً، المادة (11) ثانیاً تلزم اإلقلیم بتسلیم (250) الف برمیل یومیاً إلى سومو واإلیرادات الغیر نفطیة ونعتقد أن ھذا النص غیر منصف ایضاً وال
بد من تعدیلھ لیكون (یلتزم اإلقلیم بتسلیم كافة المنتوجات النفطي وعموم وارداتھا االخرى للسلطة االتحادیة وتحدد حصتھ وفق معیار بالنسبة السكانیة

(لكل محافظة كما ھو الحال في توزیع االیرادات على بقیة المحافظات العراقیة

.خامساً، ینبغي أن تضاف المادة (7) من قانون تمویل العجز المالي بدل الفقرة (ج) من المادة (11) من موازنة عام 2021

سادساً، ومن أغرب ما جاءت بھ موازنة 2021 في المادة (11) الفقرة ثالثاً في بنودھا (أ) (ب)(ج) أذا أنھا تطلب من حكومة االقلیم تقدیم بیانات عن
القروض وااللتزامات التي ترتبت بذمتھا في السنوات من 2014 إلى 2019 وھي التي نتجت عن إبرامھا العقود مع شركات اجنبیة وتقرر تحمل

الموازنة العامة دفع تلك القروض وھو مخالف للدستور كما أشارة الكتاب الدائرة القانونیة لألمانة العامة لمجلس الوزراء بعدم وجود سند قانوني
.یسمح لإلقلیم باالقتراض من الخارج وأن المادة (110) من الدستور حصلت إختصاص االقتراض والتوقیع على االتفاقیات بالسلطة االتحادیة

ثامناً، كان من ضمن النفقات السیاسیة للموازنات السابقة عناوین تم حذفھا منھا وھو زیادة نسبة االقلیم من ما تبقى من النفقات بعد تحویل المحذوف
من باب النفقات السیادیة أو غیر السیادیة وأمثال ذلك ھیأة النزاھة دیوان الرقابة المالیة االتحادیة المفوضیة العلیا حقوق اإلنسان مشاریع ھیأة المنافذ

الحدودیة لجنة العلیا إلغاثة وایواء النازحین نفقات الشرطة االتحادیة االستثماریة نفقات االحتیاطیة الطوارئ نفقات طبع السندات والتصریف االنتماء
.الدین الخارجي أجور شركة التدقیق الدولي ولجنة الخبراء المالیین

ً
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تاسعاً، تذكر الموازنة اقتراض وزیر المالیة من البنوك الدولیة (100) ملیون دوالر ضمن االتفاق العراقیة المصریة ولم تبین تفاصیل المشاریع
.المرصودة لھا تخصیصات القرض المذكور

عاشراً، تمنح الموازنة مجلس الوزراء المناقلة بین تخصیصات القرض الواحد تغییر الجھة المستفیدة وھو یتنافى مع كون طلب القرض من قبل جھة
معینة یستند لمشروع یشكل حاجة ملحة وإال لماذا نتحمل القرض اثارة أذا كان مواد صرف بھذه المرونة وینقل إلى غیر الغرض الذي طلب من

.أجلھ

الحادیة عشر، تضمن الموازنة مادة جدید تخول رئیس الوزراء اإلقلیم صالحیة إجراء المناقلة باالعتماد اإلنفاق بالنسبة التي ال تزید عن (10%) من
وحدة صرف، ویشیر إلى باب غامق وعمومیة غیر محدد كالخدمیة والسلعیة الموجودات ومع غیاب رقابة الدیوان الرقابة المالیة االتحادیة تزداد

.فرص الھدر واالستحواذ

ثانیة عشر، مبالغ الطوارئ البالغة (500) ملیار دینار مذكور بالموازنة تستخدم وفق ضوابط یعدھا وزیر المالیة والمفروض تحدد ھذه الضوابط في
.قانون الموازنة ولو بعناوینھا الكلیة

الثالثة عشر، المادة (12) رابعاً (ب) تمنح الوزیر أو الجھة المتعاقد مع أصحاب الدرجات الخاصة المحالین للتقاعد حسب الحاجة ضمن تخصیصات
.الموظفین واألولى بذلك أصحاب الشھادات العلیا العاطلین

الرابعة عشر، المادة (15) من الموازنة تمنح وزیر المالیة صالحیة إضافة تخصیصات لغرض إطفاء السلف للسنوات السابقة لغایة 31/12/2020
وھو امضاء قانون تصرفات یتم التحقق من صحتھا وانسجامھا مع القانون خصوصاً مع عدم وجود حسابات ختامیة لتلك السنوات وتبین من خاللھا

.تطابق صرف تلك السلف مع القانون أو مخالفة القانون

الخامسة عشر، المادة (17) ثانیاً تلزم ھیأة االتصاالت باإللزام شركات ھاتف النقال تسدید علیھا مبالغ أو غرامات والتزامات مالیة خالل النصف
االول من عام 2021، لماذا التأخیر في الزام تلك الشركات في دفع ما بذمتھا من التزامات مالیة؟ والعراق یعیش ظروف اقتصادیة صعبة المفروض

أن تلزم تلك الشركات بتسدید ما بذمة خالل (30) یوم وعند تخلفھا تتخذ إجراءاتھا جزائیة بحقھا من قطع طیف الترددي وتصل العقوبة إلى سحب
.الترخیص منھا

السادس عشر، المادة (18) (ب) تحدد جبایة الخدمات من خالل الشراكة مع القطاع العام والخاص، والمفروض حصر جبایة الخدمات بالوزارات
نفسھا ومن خالل كوادرھا وموظفیھا ألن التجارب السابقة بتطبیق الجبایة مع شركات القطاع الخاص الزمھا الخلل وفق لتقاریر دیوان الرقابة المالیة،

مثالً عدم تسدید بعض الشركات رواتب الموظفین المعارین لھا ومساھماتھم التقاعدیة وتم تسدید من قبل شركة توزیع الكھرباء، وقیام تلك الشركات
االستثماریة باالستعمال آلیات الوزارة دون تنظیم ملحق عقد یبین مبالغ إیجار تلك اآللیات وكذلك الحال مع مبالغ إیجار األبنیة التي تم تسلیمھا
.للشركات االستثماریة وكذلك عدم قیام تلك الشركات بعمال تأھیل الشبكة الكھربائیة على الرغم من استقطاع التأھیل من قبل الجبایة الشھریة

السابع عشر، قرار رفع سعر الدوالر متسرع وغیر مدروس ونبین مجموعة من المالحظات علیة، (أ) أن زیادة المتحصلة من ھذا القرار ال تتجاوز
(12) ترلیون دینار طیلة السنة مع اآلثار االقتصادیة المدمرة التي سوف تنعكس على االسواق العراقیة وعلى الطبقات الفقیرة وذوي الدخل المحدود

.وغالبیة الموظفین والعاملین في القطاع الخاص

-:النائب مظفر اسماعیل اشتیوي –

أوالً، احتساب برمیل النفط من (42) دوالر إلى (45) دوالر في قانون الموازنة عام 2021 كون أسعار النفط باالرتفاع المستمر وأن أسعار النفط
.البصرة الخام وصل حالیاً (58) دوالر

ثانیاً، ال یوجد إنصاف في قانون الموازنة االتحادیة لعام 2021 لمحافظة البصرة وأن التخصیصات الموجودة لیس من االستحقاقات كونھا الشریان
.النابض للعراق لنتاج النفط وتصدیر غاز الطبخ اضافة إلى االیرادات الداخلة إلى موازنة الدولة من المنافذ والموانئ

ثالثاً، نطالب بإنشاء مستشفیات في أقضیة شمال البصرة ومنھا قضاء القرنة وقضاء الدیر وقضاء األمام الصادق وإدراجھا ضمن موازنة العام الحالي
اآلن ال یوجد أي مستشفى حدیث في ھذه األقضیة وأن المستشفیات الموجود قدیمة ومتھالكة بنیت عام 1975 والتي تبعد عن مركز المحافظة أكثر

من (90) كیلو متر علماً أن أكبر الحقول النفطیة في الشرق األوسط ھي في شمال البصرة حقل مجنون وحقل غرب القرنة واحد وحقل غرب القرنة
أثنین وأن ھذه المناطق أكثر فقراً وأكثر المواطنین قدموا شھداء والتضحیات واألمراض المنتشرة بسبب الحقول النفطیة، نطالب في أنصاف ھذه

.المناطق وادراجھا ھذه المستشفیات ضمن الموازنة االتحادیة عام 2021

رابعاً، نطالب بإنشاء وإدراج المنفذ الثغر الحدودي الذي یقع محافظة شمال البصرة ضمن قانون الموازنة لعام 2021 علماً أن توجد كافة الموافقات
.الرسمیة واألصولیة ولھ األھمیة في تعظیم إیرادات الدولة ویكون مشروع استراتیجي للدولة العراقیة

خامساً، نطالب بأدراج (30) الف درجة وظیفیة ضمن قانون الموازنة لعام 2021 لمحافظة البصرة كما ونطالب رئاسة مجلس النواب واللجنة
المالیة باإلیعاز إلى وزارة المالیة بصرف (50%) من مستحقات محافظة البصرة من واردات المنافذ الحدودیة عام 2020 وكذلك لحاجة المحافظة

.لوجود مشاریع البنى التحتیة المستمرة
ً
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.سادساً، نطالب بعدم مساس برواتب الموظفین الدولة العراقیة كافة

سابعاً، نطالب عدم المساس برواتب القضاة كونھم الركیزة في تحقیق العدالة ومنع الوقوع تحت الضغوطات، كذلك نطالب بإنصاف األجراء والعقود
.والمحاضرین المجانیین ضمن الموازنة االتحادیة

 

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

الحدیث عن الموازنة إلى اللجنة المالیة إلى السید رئیس المجلس ونائبیھ، عفواً أذا أمكن كل الجالسین كل ما في ھذا المجلس للحدیث عن الموازنة
(95%) من البصرة وبالتالي ما موجود في الموازنة (500) ملیار أي بما معنى ما قیمة تصدیر یومین من نفط البصرة لیس من األنصاف وال من

العدالة وال من الیوم الحكومة قصرت مع ھذه المحافظة بھذه الموازنة البائسة بھذه األرقام الھزیلة على اللجنة المالیة أن تحقق مطالب البصرة في ھذه
الموازنة، أذا الحكومة لم تنصفھا أنا أطالب السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب أن ینصف ھذه المحافظة أكثر محافظة فیھا تلوث بیئي ملیار

وثالثمئة ملیون متر مربع غیر مطھر من المخلفات الحربیة بسبب حروب النظام البائد، التشوھات الخلقیة األمراض السرطانیة الملوحة حتى
التظاھرات التي شھدھا العراق منبعھا ومجذرھا وجذورھا البصرة، لذلك اللجنة المالیة معنیة أوالً بتشكیل صندوق لألعمار محافظة البصرة أسوةً

بالمناطق المحررة كونھا متضررة من سیاسة النظام البائد ویخصص لھا واحد ترلیون الیوم یوجد لدینا أقضیة مسحت لیس فقط مناطق متضررات
باإلرھاب وال یوجد لدینا بسبب صدام إجرامھ أقضیة مسحت ناحیة عتبة ممسوحة، نحن یوجد لدینا الیوم الفاو والسیبة وقضاء شط العرب وشرق

.البصرة والقرنة والدیر وإلى حد اآلن المخالفات الحربیة بھ اآلن ممسوحة القرى ماذا نعمل لذلك إنصاف إلیھا ھذا أوالً

ثانیاً، مجلس النواب أتى إلى البصرة ومشكور بدعم المحافظة وھذا شيء جید، یوجد لدینا مشروع ماء البصرة الكبیر أصبح علیھ عشرة سنوات غیر
مكتمل على القرض الیاباني ھذا یجب أن تضاف تخصیصاتھ، یوجد لدینا مشروع صوت علیھ مجلس الوزراء على البحر محطة كھرباء وماء یجب

أن تضاف تخصیصاتھ، یوجد لدینا أكبر قضاء ھذه المصیبة الكبیرة في البصرة أكبر قضاء في العراق تعدد (800) الف نسمة قضاء الزبیر المرحلة
األولى أصبح ما یقارب أكثر من عشرة سنوات نسبة ما یخرج من نفط ملیون وستمائة ألف برمیل من ھذا القضاء، نسبة البنى التحتیة بھ (%30)

ھذا یجب أن یضاف إلى المشروع صوت علیھ مجلس الوزراء یجب أن تضاف الیھ تخصیصاتھ الموازنة االتحادیة، أیضاً تخصیصات البترودوالر
المحافظة تطلب (18) ملیار دوالر حسب دیوان الرقابة المالیة ھذا من الذي یسدد ما مذكور أي بند ال قید وال أي حساب أذا ما ینصفنا مجلس النواب

الحكومة ما أنصفت یجب أن تنصف من خالل اللجنة المالیة، أیضاً المشاریع المستمرة الیوم نحن قاتلنا في موازنة 2019 ومجلس النواب السید
الرئیس وأعضاء المجلس اللجنة المالیة جزاءھم هللا بالخیر النواب ما قصروا بتخصیصات البصرة ھذه المشاریع إذا توقفت أي بمعنى االندثار أي

.بمعنى الھدر بالمال العام یجب أضافة تخصیصات اضافیة للمحافظة إلكمال المشاریع المستمرة لدعم ھذه المحافظة المظلومة والمنكوبة

الموضوع اآلخر بما یتعلق طبعاً إلى اآلن المھندسین أغلقوا الدوائر الحكومیة في المحافظة إلى اآلن أنا أتحدث معكم أمام المصافي أمام النفط أمام
الكل لیس فقط في بغداد ھؤالء یجب انصافھم بحركة الحذف واالستحداث مع (30) الف درجة الذي تم تعیینھم على االستثماریة، أیضاً موضوع جداً
مھم ھو مشروع میناء الفاو الكبیر حیث لم یدرج في ھذه الموازنة بشكل منصف الیھ وھذا ھو اتحادي، السید الرئیس موضوع جداً مھم یعني أنا أحب
أن أوضح للسیدات والسادة النواب الحكومة قاسیة وجلدت ھذه المحافظة بالكل الحكومات لكن مثل ھذه الحكومة لم تنصف المحافظة بشكل كبیر لذلك

.یجب أن تنصف المحافظة بإضافة تخصیصات تنسجم مع مأساتھا مع وجعھا مع ألمھا مع جوعھا مع كل ما فیھا

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس وأعضاء اللجنة المالیة، أرجو اإلھتمام بمحافظة البصرة وتخصیصات ھذه المحافظة المعطاء للعراق وخالل متابعتي السریعة لقانون
الموازنة رأیت مشروع مھم لھذه المحافظة وھو مشروع قناة البدعة، الذي أعتقد قیمتھ (3) تریلیون إلیصال الماء من محافظة الناصریة إلى محافظة

البصرة، وأیضاً میناء الفاو الذي تمت إحالتھ بمبلغ (2,6) ملیار دوالر، أرجو التأكید على ھذین المشروعین المھمین وتعزیز تخصیصات محافظة
.البصرة وباقي المحافظات ضمن اإلستحقاق لكل مكونات الشعب

-:النائب ریبوار كریم محمود حسین –

نحن نرید ان نناقش موضوع مھم جداً وھو موضوع رواتب موظفي إقلیم كوردستان، أتمنى من السید الرئیس وأعضاء اللجنة أن یستمعوا لكالمي،
الموظفین في إقلیم كوردستان، ال أرید أن أناقش موضوعھم ألنھم وصلوا إلى مجلس النواب وناقشوا موضوعھم وجاء جزء منھم وألتقوا بالكتل

واللجان والرئاسة، لدینا مشكلة كبیرة وھي عدم إیصال المبالغ المرسلة من بغداد إلى إقلیم كوردستان للموظفین، بمعنى إن األشخاص الذین تصل
إلیھم المبالغ المرسلة من بغداد لیست بأیادي أمینة، بمعنى آخر المبالغ المرسلة إلقلیم كوردستان لم تصل إلى الموظفین، مع العلم إن في ھذا المشروع
إن المبالغ المخصصة ھي لتعویضات الموظفین بمعنى آخر لرواتب الموظفین، قمنا في یوم 27/10/2020 بجمع تواقیع لـ(138) نائب بخصوص

.حل ھذه المشكلة وفقاً لمبدأین أساسین

.أوالً: توطین رواتب موظفي إقلیم كوردستان حالھم حال موظفي العراق اآلخرین

ً
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ثانیاً: كیفیة إیجاد مخرج للدفع المباشر لرواتب موظفي إقلیم كوردستان عن طریق الحكومة اإلتحادیة، لماذا ال نجد ھذه المناقشات في مشروع
الموازنة وفي تقریركم، ھل لیس ھنالك أھمیة لـ (138) توقیع للسادة النواب؟ وإذا كانت ھنالك أھمیة فیجب أن نجد كیفیة مناقشة ھذا الموضوع في

المشروع، بالتالي نحن نرید أن نعرف ھل إن الموظفین في إقلیم ھم جزء من العراق وھل ھم عراقیین؟ وإذا تعتبرونھم عراقیین نرید ان نعرف، وإذا
ال تعتبرونھم حتى نعرف، أتمنى ان نجد حل لھذه المشكلة المتكررة منذ أكثر من سبعة سنوات، إذا تعتبرونھم عراقیین یجب أن نجد لھم حلول،

والحلول یجب أن تكون من بغداد، لقد جمعنا تواقیع وتأیید من الكتل السیاسیة وحتى من القیادات السیاسیة العراقیة بھذا الخصوص، أتمنى أن نجد في
.المرحلة القادمة وفي المناقشات القادمة وفي المسودة القادمة حل جذري لھذه المشكلة

-:النائبة انتصار علي خضر الخطابي –

أؤكد إبتداًء ان محافظة نینوى محافظة منكوبة وقد تم التصویت على أنھا منكوبة منذ الدورة السابقة، ولغایة اآلن لم تُتخذ أي إجراءات إلنقاذ ھذه
.المحافظة، أطالب اآلن بمستحقات وإستحقاقات أھالي نینوى

أوالً: إعادة المفصولین من منتسبي وزارتي الداخلیة والدفاع إسوةً بأقرانھم، ھنالك أعداد كبیرة من منتسبي ھاتین الوزارتین لم یعودوا إلى وظائفھم
وھم أصحاب عوائل ولدیھم سجل حافل بالبطوالت في محاربة اإلرھاب ولدیھم تضحیات كبیرة وبیوتھم فجرت من قبل اإلرھابیین إللتحاقھم بالجیش

.والشرطة

ثانیاً: تخصیص األموال الالزمة إلعادة اإلعمار والبنى التحتیة في محافظة نینوى، یوجد الجسر الرابع والجسر الخامس والطریق الرابط بین بغداد
وبیجي جمیعھا مبالغ مرصودة من قبل البنك الدولي ولغایة اآلن لم یتم صرفھا لمحافظة نینوى، بالنسبة لزیادة مبلغ التعویضات ألھالي محافظة نینوى

من المتضررین، المعامالت المنجزة لم یستلم لغایة اآلن حوالي (10%) من المتضررین ونحن في فترة النزوح وفي فترة عودة النازحین ال یمكن
إجراء إنتخابات وأكرر ھذه اكثر من مرة ذكرتھا، ال یمكن إجراء إنتخابات ما لم یعودوا النازحین ولن یعودوا النازحین ما لم تقدم التعویضات

الالزمة لھم، انجزنا (5) أالف معاملة لغایة اآلن من الذین مبالغھم أقل من (30) ملیون، لكن لم تصرف لغایة اآلن ھذه المبالغ للمواطنین، لدینا (22)
ألف معاملة منجزة في محافظة نینوى لم یخصص لھا أي مبلغ في الموازنة الحالیة، ھناك مبالغ مرصودة لكنھا لم تصرف ألھالي محافظة نینوى

المتضررین والذین أكملت معامالتھم، تفعیل وتطبیق قرار مجلس الوزراء رقم (315) لسنة 2019 والخاص بتحویل اإلجراء الیومیین إلى عقود
بمن فیھم قُراء المقاییس في وزارة الكھرباء وجمیع وزارات العراق. تحویل المحاضرین إلى عقود وزاریة وكذلك اإلداریین والحرفیین والذین

یعملون منذ فترة طویلة مجاناً، توفیر المبالغ الالزمة لدفع مستحقات الفالحین الذین لم تدفع مستحقاتھم منذ عام 2014 لغایة اآلن، محافظة نینوى
تحتاج آلیات أتمنى أن تكون ھنالك حملة وطنیة عراقیة إلعادة إعمار محافظة نینوى، لو من كل محافظة آلیة أو أثنین تتبرع بھا محافظة من

محافظاتنا من زاخو إلى الفاو فقط لإلستخدام، إلعادة محافظة نینوى ورفع األنقاض، وهللا ھنالك جثث في المنطقة القدیمة لغایة اآلن لم ترفع لعدم
وجود آلیات ولم تخصص االموال الالزمة لرفع األنقاض وإعادة إعمار المدینة، المدینة القدیمة فقط مھدمة فیھا (22) ألف وحدة سكنیة، وھؤالء

المواطنین قسم منھم یسكنون في اإلیجار واألغلب منھم في المخیمات ال یستطیعون العودة إلى منازلھم، ودائما السید رئیس الوزراء یؤكد على أن
تكون اإلنتخابات في 6/6/2021، ما الذي نستطیع قولھ لھؤالء المواطنین بإعادتھم وتعویضھم وإعادتھم؟ لكي یشاركوا باإلنتخابات واإلدالء

.بأصواتھم بأریحیة وإستقاللیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

من خاللك إلى جمیع السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، إنھ تترك محافظة نینوى وأنقاضھا في أیمن الموصل لغایة ھذا الیوم بعد سنوات من
تحریرھا أمر ُمعیب على الدولة العراقیة بجمیع مؤسساتھا، ھذه المحافظة الكریمة التي تعرضت طیلة السنوات السابقة إلى األرھاب ولغایة اآلن دور

المواطنین الفقراء في أیمن الموصل مھدمة فوقھم، لم نعوضھم حتى یعودوا لبیوتھم ولم نقم برفع اإلنقاض، نحتاج من المجلس وقفة مع محافظة
نینوى، السنوات التي سبقت داعش كان إرھاب القاعدة موجود ولم یمكن الوزارات من تأدیة خدماتھا في ھذه المحافظة وبعدھا دخل داعش ورأینا
ماذا فعل وحتى على اآلثار لم تسلم من تخریبھم، أرجو ان یكون لدینا رأي وصوت وطني في معالجة وضع محافظة نینوى وتعویض المتضررین

وإعادة تأھیلھا، والذین ال یعلمون نینوى لیس فیھا مستشفى، نفس المستشفى القدیم قبل عام 2003، نینوى لیس فیھا مطار ومدارسھا ما زالت طینیة
.ونینوى تحتاج إلى جھد الجمیع وإن شاء هللا مجلس النواب واللجنة المالیة یكون لھم وقفة بھذا الشأن

-:النائبة منى حسین سلطان العبیدي –

اوالً: ھناك نقطة مھمة أرید أن أذكرھا إن الموازنة لھذا العام موازنة إنفجاریة، (164) تریلیون مخصص منھا (2) تریلیون لتنمیة األقالیم، نحن في
محافظة نینوى لدینا مشاریع مستمرة متوقفة تحتاج مبلغ (712) تریلیون حتى تنجز، كم سنة نحتاج وھذا التخصیص (2) تریلیون إلنجاز المشاریع
والتي بعضھا انا اعتبرھا والمحافظة تعتبرھا إستراتیجیة متوقفة علیھا الكثیر من المشاریع التي ھي ضمن مشاریع التنمیة للمحافظات مثل مشاریع

.المجاري وغیرھا

ثانیاً: توجد أرصدة مجمدة لمحافظة نینوى قبل داعش ولغایة اآلن حوالي (500) ملیار دینار، تمتنع وزارة المالیة عن إطالق ھذه األرصدة وھي
تعتبر أموال مجمدة للمحافظة، بعضھا مبالغ تأمینات وكلف المشاریع، ھذا الموضوع جداً مھم، موضوع التعویضات تخصص كل سنة ضمن

الموازنة مبالغ للتعویضات، لكن كثرة اإلجراءات التي ترافق عملیة إكمال معامالت المواطنین إجراءات جداً صعبة، ترسل إلى إستخبارات بغداد
وتعود إلى إستخبارات نینوى وتأخذ دورة كاملة وتستغرق سنة أو سنة ونصف، ھذه اإلجراءات تصل لنھایة السنة وتبقى مبالغ التعویضات بدون

.إستفادة للمحافظة، ھذه النقطة جداً مھمة ألن الكثیر من المواطنین توقفت معامالتھم بھذه اإلجراءات الكثیرة التي تدخل ضمن المعامالت
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-:السید رئیس مجلس النواب –

في عام 2019 تم تخصیص مبلغ (450) ملیار للمباشرة بتعویض المتضررین من العملیات العسكریة، إنتھت السنة المالیة ولم یصرف من ھذا
المبلغ سوى (91) ملیار فقط، بسبب التأخیر وبسبب إجراءات متعمدة لعدم إكمال متطلبات ھذه العوائل المتضررة. األمر اآلخر في عام 2020 لم

.یصرف، أرجو من اللجنة المالیة اإلھتمام بھذا الملف

-:النائبة منى حسین سلطان العبیدي –

موضوع قرار رقم (347) الخاص بمستحقات المقاولین التي لغایة اآلن لن تكمل مستحقاتھم، لغایة اآلن لم تصفى المشاریع التي بدأت قبل دخول
داعش إلى محافظة نینوى لغایة اآلن متعلقة ومنھا مشاریع مھمة، لغایة اآلن لم یتم تصفیة ھذه المشاریع وإعطاء مستحقات المقاولین، إما إلكمال

المشروع أو إنھائھ وإرجاعھ للحیاة، الشرائح المھمة التي دخلت ضمن قانون مجموعة الطلبة األوائل ضمن قانون (67) لسنة 2017 الذي صدر
من  قبل مجلس النواب لكن لم یُفعّل سوى تعلیمات، وبعد التعلیمات شمولھم ضمن المادة الثانیة بقرار (316) بالحذف واإلستحداث في الوزارات

كافة، لدینا شریحة ثانیة التي ھي الحرفیین واإلداریین والَكتبة ھؤالء لم یعاملوا أسوةً بالمحاضرین بعضھم منذ سبعة او ثمانیة سنوات یخدمون بدون
.أجر، المدارس بحاجة لھم ومدیریات التربیة تحتاجھم أیضاً لكن لم ینظر لھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.فلتكن أولویاتكم إعادة المواطنین إلى بیوتھم وھذا االمر یلیھ، أعیدوا النازحین إلى بیوتھم ورمموھا وھذه التفاصیل بعدھا

-:النائبة محاسن حمدون حامد الدلیمي –

بالنسبة لمحافظة نینوى أسباب تأخیر اإلعمار فیھا لیست المبالغ المرصودة فقط، المبالغ مرصودة موجودة لكن تعدد المحافظین، كل سنة او ستة
أشھر یتبدل محافظین، بحیث ال نستطیع محاسبة المحافظ الموجود ھذا ھو سبب تأخیر اإلعمار الموجود في مدینة الموصل بالذات ومحافظة نینوى
عامةً، بالنسبة لمدراء تربیة نینوى ایضاً المدارس لم یتم إعادة إعمارھا كاملة والسبب ھو ایضاً تعدد المدراء العامیین، كل فترة زمنیة یكون ھناك

مدیر عام لتربیة نینوى بحیث ال نستطیع محاسبة مدیر عام التربیة حتى یأتي مدیر عام تربیة آخر، بالنسبة للمستشفیات لغایة اآلن لیست منجزة
السبب لیست محافظة نینوى وإنما وزارة اإلسكان واإلعمار، المبالغ موجودة ومرصودة وتمت إحالتھا منذ العام الماضي لكن وزارة اإلعمار لغایة

اآلن متوقفة عن اإلحالة على أساس التحلیل، تابعنا ھذا الموضوع معھم لغایة اآلن بدأوا اآلن بالعمل على أساس اإلحالة، ومع ذلك ھنالك مبالغ
.مرصودة في موازنة عام 2021 إلعادة بناء ھذه المستشفیات، في السنة القادمة المفروض مستشفیات نینوى تكون منجزة بالكامل

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل بناء جدید؟ أم إعادة تأھیل؟

-:النائبة محاسن حمدون حامد حسن الدلیمي

.بناء جدید

-:السید رئیس مجلس النواب –

أي مستشفى بناء جدید؟

-:النائبة محاسن حمدون حامد حسن الدلیمي

.مستشفى إبن سینا، مستشفى الجمھوري، على أساس تكون ھذه بناء جدید

-:السید رئیس مجلس النواب –

ألیست ھذه مستشفیات موجودة قدیماً؟

-:النائبة محاسن حمدون حامد حسن الدلیمي

.نعم موجودة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یعني ال یبنون مستشفى جدید وإنما سوف یؤھلون القدیم
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-:النائبة محاسن حمدون حامد حسن الدلیمي

نعم سوف یتم تأھیل المستشفى القدیمة، طلبنا من صندوق اإلعمار وكان غیر مؤھل لھذه المبالغ، وقمنا بتسویة المبالغ الموجودة في موازنة عام
2021، مع إنھ ھنالك مبالغ موجودة في وزارة اإلعمار، لكن مع األسف وزارة اإلعمار متلكئة، أیضاً المستشفیات أیضاً تعاني من عدم ولیس قلة
عدم وجود األدویة، المریض في محافظة نینوى في مدینة الموصل یعاني ما یعاني، ال یستطیع شراء االدویة وال یستطیع المتابعة مع األطباء وال

یستطیع إجراء العملیات، مركز اإلشعاع یذھب إلى السلیمانیة او البصرة إلكمال اإلشعاع، تابعنا مع جامعة الموصل مستشفى البحوث أخبرونا بوجود
الجھاز ومن الممكن إستخدامھ ولكن البد من موافقة من قبل رئاسة الوزراء، نتمنى من حضرتك أن تساعدنا ورئاسة الوزراء توافق على إدراج ھذا

المشروع أو إستثماره من قبل أھالي نینوى ویكون ھنالك تعاقد بین وزارة الصحة ووزارة التعلیم العالي من أجل إستخدام ھذا المشروع، محافظة
.نینوى تحتاج إلى ھذا المشروع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیتم إجراء الالزم واألخذ بنظر اإلعتبار قضاء الموصل

-:النائبة محاسن حمدون حامد حسن الدلیمي

كذلك الرواتب المدخرة، لغایة اآلن ھناك دوائر ھنالك دوائر وزارة المالیة تعتذر عن صرف الرواتب المدخرة لكثیر من الشرائح، نطالب ونحن أصالً
كنواب المفروض نتابع، لكن ھناك الكثیر من األمور وزارة المالیة غیر واضحة معنا، فمن الممكن سیادة الرئیس مساعدتك ومساعدة السادة أعضاء

.اللجنة المالیة وأنا من اللجنة المالیة إلستحصال حقوق محافظة نینوى

-:النائبة علیة فالح عوید رشید االمارة –

ورد في المادة (20) من الموازنة موضوع فرض ضریبة الدخل الشھري لكافة الموظفین والعاملین والمتقاعدین، وھذه اإلستقطاعت بشكل تصاعدي
ھذه المادة نحن جمیعاً على یقین إن كل موظف في الدولة بأي دخل أو رقم كان مرتب حیاتھ على ھذا الدخل، سواًء بعملیة سحب قرض أو بناء أو
إجراء عملیة وما إلى ذلك كٌل حسب دخلھ المتوقع شھریاً، فحین نأتي إلستقطاع وبشكل تصاعدي سوف یختل االمر عند جمیع الشعب ألن أغلب
الشعب ھم موظفین عاملین ومتقاعدین، نحن ال نؤید ھذه الفقرة ألنھا غیر مؤاتیة مع موضوع سعر الصرف الذي زاد وشل حركة السوق وأصبح
الغالء في أبسط األشیاء، أنا أتعجب على كثیر من المسؤولین في القنوات الفضائیة یقول إن إرتفاع سعر الصرف ال یؤثر على الفقراء بل بالعكس

أول تأثیر ألرتفاع سعر الصرف ھو على الفقیر، ألن التاجر الذي یستورد الطحین او الرز وما إلى ذلك یستورد بالدوالر فھو مجبر على جمع العملة
أو النقد العراقي كي یحولھ إلى دوالر لیشتري المادة مرة أخرى لكي یضخھا في األسواق لیشتریھا المواطنین، نھیب بھذه الفقرة أن نعتمد مبدأ في

.مجلس النواب العراقي على ان رواتب الموظفین خط أحمر بكافة المستویات

-:النائب منصور حسین مدور البعیجي –

سیادة الرئیس، رأیي وأنا أنظر الموازنة لیس فیھا أي عدالة بالنسبة لمحافظات الوسط والجنوب، ألن ھنالَك محافظات لدیھا نسبة نفط (5%) تم
إعطائھم وھنالك محافظات فیھا مصافي أیضاً تم إعطائھم (5%) وفیھا غاز، وبعض المحافظات لیَس فیھا سیادة الرئیس، المفروض بقیة المحافظات
تتعالج، طبعاً أنا لیَس لدَي أي إعتراض على محافظة (الناصریة) أو على أي محافظة بالنسبة للوسط والجنوب في أن یُعطوھا (300 أو600) ملیار
لكن أنا اعتراضي على اآللیة، صندوق إعمار محافظة الناصریة المفروض رئیس الوزراء إذا المحافظات كلھا معمرة علیھ العمل لمحافظة واحدة،

ولكن اعطیني محافظة معمرة من محافظات الوسط والجنوب وأنا أضرب لَك مثال على محافظة (الحلة، الدیوانیة، السماوة) أفقر المحافظات،
محافظة الحلة البنى التحتیة تصل إلى (6%) لیَس فیھا طرق، وال فیھا مدارس، وال فیھا مستوصفات، أیَن األعمار فیھا؟ حتى یعمل محافظة

ومحافظة، أنا أقترح نحُن لیَس كل نائب یأتي ویقول أنا صندوق اعمار محافظة الحلة أو صندوق اعمار محافظة الناصریة أو البصرة، مقترحي سیادة
الرئیس لمحافظات الوسط والجنوب یخصص صندوق اعمار محافظات الوسط والجنوب ویخصص لھُ مناقلة (2) تریلیون تتوزع على ھذِه

المحافظات الفقیرة حتى یكون فیھا إعمار أسوةً مع باقي المحافظات األخرى، محافظة بابل لیَس فیھا وزیر، ولیَس فیھا رئیس وزراء، یعني محافظة
فیھا رئیس وزراء یُعطیھا (300) ملیار ویعمل لھا صندوق إعمار والمحافظات البقیة بجوارھا ال یُعطیھا، أعتمد على ماذا؟ ما ھي اآللیة التي أعتمد

بھا، أتمنى من الحكومة ومن مجلس النواب العراقي أن یُنصف ھذِه المحافظات ویعمل صندوق اعمار محافظات الوسط والجنوب أسوةً بصندوق
.إعمار المحافظات الغربیة المحررة، ھذا أوالً

ثانیاً: بالنسبة لقرار (315) سیادة الرئیس أعتقد ھذا یسمى قرار المظلومین، ألَن ھذا القرار یضم كل الشرائح الفقیرة (العقود، األجور، المحاضرین)
غیر معقول أنا محاضر مدرس مضى (4) سنوات خرجُت مھندسین وخرجُت أطباء، وزمیل لدي یستلم ملیون أو تسعمائة وأنا أُدِرس مجاناً، إلى متى

أبقى أُدرس مجاناً؟ اتمنى من ھیأة الرئاسة، طبعاً نحُن قدمنا مقترح ووقعوا علیِھ (100) نائب وھیأة الرئاسة أوعزت اللجنة المالیة بدرج ھذا
المقترح، أتمنى من مجلس النواب وھیأة الرئاسة أن یمرر ھذا المقترح، ألن ھذا المقترح یضم شریحة كبیرة من الشعب العراقي في كل المحافظات

العراقیة، سیدي الرئیس ھذِه الدورة الثانیة نوقع على وزارة الدفاع والداخلیة التحویل من العسكري إلى المدني البكالوریوس والدبلوم، طبعاً المالیة أي
موظف تحولھُ تقوُل لك ھناك فرق مالي بالمبلغ، األن وزارة الدفاع والداخلیة یستلمون راتب ملیون وربع، تحولھُ على التربیة یستلم (700 أو 800)

ال یوافقون لھ، أتمنى من اللجنة المالیة أیضاً توعز لوزارة المالیة بتحویل ھذِه الدرجات حتى یُفرق مبالغ للحكومة العراقیة ألَن وزارة الداخلیة والدفاع
.رواتبھم أكثر من الوزارات المتبقیة عدا وزارة النفط والداخلیة

أ أ أ أ أ أ أ ً
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ثالثاً: بالنسبة لرواتب الموظفین سیادة الرئیس أنا حكومة، أنا ال أرمي أخطاء أنا لدَي تخبطات في السیاسیة اإلقتصادیة للبلد، غیر مقبول أرمي أخطاء
على الموظفین یعني أي نقص یحصل نرمیِھ على الموظفین، أعتقد إستقطاع الموظفین تتحملھُ الحكومة، الحكومة أین إصالحاتھا اإلقتصادیة؟ أیَن

األمور اإلقتصادیة؟ یجب عمل معالجات ھي حل جذري ال تستقطع من الموظفین؟ ألَن الموظف أي الموظف راسم حیاتھ الیومیة الذي مستلم عقار
.والذي بنى بیت والذي مقترض سلفة، أعتقد سوَف یتأذون الموظفین

-:النائب جمال عبد الزھرة مزعل المحمداوي –

.لدَي عدة مالحظات

.النقطة األولى: تتعلق بقرار سعر بیع الدوالر، ھذا كاَن قرار متسرع وغیر مدروس وعلیِھ عدة مالحظات

المالحظة األولى: أَن الزیادة المتحصلة من ھذا القرار ال تتجاوز (12) تریلیون دینار طیلة السنة مع األضرار اإلقتصادیة المدمرة التي ستنعكس
على األسواق العراقیة وعلى الطبقات الفقیرة وذوي الدخل المحدود وغالبیة الموظفین والعاملین في القطاع الخاص، ولو تتوفر إرادة جادة وإجراءات

حازمة في تحصیل إیرادات المنافذ لتمكنت الحكومة من توفیر (80%) على األقل من قیمة المبالغ التي تنوي الحكومة تحصیلھا من قرارھا برفع
.سعر بیع الدوالر

المالحظة الثانیة: تحصیل الضرائب والرسوم على شركات الھاتف النقال واستیفاء الدیون المتعلقة بذمتھا، مورد آخر یُغنینا عن قرار رفع سعر
.الصرف

المالحظة الثالثة: تخفیض رواتب كبار المسؤولین والدرجات الخاصة والمدراء العامین وإلغاء الوظائف الوھمیة واإلنفاق الترفي في أبواب النثریات
.والسفرات غیر المجدیة

المالحظة الرابعة: تقلیل اإلنفاق غیر الضروري الذي یختفي عن الرقابة عادة ضمن عناوین عمومیة كالمصروفات األخرى والسلع والخدمات
.وصیانة الموجودات سیوفر إیرادات كبیرة للخزینة العامة

المالحظة الخامسة: التي تتعلق بالمالحظات، أي بدالً من سعر الصرف إلغاء عقود جوالت التراخیص التي تصل كلفتھا إلى ما یُقارب (25%) من
.مجموع اإلیرادات النفطیة إذا كان سعر معدل البیع (45) دوالر

المالحظة السادسة: تسلیم كامل نفط اإلقلیم المنتج وعموم إیراداتِھ األُخرى وإلغاء عقود الشراكة النفطیة مع الشركات األجنبیة، التي تصل كلفتھا إلى
.ما یتراوح (35 -45%) من مجموع إیرادات النفط المنتج في اإلقلیم

.المالحظة السابعة: إیجاد منافذ مباشرة لبیع الدوالر للتجار الفعلیین ولیَس للطفیلیین

النقطة الثانیة: نطالب بتقدیم الحسابات الختامیة للسنوات الماضیة غیر المصادق علیھا من قِبل البرلمان، للتحقق من سالمة وكفاءة الصرف من جھة
.وكشف موارد الھدر والفساد في المال العام وتحدید المصروف الفعلي لیعتمد رقماً واقعیاً لتخصیصات الموازنة العامة

النقطة الثالثة: تضمنت الموازنة المادة (38) (أوالً)، من الموازنة مبدأ خطیر یفتح األبواب على الخصخصة الشاملة لجمیع مفاصل الدولة
ومؤسساتھا، والبنیة التحتیة الخدمیة ویمنح مجلس الوزراء صالحیات تعطیل أحكام القوانین النافذة، للتوسع بالمشاركة مع القطاع العام الذي ھَو

الخصخصة، وعلى غرار تجربة خصخصة جبایات الكھرباء المؤسفة وتزداد الخطورة في كون النص مطلق یشمل كل القطاعات بما فیھا الثروة
النفطیة، ویمنح مجلس الوزراء صالحیات تعطیل كل القوانین النافذة المنظمة لإلستثمار واستبدالھا بقرارات من مجلس الوزراء وفتح الباب

لخصخصة شركات التوزیع واإلنتاج وتقدیم البنى التحتیة للوزارات الخدمیة التي أنفقت الدولة علیھا عشرات الملیارات من الدوالرات طیلة عدة سنین
وتقدمھا بأبخس األثمان للمستثمرین ورواد الخصخصة، وفي نص آخر تمنح الموازنة الوزیر أو المحافظ إعارة الموظف على المالك الدائم للعمل في

القطاع الخاص بما فیھا شركات الجبایة مما یعني التفریط بالكوادر والمھندسین والفنیین لصالح خدمة مشاریع التجار المرتبطین بقوة سیاسیة نافذة،
كذلَك ھنالَك مادة أُخرى خطیرة ھي المادة (41) أوالً (ب) التي تسمح بتجریف البساتین واألراضي الزراعیة وتحویلھا إلى أراضي سكنیة، وھَو ما
یتعارض مع وعود الحكومة بتفعیل القطاع الزراعي وتنمیة اإلیرادات غیر النفطیة، ولیَس المقصود من ھذِه المادة ھو توفیر السكن وإنما تحصیل

أموال من تحویل جنس األراضي الزراعیة وبیعھا لمرة واحدة، بینما یكون اإلبقاء على أراضي زراعیة یجعل منھا مصدراً دائماً لإلیرادات المتأتیة
من النشاط الزراعي فیھا، وفي نفس ھذِه المادة تقرر بیع األراضي الزراعیة المصادرة وفق أحكام مجلس قیادة الثورة المنحل وكأَن الموازنة لم تجد
مورداً لتحصیل اإلیرادات غیر بیع األراضي الزراعیة وانتھاء اإلنتفاع الذي یُمكن أن یدوم في استثمارھا أو التقاعد علیھا مع المزارعین، وفي ذلَك
تنشیط للقطاع الزراعي والغریب أنھا تقرر بیع العقار المشمول بِأحكام ھذِه المادة للمستأجر لھا إستثناًء من المزایدة العلنیة، ثَم تُخفض (10%) من
قیمة األرض الواقعیة لھذا المشتري، واذا یُسدد بدل البیع قیمتھُ لمرة واحدة فقط، وھذا مؤشر على تخبط واضح وتفریط بأصول دائمیة للدولة مقابل

بدل بیع تنتفع منھُ مرة واحدة على العكس مما لو توجھت إلبرام العقود الزراعیة على األراضي أو استثمرت تلَك األراضي من خالل شركات
.الوزارة فتكون مورداً دائمیاً وتصاعدیاً  بمرور الزمن

المادة (47) من الموازنة، تتضمن مبدأ خطیر وفیِھ تفریط بالغ بأصول الدولة المملوكة للشركات العامة وتقرر بیعھا خالل فترة محدودة، علماً أَن ھذِه
األصول قد صرفت الدولة على تشییدھا عشرات ملیارات الدوالرات ولسنین عدیدة، واألخطر في ھذِه المادة أنھا تُباع في ظروف ھیمنة الفساد على
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قرارات الدولة، مما یعني أنھا ستقود لبیعھا بأرخص األثمان ومن المؤكد أَن الساسة النافذین على قرارات الدولة مما یعني أنھا ستقود لبیعھا
سیستحوذون عل ھذِه األصول الوطنیة، ومن ھذِه المادة والمواد التي تشابھھا في قانون الموازنة لعام 2021 تتضح سیاسة الحكومة بالتوجھ إلنھاء
ملكیة الدولة لكل األصول اإلنتاجیة سواء كانت زراعیة أو صناعیة وعرضھا للبیع وال أعرف مدى إرتباط ھذا التوجھ بالسیاسات ونصائح صندوق

.النقد الدولي وشروطھُ القاسیة على العراق

النقطة األخرى: منَح ھذا القانون دائرة عقارات الدولة صالحیة بیع األراضي الزراعیة التي تقع خارج حدود محرمات الطرق المقطوع عنھا الحصة
المائیة بدون مزایدة علنیة، وتجیز للمشتري أن یفتح منھا بشتى صور االستعمال، وھذا یعني إضعاف للنشاط والقطاع الزراعي الذي یعتمد بالدرجة

.الرئیسیة على أصل وجود األراضي الزراعیة

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

دكتور مضى (10) دقائق وزمالئَك بدأوا یؤشرون، قدمھا لنا مكتوبة، ألَن حتى الذي یُرید أن یتابعك ال یستطیع ألَن الفیدیو ال یتحمل عشرة دقائق،
.ھذا أفضل لك ُخذ شيء والبقیة یبقى رسمي

إخوان نحُن نأخذ مداخلتین وننھي وتستمر الجلسة لیوم غد إن شاء هللا الساعة الثالثة، بعَد إذِن األخ رئیس وأعضاء اللجنة، األسماء التي أخذت
.مداخالت سوَف لن تأخذ، التسلسل سوَف یستمر، أنا وصلُت إلى أكثر من النصف، لكن لیَس ھناَك فائدة لم یحضر أحد

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

في ظل الظروف الراھنة التي یعیشھا العالم بسبب جائحة كورونا واألثار اإلقتصادیة المترتبة علیھا من ركوٍد أقتصادي وما یلیِھ من كساٍد إقتصادي
وما تلوح في األفق من مجاعة عالمیة یمكن أن تكون على األبواب ال سامَح هللا والعراق لم یكن بعیداً عن ذلَك كلھ، ال بَد من رسم الموازنات العامة
اإلتحادیة للسنوات الخمس القادمة من عام 2021 إلى عام 2025 كموازنات أزمة، أؤكد أَن الموازنات لیست ھذِه الموازنة فقط، موازنات من عام

2021 إلى عام 2025 موازنات أزمة وعلى ھذا األساس یجب إعادة توجیھ النفقات بشكٍل قطاعي تكون األموال فیِھ مخصصة للقطاعات اآلتیة
.حصراً بشكٍل یوازي التحدیات اإلقتصادیة القادمة المتقدمة

أوالً: القطاع الزراعي بشكل یكون ھذا القطاع ھو األساس في توفیر السلة الغذائیة العراقیة والخزین االستراتیجي األمن الغذائي، فإن استصالح
األراضي الزراعیة ودعم المزارعین وتنویع المنتوجات الزراعیة ھي األساس في تجاوز األزمة اإلقتصادیة من جھة وتجاوز المجاعة العالمیة

.المتوقعة من جھٍة أُخرى، لیَس كما رسمتھُ الموازنة العامة اإلتحادیة كمشروع عام 2021، حیُث أنھت القطاع الزراعي برمتِھ

ثانیاً: القطاع الصناعي بحیُث تكون المشاریع في ھذا القطاع للصناعات التي لھا عالقة مباشرة بالمنتوجات الزراعیة مثل، التعلیب، الحفظ وما شابھ،
ً .وتسویقھا داخلیاً في األسواق من خالل خطة خمسیة للقطاعین الزراعي والصناعي معا

ثالثاً: خفض النفقات وإعادة بناء الموازنة بشكل یتناسب مع األزمة اإلقتصادیة التي یعیُشھا العراق، حیُث وجدنا الموازنة الحالیة موازنة ال یمكن
.وصفھا إال أنھا موازنة إسراٍف وتبذیر

رابعاً: عدم االنجرار وراء سیاسة اإلقتراض وإغراق العراق بااللتزامات المالیة الداخلیة والخارجیة التي تترتب على ھذِه السیاسة االقتراضیة حتى
.إننا وجدنا موازنة عام 2021، أنھُ قد تصل فقط الفوائد المترتبة والمدیونیة المترتبة على ھذا اإلقتراض إلى (23) تریلیون

خامساً: اعتماد سیاسة المساھمة في المشاریع اإلقتصادیة والزراعیة وفَق خطٍة خمسیٍة منھجیة، عبر إشراك القطاع الخاص الذي استثمَر؟ أؤكد
القطاع الخاص الذي استثمَر في كثیر من المشاریع الكبیرة في السنوات السابقة االثني عشر الماضیة، فیتولى مستثمرو القطاع الخاص الذیَن استفادوا

من اإلمتیازات السابقة في فترة الرفاه اإلقتصادي في العراق بالمشاریع وامتیازات مستقبلیة بعَد إنجاز ھذِه المشاریع وتجاوز فترة الركود والكساد
.اإلقتصادي، بمعنى أَن المشاریع الزراعیة والمشاریع الصناعیة یجب أن یستثمر فیھا المستثمرون على أمل أن تُعطى امتیازات مستقبلیة للدولة

-:النائب مازن عبد المنعم جمعھ الفیلي –

.لدَي عدد من المالحظات

المالحظة األولى: المادة (26) (ثانیاً)، تُجیز لوزارة الخارجیة تأھیل المباني والدور التابعة لھا في الدولة الستخدامھا كمباني للسفارات أو أي غرض
آخر، وھل سیخضع ھذا اإلجراء للرقابة وسالمة الصرف؟ وھل یمثل حاجة ضروریة في ھذِه الظروف المالیة الصعبة؟

المالحظة الثانیة: المادة (29) (أوالً)، تُحّمل الوزارات والحشد الشعبي مبالغ السلف وفوائدھا الممنوحة لكل من استشھَد بعَد تاریخ 9/4/2003
.(%والصحیح أن یتَم إطفاء السلف الممنوحة للشھداء وجرحى وزارتي الدفاع والداخلیة والحشد ممن لدیھم نسبة عجز (60

المالحظة الثالثة: المادة (38) من الموازنة، تمنح مجلس الوزراء صالحیة إعادة ھیكلة الوزارات ودمج شركاتھا العامة مع دوائر أُخرى أو إلغاء تلَك
التشكیالت وھذا النص بإطالقِھ یسمح بإلغاء شركات عامة بحجة أنھا خاسرة، ویتم تسریح موظفیھا بعَد اإللغاء فینتج ضرر جدید على المواطن

.یُضاف إلى ضرر سعر الصرف وأثارِه السلبیة
ُ ً أ
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.المالحظة الرابعة: المادة (41) (أوالً)، تُخالف دعوة الحكومة بدعم النشاط الزراعي

أ- إذ أنھا تسمح بتصحیح األراضي المثقلة بحق التصرف الزراعي مملوكة للدولة وتحویلھا إلى قطع سكنیة وتنقل ملكیتھا من الدولة ألغراض سكنیة
.وتنھي استغاللھا ألغراض اإلنتاج النباتي أو الحیواني، وتسمح لصاحب حق التصرف أن یحولھا من الغرض الزراعي إلى غرض تجاري

ً ب- تمنح وزارة المالیة حق بیع األراضي الزراعیة ألصحاب الحقوق التصرفیة فیھا والتعامل مع ھذا الموضوع یتطلب تحدید األسلوب األكثر نفعا
إلرادات الدولة، ھل یتحقق بیع تلَك األراضي أم اإلبقاء على عقود اإلیجار ألصحاب الحقوق التصرفیة أو لنفس شركات الوزارة لإلقامة مشاریع

إستثماریة تشكل مصدراً لزیادة واردات الدولة وبشكٍل دائمي دون أسلوب البیع الذي یوفر إیرادات لمرة واحدة فقط وتنقطع بعدھا، إَن مجموع األسئلة
اعاله تدعو للتردد في إقرار ھذِه المادة ولنقاش الموضوع بشكٍل مستقل، ولیَس فقرة من قانون الموازنة الختیار األسلوب الذي ینفع الدولة بما یُحقق

.إیرادات أكبر وأدوم، لذلَك نُطالب برفع ھذِه المادة من مشروع الموازنة

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

سوَف تقرأ ثالثة أسماء،(دكتور حسن خالطي، النائب حازم الخالدي، النائبة ریزان الشیخ دلیر) ونختم، أستاذ (صادق) تُرید مداخلة، والنائب
.(صادق)، وفي الجلسة القادمة نبدأ بالتسلسل على ھذِه الورقة سوَف أُخذھا معي

-:النائب حسن خالطي نصیف –

بدایةً الشكر الجزیل لإلخوة أعضاء اللجنة المالیة حقیقةً، جھود كبیرة تقریر معد بطریقة مھنیة، أعتقد أَن مسؤولیتھم كبیرة جداً في ھذا الظرف
الحساس وھم على قدر ھذِه المسؤولیة إزاء موازنة محل إشكال كبیر وإزاء موازنة محل جدل بصراحة، وأنا أدعوھم إلى استخدام كافة صالحیات

.مجلس النواب الممنوحة دستوریاً في قضیة ضغط النفقات وتقلیل النفقات، ألَن ھذا ما یؤخذ عن الموازنة قضیة النفقات الكبیرة في ھذا الوقت

ثانیاً: ھذِه قضیة عامة ما یتعلق بمحافظة البصرة لتنتج ھذِه الموازنة، ھناك دیون متراكمة للمحافظة على الحكومة اإلتحادیة، یجوز الزمالء تكلموا بھا
یجب أن نجد لھا كما أوجدنا في الموازنات السابقة باب إلعادة ھذِه الحقوق بشكل ُدفع كل ستة أشھر أو كل سنة، وأعتقد أنھا بلغت (16) ملیار دوالر

.وأكثر

ثالثاً: اآلن توجد مشاكل حقیقیة في المحافظة وینتظرون، ھناَك تعیینات جرت وفقاً لقوانین موجودة، المنافذ الحدودیة من حق المحافظة أن تأخذ منھا
.(50%)، تم حجب ھذا الحق في عام 2020 ألنھُ ال توجد موازنة ولذلَك بقوا (30) الف درجة وظیفیة بدون رواتب وبدون إستحقاقات ھذا جانب

الجانب اآلخر: یتعلق بالمھندسین األن الذیَن ھم في أبواب كل الدوائر النفطیة، وأیضاً ما یتعلق باألُجراء والعقود الذیَن أیضاً ینتظرون إیجاد حلول،
.وقضیة تفعیل قرار (315) الذي یخص كل محافظات العراق، أنا أكتفي بھذِه المالحظات وھناَك مالحظات مكتوبة سوَف نُقدمھا إلى اللجنة المالیة

-:النائبة ریزان دلیر مصطفى علي –

.شكراً سیدي الرئیس وشكر موصول للجنة المالیة

أطلب تخصیص الفقرة من الموازنة لتنفیذ سیاسة الموازنة الجندریة، وتخصیص المشاریع للنھوض بالمرأة، تنفیذاً للخطة الوطنیة لقرار مجلس األمن
1325 التي صادَق علیھا مجلس الوزراء في نھایة شھر 12/2020، وھذا بحد ذاتِھ أحد بنود لھذِه الخطوة التي أكَد علیھا مجلس األمن عنَد انطالقھ
لھذا القرار لعام 2000، أَلزَم بھا دول  والعراق من ضمن ھذِه الدول التي التزَمت بتنفیذ ھذا القرار، وكانت أولى خطواتھ بتنفیذ خطة وطنیة لقرار

.مجلس األمن 1325 المختص بالمرأة واألمن والسالم ولكن ھذا الخطة ال تكتمل بدون جزئیة التخصیص المالي من قِبل الحكومة لتنفیذ بنودھا

المالحظة األُخرى: المادة (20) في الفقرة (رابعاً) بخصوص صندوق التقاعد، لیَس من حق الحكومة تستقطع منھم كون التوقیفات التقاعدیة حق
المتقاعد وھي تحسم منھُ في حیاتِھ الوظیفیة، بالتالي یقع علیِھ الحیف والظلم مرتین، مرة عندما یتم االستقطاع أثناء الوظیفة ومرة بعَد الوظیفة. عدم

مراعاة مصلحة المواطن في موازنة فیھا تداخل في التبویب والتضخم في النفقات غیر المنظورة وغیر الضروریة، تخصیص األدویة ومفردات
البطاقة التموینیة ال ترتقي والحاجة الفعلیة للمواطن في ظل ارتفاع سعر الصرف واالستقطاع الحاصل وھذا ینعكس سلباً على ازدیاد نسبة الفقر في
البلد بصورة عامة، ثَُم ماذا تُقدم الحكومة للمواطن مع ازدیاد نسبة الضرائب واالستقطاع؟ في كل بلدان العالم توجد ضرائب واستقطاع وفق معیار

تقدیم الخدمات، فھل تتمكن الحكومة من توفیر األمن الغذائي والدوائي؟ كیف یتمكَن البرلمان من تمریر االستقطاع مع زیادة سعر الصرف؟ ثَُم أسعار
النفط الیوم تتخطى حاجز (55) دوالر فأیَن یذھب الفرق الواضح؟

ھنالَك أیضاً مالحظة أُخرى، وھَي إضافة الدوالر الدوائي والدوالر الغذائي، معنى ذلَك یتم بیع الدوالر إلى أصحاب المذاخر والمكاتب المستوردة
.للدواء بالتعاون مَع نقابة الصیادلة لكي ال یسبب ذلَك إرتفاع سعر األدویة وخصوصاً المزمنة منھا

ثانیاً: الدوالر الغذائي نفس الطریقة ویتم ذلَك من خالل وزارة التجارة وغرفة تجارة بغداد، وھذِه السیاقات معمولة بھا في الدول المجاورة (أیران،
.تركیا) ال یؤثر إرتفاع سعر الصرف على المواطنین

-:النائب صادق حمید حسن العكموش –
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سیادة الرئیس تعلم أنھ مضت حوالي سنة كاملة على األزمة المالیة التي عصفت بالبلد، بسبب انخفاض أسعار النفط وأزمة كورونا، ونحن نعلم أنھ
اقتصاد البلد ریعي معتمد على إیرادات النفط بنسبة حوالي (96%)، ونحن قبل ستة أشھر أقررنا قانون االقتراض األول والزمنا فیھ فقرة تلزم

الحكومة بتقدیم فقرات اصالحیة لغرض معالجة الوضع االقتصادي، لكن بصراحة بعد ستة أشھر لم نلمس أي فقرة اصالحیة، كان المفروض في
قانون الموازنة على األقل تدخل فقرات ضغط نفقات أو ترشید أو حلول اصالحیة قابلة للتطبیق، لكن بصراحة لن نرى بقانون الموازنة الحالي الذي
جاء بحوالي (164) تریلیون أي ضغط للنفقات، ال على العكس رفع، فأنا أقترح ألن المسؤولیة تقع على كل لجان المجلس النیابیة، كل لجنة ترسل

على الوزارات المعنیة ویكون التقییم على اساس ضغط وترشید النفقات لكل وزارة، كل وزارة تعلم أبواب الصرف وكیف تضغط النفقات الغیر
ضروریة، حتى تقدم بشكل تقریر للجنة المالیة، ویكون التقییم على أساس ضغط تلك النفقات التشغیلیة، او المشاریع االستثماریة غیر المھمة، ومثل ما

تعرف أن الحكومة اآلن قد تلجأ الى تخفیض الضرائب عبر تخفیض الرواتب عبر رفع الضریبة، نحن نقول توجد موارد كثیرة في الدولة باإلمكان
اللجوء ألیھا، وتوجد ملفات كبیرة تحتاج الى اھتمام كبیر ومن ضمنھا طبعاً نحتاج الى تثبیت فقرات تلزم الوزارات، مثل وزارة النفط، الكھرباء، على

اعادة مراجعة لعقود جوالت التراخیص، اعادة مراجعة لعقود مصافي النفط االستثماریة، عقود بیع النفط االسود، عقود شراء الطاقة، عقود شراء
الطاقة من المستثمرین بطریقة خذ وادفع التي طبعاً تسبب لنا ھدر كبیر جداً، وأثقلت كاھل الموازنة بأرقام فلكیة بصراحة لشراء الطاقة الكھربائیة،

.فأعتقد أنھ الوقت مناسب جداً إلعادة المراجعة لتلك العقود الكبیرة التي طبعاً سوف توفر یمكن مبالغ تغنینا عن التوجھ لقطع من قوت الموظفین

النقطة االخیرة بصراحة بخصوص محافظة ذي قار، محافظة ذي قار حالھا كل محافظات البلد، كل محافظاتنا مھملة عدیمة الخدمات وتحتاج الى
عنایة خاصة، لكن یا اخوان أقول لكم بكل صراحة، نحن عام 2019 تم اقرار قانون الموازنة لعام 2019 وكان متضمن عدد من مشاریع الخطة

االستثماریة، لكن صدقوني الظروف التي مرت نھایة عام 2019 حرمت المحافظة من اعالن المشاریع، نحن تقریباً من 1/10 غیر موجود ال
محافظة، وال مجلس محافظة، وال عقود، والى حد االن یمكن الى حد اآلن ال توجد دائرة تجلس تستطیع ان تمارس عملھا بشكل طبیعي، اذا نسأل

على مشاریع الخطة االستثماریة، یا اخوان مشاریع المدارس التي مجلس النواب خصص (1000) ملیار لبناء مدارس جدیدة، نذھب الى أغلب
المحافظات االن افتتحت ھذه المدارس التي قرت في موازنة 2019، لماذا؟ ألن المشاریع أعلنت وعملت ودخلت الى الخدمة، في محافظة ذي قار

الى حد اآلن لم یوقع عقد واحد لبناء مدرسة، لم یوقع عقد واحد للمراكز الصحیة أو الطبیة في قطاع الصحة بخصوص موازنة 2019، وھكذا لباقي
القطاعات الخدمیة، یمكن ما عدا كم مشروع یخص بعض الطرق وبعض الخدمات البلدیة التي ھي ال تشكل حتى (10%) من موازنة 2019 لم
نصرفھا، فلذلك كان ھنالك توجھ من مجلس الوزراء لالھتمام بمحافظة ذي قار بتخصیص صندوق خاص للمحافظة لغرض تسریع تنشیط عملیة

اعالن المشاریع وتنفیذھا بشكل سریع، فنأمل من أعضاء مجلس النواب الوقوف مع ھذه المحافظة المنكوبة، ومجلس النواب ھو الذي صوت على أنھ
محافظة ذي قار محافظة منكوبة، فإذا یعود في قراره لیلغي القرار الخاص بمنكوبة، واذا یمضون في الصندوق فنشكر جھودھم ووقوفھم مع أبناء

.الشعب العراقي

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

استاذ صادق فقط بخصوص الصندوق أو تداول بعض االخوة الموضوع، القرارات التي تصدر بإرادة وبأسباب من قبل مجلس الوزراء أو من قبل
مجلس النواب، ال یمكن الرجوع عنھا وال یمكن االلتفاف علیھا ألنھ حصل في مكان شيء و یحصل في مكان شيء آخر، الظروف التي رافقت
محافظة ذي قار الى حد ھذه اللحظة التي أنت حضرتك موجود فیھا ونحن موجودین فیھا، ھي ظروف غیر طبیعیة وظروف استثنائیة استدعت

مجلس الوزراء أن یخصص مبالغ الى ھذه المحافظة المنكوبة، ومجلس النواب یصدر قرار بناًء على ذلك، ونأمل أن شاء هللا أن تكون محافظة ذي
.قار مستقرة وھادئة وآمنة مثل ما كانت سابقاً

-:النائب صادق حمید حسن العكموش –

.بجھودكم أن شاء هللا

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

.أما بقیة المحافظات فال یوجد ھنالك داعي أنھ نتعكز اذا نرغب أن نخدمھا على ما حصل ھو اآلن، أنھ ذي قار على ماذا حصلت؟ اآلن فقط كالم

-:النائب صادق حمید حسن العكموش –

.صحیح

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

ال، ھي على ماذا حصلت حتى؟ ما ھو الشي الذي حصلت علیھ اآلن؟

-:النائب صادق حمید حسن العكموش –

.أتحدى أي شخص یذكر مشروع واحد حصل في ذي قار من 2018 الى حد اآلن

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –
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كل الشكر والتقدیر باسم ھیأة الرئاسة وباسم أعضاء مجلس النواب الى اللجنة المالیة التي تواصل اللیل والنھار في سبیل أن تضع موازنة فیھا خدمة
.لمجتمعنا، خدمة لجمھورنا، خدمة ألبنائنا في محافظات الجنوب والوسط وكذلك في اقلیم كوردستان

-:النائب أحمد مدلول الجربا –

أنا ال أرغب أن أطیل ألنھ أخر الوقت وأعتقد أنھ أكثر اإلخوان في حالة تعب وخصوصاً اللجنة المالیة الذي علیھم تحمیل قوي اطلب من هللا ان
یقویھم أن شاء هللا وخصوصاً الرواتب واستقطاعات الرواتب من الموظفین، یعني موضوع الدوالر، الدوالر ھل ھو مختص في مجلس النواب أو

الحكومة وسیاسة الحكومة المالیة، اذا مختص في مجلس النواب فأنا أعتقد مع صعود الدوالر أسعار كل المواد بدأت تؤثر على كاھل المواطن
البسیط، الحكومة كالمھا أنھ ارتفاع الدوالر سوف لن یؤثر وفیھ فائدة للدولة بصورة عامة والسیاسة االقتصادیة، لكن الذي نشاھده اآلن ارتفاع

االسعار بدأ یؤثر على المواطن البسیط، حصل من جھة ارتفاع دوالر، وحصل من جھة استقطاعات للرواتب أو المفترض أنھ تكون استقطاعات
للرواتب، أنا أقول ضربتین على الرأس على قول العربي توجع، یعني من غیر المعقولة أنھ استقطاعات من جھة وارتفاع بالدوالر من جھة ثانیة، ھذا

.الموضوع الذي یخص الرواتب والدوالر

ما یخص محافظة نینوى سیادة رئیس الجلسة أنا أتوقع أنھ لم یحصل حقیقة یعني دعم قوي من الحكومة لمحافظة نینوى، والجمیع یعلم كل المحافظات
ھي وهللا محافظات متضررة، الواقع اذا نرغب أن نكون منصفین كل المحافظات تحتاج الى میزانیات بقدر میزانیاتھا مضاعفة، جمیع محافظاتنا، لكن

نینوى األكثر، التعویضات المفروض تعویضات الدور المھدمة، المفجرة من قبل تنظیم داعش والمجامیع االجرامیة، یحتاج تخصیص مبلغ
للتعویضات، رأیي أنا الشخصي ال یقل عن تریلیون دینار عراقي، ألنھ بحدود الـ (70) أو الـ (80) ألف منزل مھدم على مستوى یمكن نینوى

وصالح الدین وبعض المحافظات وجزء من محافظة دیالى، صندوق االعمار یراد لھ دعم، أكثر صندوق اعمار، یعني المناطق التي تضررت من
داعش، ألنھ نحن في مناطقنا صندوق االعمار كان یدعم مشاریع أكثر یمكن من دعم المحافظة أو الحكومة نفسھا، المستشفیات تتمنى من تكون

قروض تتحول للمستشفیات، لدینا مستشفیات أثنین في نینوى، ھن أكبر مستشفیین التي بنیت في السبعینیات والثمانینات التي ھي مستشفى أبن سینا
یسمونھ العام والمستشفى الجمھوري، تكلفتھن، تكلفت بناءھن مكلفة، یعني یصل الى (250) الى (260) ملیون دوالر، یعني میزانیة المحافظة كاملة
یمكن ال نستطیع أن نبني بھ المستشفى أو نصف الزم میزانیة المحافظة، موضوع المستشفیات تتمنوا قروض اذا كان یوجد قروض خارجیة أو منح

من دول أتمنى تحول لبناء المستشفیات في نینوى، مواضیع توجد عامة وأعتقد وصلوا تواقیع للجنة المالیة، أعتقد جمیع النواب سعوا في ھذا
الموضوع، ما یخص المحاضرین المجانیین واالجھزة األمنیة المفصولین، الذین ھم الدفاع، الداخلیة، الحشد الشعبي والعشائري، ُجمعت تواقیع

وأعطیت للجنة المالیة، طبعاً أنا أعرف وضع الموازنة والمیزانیة صعب جداً، أنا أعلم، وال أرغب أن أسّوق ھذه المواضیع لدعایة انتخابیة، یعني
حتى مناقشات الموازنة اذا تحبون أن تكون الجلسات سریة، أعتقد نصل الى حلول أفضل مما تكون جلسات معلنة، بحیث أنھ نبعده عن الطابع

االنتخابي، ألنھ حقیقة الموازنة صعبة جداً والتقشف واصل الى مرحلة، نكون منصفین الوضع صعب، على البرلمان وعلى الحكومة وعلى العراق،
یعني أنا أعلم أنھ نحن ال توجد لدینا العصى السحریة ال برلمان وال حكومة نستطیع أن نحل كل ھذه المشاكل، لدینا في نینوى حشد یسمونھ حشد

الدفاع بحدود (1750) مقاتل، ھؤالء أصبح لھم ثالثة سنوات من دون رواتب، أتمنى اذا یوضع مثالً في الموازنة، ووزارة المالیة والحكومة تقرر
كیف تستطیع أن تعالج ھذا الموضوع؟ زائداً لدینا بحدود الـ (3000) شرطي، اآلن نریدھم أسوةً بكل شرطة العراق ومحافظة نینوى، ھؤالء خطورة

ال توجد لدیھم، یعني رواتبھم (700) ألف بینما أقرانھم (1,300,000) دینار وملیون ونصف دینار، أتمنى من اللجنة المالیة تضع ھذه من ضمن
الحسابات، أنا أعلم ال اللجنة المالیة لدیھ العصى السحریة، وال نحن لدینا العصى السحریة بحیث أنھ كل مشاكل البلد نستطیع أن نحلھا، لنكون واقعیین

.ظرفنا االقتصادي صعب، لكن من الشيء اذا استطعنا أن نحل شيء أنا أعتبر ھذا انجاز

-:النائب عالء صباح ھاشم شلش الربیعي –

الشكر الكبیر للسادة أعضاء اللجنة المالیة وأعتذر منھم أنا أرغب أن أتكلم بموضوع آخر غیر مناقشات الموازنة، موضوع جداً مھم حقیقة، رغم بان
البلد یمر بضائقة وأزمة مالیة، نجد أنھ توجد ظروف تتھیأ أو ظروف أبواب الفساد مفتوحة رغم ھنالك أشخاص یعني فعالً موجودین یحاربون

الفساد، موضوع جداً مھم سیادة الرئیس قضیة المالحة الجویة العراقیة، منذ سقوط النظام والى حد ھذا الیوم ھنالك شركات تعمل بتدریب مراقبي
األجواء العراقیة، االشخاص الموجودین في الرقابة الجویة، ھنالك أشخاص شركات تعمل لتدریب ھؤالء، العراق باستطاعتھ أن یستغني عن ھذه

.الشركات التي تدرب مراقبین جویین منذ أكثر من خمسة سنوات، لكن الظروف سمحت الى ھذه الشركات أن تعمل

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

من یقول بأنھ العراقیین قادرین؟

-:النائب عالء صباح ھاشم شلش الربیعي –

أنا سوف أسترسل وآتیك حول ھذا الموضوع، لكن حقیقة الظروف، ظروف الفساد سمحت لھذه الشركات أن تعمل بشركات المالحة الجویة، قبل
أیام، قبل تقریباً ھذا األسبوع، االسبوع الذي مضى وفد نیابي زار شركة المالحة الجویة، بعد ما أنتھى عقد شركة سیركو التي تدرب المراقبین

.الجویین في العراق، أنتھى نھایة ھذه السنة، الوفد النیابي متكون تقریباً من أربعة الى خمسة نواب، ومعنا قنوات فضائیة، والتقینا بالسید المدیر العام

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

من ھذه الشركة؟ وجنسیتھا ما ھي؟
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-:النائب عالء صباح ھاشم شلش الربیعي –

شركة بریطانیة اسمھا شركة سیركو تعمل بتدریب المراقبین الجویین، زرنا المدیر العام باعتبار السید المدیر العام رغب بإنھاء عمل ھذه الشركة ولم
یرغب بھا ألن یعتبر لدیھ (261) مراقب جوي جاھز للعمل بدون احتیاج أي شركة أجنبیة أن تدخل مع المراقبین العراقیین، لكن السید المدیر العام
یؤكد بلقائھ مع السید رئیس الوزراء، بلقائھ مع السید وزیر النقل یؤكد بأن ھو لیس لدیھ حاجة الى الشراكة مع الشركة االجنبیة أن تعمل في العراق،
ھو یستطیع أن یدیر األجواء العراقیة بدون وجود أي شركة، (261) مراقب جوي، یعني اآلن أنت تذھب تجلب لك شریك، وتذھب تجلب لك شركة

تعطیھا أموال ولدیك مراقبین جاھزین، دخلنا ألتقینا مع المراقبین العراقیین، جمیعھم شباب كفاءة ولدیھم القدرة حقیقة في ھذا العمل، وقالوا نحن
نجحنا خالل ھذه الفترة، أصبح لنا سنوات نعمل واألجانب موجودین فقط جالسین على الكراسي من دون أي مساعدة لنا، وجزء منھم نحن تعلموا منا،

سیادة الرئیس ھنالك ضغط على مدیر المالحة الجویة من مكتب رئیس الوزراء ومن مستشاري رئیس الوزراء، ھنالك مستشارین لرئیس الوزراء
یضغطون بأن تعمل ھذه الشركة مع المالحة الجویة بشراكة، یعني ھل یوجد شخص یجلب لھ شریك ھو غیر محتاج لھ؟ ما ھي الحاجة الى ھذه

الشراكة؟ بلد یمر بضائقة مالیة، لدینا الكفاءات، لدینا المراقبین الجویین الذین باستطاعتھم أن یعملوا ویدیروا المالحة الجویة في العراق، وھم
یتكفلون، وقالوا نتعھد نكتب، من مدیرھم الى المراقبین الجویین، قالوا نتعھد بأن لدینا القدرة بإدارة االجواء العراقیة من دون الحاجة إلى أي شركة

وال أي دعم من أي شركة أجنبیة، المستشارین مستشارین رئیس الوزراء یطالبون بأن تذھب المالحة الجویة بشراكة مع ھذه الشركة، یعني الشراكة
ماذا نعمل فیھا؟ نحن لدینا مراقبین أجواء، لدینا أجھزة كاملة ومعدات المختصة بقضیة األجواء، ھذا الموضوع الحقیقة یجب أن نقف مع مجلس

.النواب، نطالب أن یقف مع مدیر المالحة الجویة بھذا الموقف المخلص للبلد حقیقة

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

استضافة مدیر عام المالحة الجویة خالل ھذا االسبوع، یوم غد أو بعد یوم غد؟

بعد غد یعني یوم االربعاء استضافة، وماذا مكتب رئیس الوزراء، من مكتب رئیس الوزراء؟

-:النائب عالء صباح ھاشم شلش الربیعي –

.مستشاري رئیس الوزراء، صبیح الشیباني، وعبد الكریم الفیصل

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

واستضافة مستشاري مجلس الوزراء، بعد من؟

-:النائب عالء صباح ھاشم شلش الربیعي –

ووزیر النقل لیأتي كذلك باعتباره معني، ولھ موقف بالمناسبة وزیر النقل أیضاً یطالب بعدم دخول شركة ألن ھو متأكد أن كوادره باستطاعتھا ادارة
.المالحة الجویة

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

.اآلن تكتفي بالمدیر العام والمستشارین، المدیر العام والمستشارین ولجنة الخدمات یوم االربعاء استضافتھم في مجلس النواب

-:النائب عالء صباح ھاشم شلش الربیعي –

.نحن الجلسة نرغب أن تكون برئاستك سیدي الرئیس

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

االستضافة یعني في اللجنة؟

-:النائب عالء صباح ھاشم شلش الربیعي –

.االستضافة برئاستك حتى أنت تكون، ضروري أن تكون برئاستك سیدي الرئیس، او في مجلس النواب

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

.ال لیس في مجلس النواب، لجنة ألیست لدیكم لجنة والرئیس موجود

-:النائب عالء صباح ھاشم شلش الربیعي –
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.مع ذلك، أما تكون برئاستكم أو في داخل المجلس

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

.في اللجنة، استضافة مدیر عام المالحة ومستشاري مجلس الوزراء ولجنة الخدمات

-:النائب عالء صباح ھاشم شلش الربیعي –

بحضوركم سیادة الرئیس؟

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

.أن شاء هللا

.تستمر جلستنا الى یوم الغد الساعة الثالثة أیضاً ألن الجلسة مستمرة

.رفعت الجلسة الساعة (8:28) مساًء


