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محضر جلسة رقم (34) المستمرة االربعاء (13/1/2021) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنة التشریعیة الثالثة

الفصل التشریعي األول

محضر جلسة رقم (34) المستمرة االربعاء (13/1/2021) م
.استؤنفت الجلسة الساعة (3:45) عصراً 

 

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

السیدات والسادة النواب، نستأنف الجلسة (34) التي تركناھا مفتوحة ومستمرة یوم أمس، اآلن نبدأ بأخذ المداخالت الباقیة من السادة النواب السیدات
.والسادة النواب یطلبون مداخلة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

استكمال للمداخلة السابقة في ما یتعلق بمشروع قانون الموازنة تأكید على ما تم ذكر من ضرورة توجیھ الموازنة االستثماریة داخل الموازنة العامة
االتحادیة لمشروع القانون لعام 2021 نعتقد أن توجیھ ھذه الموازنة االستثماریة نحو ثالثة قطاعات حصراً، ھي قطاع الصناعة وقطاع الزراعة

والقطاع الصحي فیما یتعلق بمواجھة جائحة كورونا، وتم ذكر أیضاً فیما یتعلق بقضیة توجیھ ھذه األموال ال بد من وجود خطة خمسیة تتضمن
موازنة عام 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025 توضع من قبل الحكومة على أقل تقدیر أن ھذه الحكومة ھي حكومة مؤقتة ولیست

حكومة دائمیھ ونحن على أبواب انتخابات مبكرة ال بد أن تضع األسس الصحیحة العتماد موازنات أزمة تجابھ األزمة االقتصادیة العالمیة وركود
االقتصاد العالمي من جھة وتجابھ المجاعة المتوقعة بعد جائحة كورونا في سالالتھا المتطورة الثانیة والثالثة، وعلى ھذا األساس تكون ھناك اتفاقیة

بین الحكومة ومؤسساتھا عبر وزارتھا وجھاتھا المعنیة مع المستثمرین العراقیین الذین استثمروا أموالھم واستفادوا من فترة الرفاه االقتصادي في
العراق خالل السنوات السابقة منذ عام 2006 إلى یومنا الحاضر، أعتقد أنھ ضروري جداً أن یستشعر العراقیون أن ھؤالء المستثمرین جزء من

عملیة الحل في االزمة االقتصادیة وال جزء من العملیة االستفادة واالستنفاذ لألموال العراقیة، كما كان یتصور عند الكثر من العراقیین أن
المستثمرین مرتبطین إما بأحزاب أو جھات أو ما شابھ الستثمارات مالیة متعدد في ظل ھذه األزمة التي نعتقدھا حد وكبیر باالتجاه ببنیة الدولة

العراقیة ال بد أن یقف المستثمرین العراقیون وخصوصاً الذین استثمروا أموالھم واستفادوا باالمتیازات الكبیرة التي أعطیت بالسنوات السابقة لھؤالء
المستثمرین باألتجاه ثالثة قضایا أساسیة، األول إصالح القطاع الزراعي واستصالح القطاع الزراعي یتضمن االراضي الزراعیة المنتوجات دعم
الفالحین المؤسسات الزراعیة الساندة أیضاً ھذا من جھة، ومن جھة ثانیة استصالح وإصالح البنیة الصناعیة في العراق خصوصاً ما یرتبط منھا
بالقطاع الزراعي، ثالثاً فیما یتعلق بالمستثمرین الذین استفادوا من نافذة العملة في البنك المركزي نافذة بیع العملة في البنك المركزي المصارف
الكبیر التي استفادة على السنوات السابقة منذ عام 2009 إلى ھذه یومنا ھذا منذ بدأ نافذة بیع العملة إلى یومنا الحاضر خالل ھذه السنوات (11)
استفادة مصارف معینة أو محددة أموال طائلة بملیارات الدوالرات ال بد اآلن یثبت ھویتھم العراقیة ویقدموا تسھیالت مالیة تجاه قطاع الصناعي
والقطاع الزراعي وتبني مشاریع تخدم ھذین القطاعین لتجاوز األزمة االقتصادیة بحیث تتوفر السلة الغذائیة عراقیة بحتة من دون أن نحتاج إلى

استیراد مفردات البطاقة التمویلیة السلة العراقیة الغذائیة السلع االستھالكیة من دول الجوار أو غیرھا، ھذه المشاریع تكون لھا امتیازاتھا في المستقبل
تعطیھا الحكومة كضمانات أما ضمانات عبارة عن سندات أو ضمانات عبارة عن اتفاقیات ثنائیة مع ھذه المصارف التي تتبنى دعم القطاع الصناعي
والقطاع الزراعي، أعتقد بھذه اإلستراتیجیة نستطیع تجاوز األزمة االقتصادیة من جھة ونحافظ على أصول الدولة العراقیة في القطاع الصناعي وفي

القطاع الزراعي ألن ما ذكرتھا الموازنة في موادھا (61,60,53,51) ألنھاء أصول الدولة العراقیة فیما یتعلق باألراضي وفیما یتعلق بالعقارات
وفیما یتعلق بالمصانع وفیما یتعلق بالشركات وفیما یتعلق بالكل القطاع الصناعي والزراعي، وتجریف االراضي أذا عمدنا إلى إقرار ھذه المواد

المحددة التي تجیز للدولة للحكومة للمؤسسات للوزارات بیع ھذه األصول أو استثمارھا من دون ضمانات معینة أعتقد بأننا ننھي بذلك الدولة العراقیة
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ونقرأ الفاتحة على أصول الدولة العراقیة، أذا كانت الدولة ترید أن توجھ إلى خصخصة القطاعات یجب أن تكون وفق رؤیة واضحة من حكومة
مستقرة دائمة وذات رؤیة ولیست في زمن اقتصادي منھار، األول یجب أن تأخذ بنظر االعتبار أن أي عملیة للخصخصة وأي توجھ لخصخصة
القطاع الصناعي أو القطاع الزراعي ال بد أن یكون ضمن أصول محددة تتحدد بثالثة نقاط، النقطة األولى أن الحكومة حكومة مستقرة وحكومة

دائمیة ووفق رؤیة اقتصادیة، ثانیاً أنھا لیست في ضرف اقتصادي تبتز فیھ الحكومة أصولھا العامة ومواردھا االساسیة من قبل المستثمرین الذین
یریدون شراء ھذه االصول، ثالثاً یجب أن تكون في ظل نظام اقتصادي عالمي مستقر ولیس في أزمة اقتصادیة عالمیة وركود اقتصادي عالمي، أذا

تم أضافة إلى ھذه النقطة نقطة أخرى اساسیة أن فتح الباب لھذه االستثمارات المستقبلیة مع المصارف من جھة والمستثمرین الذي استفادوا في
القطاعات الزراعیة والصناعیة والصحیة نعتقد أن ممكن استیعاب حركة العمالة العراقیة بشكل أكبر مع ایجاد معامل ومصانع وما شابھ تستطیع أن

.تؤدي دورھا في مواجھة االزمة االقتصادیة

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

ما تفضل بھ الشیخ صباح تقریباً ھو یطلب أن تكون الموازنة موازنة أزمة، ألننا الحقیقة في وقت أزمة وفي سنوات أزمة وایضاً في ھذه االقتراحات
والخطوط العریضة التي أطلقھا السید النائب ھو تطبیق مجمل ما جاء في الورقة البیضاء التي قدمتھا الحكومة لإلصالح االقتصادي في البلد، نتمنى

أن تأخذ بھذه اآلراء وبھذه المقترحات لتغنى بھ الموازنة حتى نخرج بموازنة تنمیة واستقرار وتخدم الحالة الموجود بالبلد وحتى تجتاز األزمات
.وعابرة لھذه للحاالت

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

نجدد مطلبنا بإلغاء عقود الجوالت التراخیص مع الشركات االجنبیة، واستبدالھا بصیغة منصفة للعراق تعطي دوراً أوسع للجھد الوطني وإدارة تطویر
الثروات النفطیة، ومن یطلع على حجم االرباح الھائلة التي تجنیھا تلك الشركات األجنبیة من جراء تلك العقود المجحفة باالقتصاد العراقي، یتولد لدیھ

شعور مریر ألن ھذه الشركات األجنبیة تشارك العراقیین في ملكیة ثروتھم الطبیعیة وألنھا صاحبة الحصة األكبر في ذلك، أذا بلغ التكالیف جوالت
.التراخیص التي تتحملھا الخزینة العامة للسنوات الماضیة كاالتي

.(%أوالً: بلغت المستحقات المرصودة للشركات الجوالت التراخیص عام 2017 (16) ترلیون دینار ھو ما یساوي (22

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

ً .دكتور عمار ھي نفس الورقة التي تقرئھا التي قدمتھا سابقا

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.ھذه مالحظات جدیدة، سوف أعید ھذه النقطة، أنا سوف أذكر أرقام المستحقات التي رصدت لشركات جوالت التراخیص

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

.أنتم قدمتم مجموعة مالحظات مكتوبھ أو مجموعتین

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.ھذِه جدیدة، ھذِه الرابعة

بلغت المستحقات المرصودة لشركات جوالت التراخیص عام 2016-2017 (16) تریلیون دینار وھي تُساوي (22%) من مجموع اإلیرادات -1
.النفطیة الفعلیة لنفس السنة البالغة (72) تریلیون دینار

بلغت المستحقات المرصودة لشركات جوالت التراخیص لعام  2018 (13) تریلیون دینار وھَو ما یساوي (13%) من مجموع اإلیرادات -2
.النفطیة الفعلیة لنفس السنة البالغة (99) تریلیون دینار

بلغت المستحقات المرصودة لشركات جوالت التراخیص لعام 2019 (11,8) تریلیون دینار وھي تساوي نسبة (12%) من مجموع اإلیرادات -3
.النفطیة الفعلیة لنفس السنة والبالغة (93) تریلیون دینار

تقترح موازنة عام 2021 دفع (13) تریلیون دینار لشركات جوالت التراخیص وھَو ما یساوي نسبة (18%) من مجموع اإلیرادات النفطیة -4
ً .المتوقعة لنفس السنة البالغة (72) تریلیون دینار تقریبا

ولو دققنا في األرقام لوجدنا أَن عقود جوالت التراخیص باشرت نشاطھا من خط شروع كاَن إنتاج النفط بجھد وطني بحدود (2,1) ملیون برمیل -5
یومیاً، بمعنى أَن تلك النسب من مستحقاتھم بالقیاس لقیمة إیرادات العراق النفطیة الناتجة من مباشرتي للعمل ستزداد إلى ما یُقارب (40%) من

مجموع إیرادات النفط العراقي لسنة 2017 وتصل إلى نسبة (24%) في سنة 2018 وتصل إلى نسبة (23%) في عام 2019 وتُقترح في سنة
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2021 ما یُساوي نسبة (35%) من مجموع اإلیرادات النفطیة العراقیة الناتجة من مباشرتي في العمل، وھذِه الصیغة أقرب لعقود الشراكة منھا
لعقود الخدمة ومما یصدر اإلشارة إلیھ أَن بعض اإلیرادات غیر النفطیة مذكورة بتقدیرات قلیلة بالمقارنة مع واقعیة قیمتھا وبعضھا األخر لم یُذكر

بعنوانِھ الواضح، مما یقود إلى صعوبة في تتبع عملیة استیفاء ھذِه الموارد المھمة والتحقق من كفاءة وسالمة تحصیلھا والحیلولة دوَن حصولھا
.تالعب أو فساد لذلَك في إدارة ھذِه الموارد الكبیرة، ونُبدي المالحظات األتیة بخصوصھا

أوالً: واردات بیع المشتقات النفطیة من المصافي التي تزید عن (ملیارین) دوالر شھریاً، وما وجدناه في جداول الموازنة إشارة إلى عناوین ال تنطبق
على ھذا المورد أو إذا وجدت عناوین تتعلق بھذا الموضوع مباشرةَ أو غیر مباشرة أو بشكل غیر مباشر فإنھا ال تزید على (841) ملیار دینار

بعنوان اإلیرادات التحویلیة وعنوان إیرادات بیع النفط الخام لشركات المصافي بمبلغ سنوي (1,1) تریلیون دینار وعنوان حصة الموازنة من أرباح
القطاع العام بمبلغ (1,1) تریلیون دینار یُطرح منھا (400) ملیار دینار من حصة أرباح الشركات العامة غیر النفطیة، وھي إن انطبقت على ھذا

.المورد فإنھا ال تُشكل (7%) من إیراداتِھ الواقعیة

ثانیاً: إیرادات المنافذ الحدودیة فإَن العناوین المرتبطة بھذا الموضوع لم تذكر عنھا أي تفاصیل تُساعد على التحقق والمتابعة إال عنوان قد یَقُصُد من
أعَد الموازنة شمولھُ بھا وھَو عنوان إیرادات أُخرى بمبلغ (2,2) تریلیون دینار وعنوان آخر ضریبة الوارد الكمرك الخاص بمبلغ (843) ملیار

.دینار وأَن ذلَك بمجموعِھ لو إن طبَق على إیرادات المنافذ فال یُشكل (20%) من واقعیة اإلیرادات

ثالثاً: جبایة الوزارات مثالً (الكھرباء، الصحة، البلدیات، العدل، التجارة، الداخلیة) فلم تُذكر تفاصیل تقدیرات إیراداتھا وبأرقام محددة أزاء كل وزارة
وخدماتِھا المقدمة، لیصل التحقق من سالمة استیفاءھا وما ذُكَر فقط عنوان ورسوم بشكل عام وبمبلغ  (1,9) تریلیون دینار وھل یعكس ھذا الرقم

واقعیة اإلیرادات؟

رابعاً: تقدیرات عوائد شركات الھاتف النقال لعام 2021 (تریلیون) دینار، ویُفترض أن تشمل األرباح والغرامات والدیون بذمتھا مَع مالحظة خدمات
جدیدة أُضیفت لھا وھيِ الجیل الرابع، وإذا قارناھا بإیرادات عام 2017 التي بلغت (887) ملیار دینار مع الفارق الكبیر في عدد المشتركین في
الخدمة خالل ھذِه الفترة من عام 2017 إلى عام 2021 ومع زیادة اإلمتیازات المقدمة لتلَك الشركات من خالل تسدید عقود تراخیصھا المثیرة

.للجدل والمفرطة بموارد مالیة كبیرة فسنجد الفرق شاسعاً وكبیراً

خامساً: لقد بلغت تقدیرات إیرادات إیجار مباني وأمالك الدولة ومعھا مسقفات ووسائط نقل مبلغ (68) ملیار دینار فقط وھو مبلغ ضئیل جداً في ھذا
.المورد

سادساً: إیرادات فرق سعر صرف العملة (94) ملیار دینار ومما یبعُث على األلِم والمرارة، إَن المصارف الطفیلیة كسبت في أقل من أسبوع خالل
قفزات سعر الصرف في األشھر السابقة أكثر من ھذا اإلیراد السنوي للدولة، في أسبوع واحد أحد المصارف الطفیلیة استحوذت على أرباح أضعاف

.ما مسجل كإیراد لفرق سعر الصرف للخزینة العامة خالل سنة كاملة

سابعاً: تذكر جداول الموازنة مبلغ إیرادات بعنوان بقیة اإلیرادات األُخرى، عنوان عائم، مجمل، مبھم ماذا یعني بقیة اإلیرادات األُخرى؟ ألیَس یجب
أن تُفصل، مقداره (7,5) تریلیون ولم تُبین تفاصیل فقراتھ وھو مبلغ كبیر، یتطلب أي یتم اإلیضاح والبیان الدقیق لكل أقسام موضوعاتھ بیتمكن

.البرلمان من المتابعة والمطابقة بین اإلیراد المقدر وواقعیة قیمتھ، وأیضاً سوَف أُقدم ھذِه المالحظات الجدیدة إلى اللجنة المالیة مكتوبة

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

.مناقشات عامة سیادة الرئیس أو ما یخُص الموازنة

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

.على الموازنة العامة فقط

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

.عفواً كنُت أعتقد مناقشات عامة ألنَھُ كاَن لدَي موضوع

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

كما تعلمون أَن أھمیة التسلیح لقواتنا األمنیة بحجم التحدیات وبحجم اإلرھاب، أال أَن المالحظ أَن السماء العراقیة ما زالت مستباحة لذلَك العقود
والمبالغ المرصودة في الموازنة اإلتحادیة دعماً لوزارة الدفاع، السید رئیس اللجنة المالیة المحترم ُمالحظ أنھُ لم یتم التأكید على الرادارات والتجھیز
بما ینسجم لمواجھة التحدیات على مستوى السماء العراقیة والحفاظ على السیادة العراقیة، لذلك ھنالَك عقود یجب إعادة النظر فیھا، نحُن لدینا أكثر

من ملیون مقاتل في القوات األمنیة ولكن ھناَك مقاتلین قد أثبتوا جدارة وحضور فاعل وممیز في المیدان ولدیھم تجارب ناجحة، والقرار قرار مجلس
الوزراء (107) لعام 2019 أشاروا وبوضوح إلعادة الدفاع والداخلیة من المنتسبین وجھاز مكافحة اإلرھاب والحشد الشعبي، إال أَن الغریب
والمالحظ األجھزة كل األجھزة قد تم إعادتھم إال الجھاز الفاعل والحساس والمؤثر والذي أثبَت نجاحھُ في المیدان لم یتم إعادتھم، نطلب إضافة

أعدادھم في ھذِه الموازنة إنسجاماً مع القرار الوزاري وتصویت مجلس النواب وأیضاً إنسجاماً مع قرار مجلس الوزراء وأیضاً التجربة التي قدموھا،
ً أل ً
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للعلم طبعاً فیھم (7000) جریح من مقاتلي الحشد الشعبي إلى األن في دورھم لم یُنصفوا ال على مستوى طبابة وال على مستوى اإلعادة إنصافاً لھم
.تضمین استحقاقاتھم في ھذِه الموازنة، ھذا أوالً

ثانیاً: ھذِه أمانة، الیوم نحُن كلنا ُمنعمین بحضورنا في مجلس النواب ببركة دماء الشھداء ودماء المرابطین من مقاتلینا في كل تشكیالتھم، ولكن لدینا
تشكیل اسمھ حشد وزارة الدفاع إلى تقریباً قبَل ثالثة أیام شھیدین من عندھم ارتقوا � ھؤالء في محافظة دیالى عددھم تقریباً بحدود (12) ألف ستة
سنوات لم یُنصفوا، نحُن لیَس لدینا فقط خیارین نبلغھم في  ھذِه الموازنة إما نضع لھم موازناتھم واستحقاقات وأیضاً نُصرف لھم وننصفھم، أو كال

.نحُن كمجلس النواب نتخذ قرار وھذا طبعاً سوَف یكون ظلماً لھم إذا لم نضع لھم استحقاقاتھم

ثالثاً: نحُن في كل سنة ھذا منذُ عام 2018، ال یوجد موازنة عام 2019 و 2020 وإلى األن، صدر قرار من مجلس النواب بتشكیل لجنة إلنصاف
الذیَن تضرروا بسبب السیول من الفالحین، ھذا الفالح لدیِھ عمال ولدیِھ إستحقاقات ودیون للتجھیزات الزراعیة، مجلس النواب صوت، مجلس

الوزراء صوت، ُشكلت لجان من النزاھة ومن الزراعة ومن المالیة، إلعطائھم استحقاقاتھم نحُن في ھذِه الموازنة نرید أن نعرف اللجنة إلى األن لم
یُشار إلى بند، ھذِه التریلیونات المذكورة في الموازنة لم یُذكروا ھؤالء الفالحین فضالً عن ذلك ھذا الموسم نحُن إلى األن لم نجھز الناس ولم نعطیھم
مستحقاتھم الفالحین في العراق تقریباً بحدود (60%) لم نُعطیھم استحقاقاتھم، ھذِه الحكومة أنا سوَف أُشبھھا بھذا المثل، معذرةً سیادة الرئیس السادة

النواب، ھناَك امرأة في قریة أسمھا (اعزیلة) ھذِه المرأة تعمل على مدار السنة وفي نھایة السنة تطلع مطلوبة، األن نحن ماذا تجارة (اعزیلة)
.الحكومة موازنتھا؟ عیب وزحمة وفشل، بالتالي یجب إنصاف ھذِه الشرائح التي أشرُت إلیھا

رابعاً: اللجنة المالیة إذا سمحتم لي، لدینا موظفین مضى علیھم (12) عام عقود ھو عقد لحمایة المنشآت النفطیة رواتبھُ من وزارة النفط، إدارتھُ
ً وزارة الداخلیة، السید وزیر النفط لیَس لدیِھ قرار ھو راتبھ أموالھُ من النفط، ویقوم بخدمة إلى النفط وال یُعطوهُ ذمة وال یُسلموه استحقاقات ھذا طبعا
في كل المحافظات العراقیة، نحُن نطالب أیضاً وھذا في كتب رسمیة وجھناھا إلى اللجنة المالیة ھو إنصافھم وتضمین استحقاقاتھم على وزارة النفط
لكونھم خادمین وزارة النفط على حركة المالك بالحذف واالستحداث، ھذِه مواضیع مھمة وجھنا بھا كتب رسمیة إلى اللجنة المالیة نأمل أن ینصفوا

.وأن ال تكون ھذِه الحكومة كحكومة (اعزیلة) وتجارة (اعزیلة) تعمل السنة كاملة ومن ثَُم تتبین مطلوبة

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

بالنسبة إلى أستحقاقات الفالحین حقیقة الحكومة مقصره جداً أتجاه الفالحین، أستحقاقات السنوات السابقة لمحافظات أقلیم كردستان ونینوى وبعض
المحافظات الجنوبیة أیضاً توجد أستحقاقات في ذمة الحكومة األتحادیة، لذلك نوجھ اللجنة المالیة لدراسة ھذا المقترح وتضمین مبلغ كافي لصرف

مستحقات الفالحین للسنوات السابقة وأیضاً نوجھ األمانة العامة لمجلس النواب إلى مخاطبة الحكومة حول أسباب عدم صرف ھذه المستحقات حتى
اآلن مع التأكیدات الصادرة من المجلس ومن السادة النواب إلى الحكومة، نقطة أخرى السیدات السادة النواب ھذا مشروع قانون الموازنة تعلمون

حضراتكم من أھم القوانین التي تمس حیاة المواطن وأیضاً یمس أستقرار األمني واألقتصادي واألجتماعي في البلد وخاصة في ھذه المرحلة التي یمر
.بھا البلد األزمات الخانقة

-:النائب عباس علیوي كاظم –

.نحن من ضمن جدول أعمال الجلسة، أنا قصدي قانون االتحادات الریاضیة اخذنا رأي الكل رأي الحكومة ومجلس شورى الدولة

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

.أستاذ عباس فقط یُكمل النصاب ونرفع الجلسة ونبدأ بجلسة جدیدة ونمضي بجدول األعمال

-:النائبة أیناس ناجي كاظم المكصوصي –

فقط مالحظة تتعلق بتعیین الطالب األوائل قانون (67) لسنة 2017 حتى ھذه اللحظة منذ عام 2017 ھنالك أكثر من كتاب بین األمانة إلى وزارة
المالیة الى وزارة التعلیم العالي عن طریق المدیریة العامة اإلداریة والمالیة وفي النھایة نطلب من خالل ھیاة الرئاسة ان تأخذ بنظر االعتبار ھذا
الموضوع المھم الذي یتناول الطالب األوائل القانون (67) لسنة 2017، الجزء اآلخر یتعلق بمحافظة واسط في یوم غد ستكون ھنالك تظاھرات

وأعتصامات من قبل المحاضرین الجدد اإلداریین او من المحاضرین المجانیین لسنة 2020. السید الرئیس غداً سوف تكون ھنالك أزمة وھنالك من
یخترق ھذه األزمة وفي النھایة نطلب من ھیأة الرئاسة توجیھ كتاب إلى األمانة العامة وان تكون ھناك خلیة أزمة لیوم غد بالتحدید في محافظة واسط
الن ھنالك تظاھرات عقود المحاضرین واإلداریین، لدیھم أستحقاقات وھنالك تلكؤات قد تكون إداریة او قانونیة أدت إلى عدم إتمام ھذه العقود بالنسبة

.إلى المحاضرین واإلداریین. شكراً جزیالً سیدي الرئیس

-:النائب فالح عبد الكریم راضي الخفاجي –

موضوع الموازنة انا اعتقد یفترض ان نعطیھ أكثر من ھذا األھتمام، لذلك أنا أرى الحضور اآلن ال یوجد اھتمام لھذا القانون المھم والحیوي الذي یھم
الشعب العراقي ویھم الحكومة ویھمنا جمیعنا، توجد عدة نقاط النقطة المھمة جداً التي لم یتطرق إلیھا احد والتي ھي أرتفاع سعر الدوالر مقابل الدینار

العراقي، الموظف الذي راتبھ ملیون دینار سوف یكون راتبھ على أرتفاع الدوالر على الدینار العراقي سوف یكون راتبھ (814) ألف دینار بمعنى
ذلك توجد زیادة على الدینار العراقي نسبة (18,6%) توجد بعض األستقطاعات وضرائب على الرواتب فیصبح الراتب الحقیقي بعد األستقطاعات

أ ً أ أ أ



2/3/2021 محضر جلسة رقم (34) المستمرة االربعاء (13/1/2021) م – مجلس النواب العراقي

https://ar.parliament.iq/2021/01/13/محضر-جلسة-رقم-34-المستمرة-االربعاء-13-1-2021-م/ 5/8

والضرائب الیوم یصبح ما یقارب (650) ألف دینار أنا أعتقد ھذا مجحف ھذا ظلم بحق الموظفین وبحق ھذه الطبقة. ثانیاً موضوع أستحقاق الفالحین
نحن ضمنا ضمن األقتراض في قانون األقتراض األخیر ضمناه حتى األن الفالحین لم یعطوھم والفالحین أینما یكونوا من شمال العراق إلى جنوبھ
أعتقد بالنتیجة ھم طبقة كادحة وطبقة فقیرة جداً ولم نرى أحد یطالب بحقوقھم قل ما نرى یطالبون للقطاع الزراعي أو من الفالحین ففي النھایة أنا
أعتقد یجب ان تتضمن ھذه الموازنة كافة الدیون واألستحقاقات الفالحین وأینما یكونون دون أستثناء، موضوع العقود واألجور الیومیة والمفسوخة

عقودھم والمحاضرین أنا أتمنى على مجلس النواب وعلى ھیاة الرئاسة أو اللجنة المالیة یطلبون قاعدة بیانات من جمیع الوزارات كم لدینا الیوم
عقود؟ وكم لدینا أجراء یومیین؟ وكم لدینا محاضرین في عموم العراق؟ ومن الممكن ان نجعل في الموازنة، أنا أعتقد ھذه الموازنة الـ(164) تریلیون
موازنة انفجاریة من الممكن ان تسع لما یقارب أكثر من (500-600) ألف موظف والموجودین في العراق كعقود وأجراء یومیین وكل ھذه الشرائح

.أنا أعتقد ال تساوي (300) ألف درجة وظیفیة ونستوعب ھذه الطبقة الموجودة جمیعھا

-:النائب عدنان ھادي نور األسدي –

موضوع وزارة الدفاع والداخلیة ووزارة الدفاع بالذات االخوة في اللجنة المالیة سیدي الرئیس السادة النواب توجد حاجات ماسة لوزارة الدفاع یجب
ان ال تؤثر الموازنة على إمكانیة ھذه الوزارات في الدفاع عن السیادة الوطنیة والسیما القوة الجویة، الدفاع الجوي، قیادة طیران الجیش،

األستخبارات العسكریة، أستخبارات وزارة الدفاع والمؤسسات األمنیة، نستطیع ان نقشف ونقلل ونضغط النفقات على أي جانب من جوانب الحیاة
الیومیة ولكن قضیة سیادة الدولة وأمن الدولة وقضیة تسلیح الجیش مھم جداً صحیح مكلف ولكن في النھایة لحمایة البلد وحمایة الدولة یجب ان نعطي

.األھمیة االخوة في اللجنة المالیة وممثل اللجنة المالیة ان نعطي االھمیة لوزارة الدفاع والداخلیة من ناحیة التجھیز والتسلیح

قضیة المزارعین التي تحدثوا بھا االخوة والقروض الزراعیة یعني مر علیھم فترة وال توجد إمكانیة زراعة والماء غیر متوفر فأثر ذلك على وضعھم
المادي فنحتاج إلى تأجیل األقساط الزراعیة لذوي القروض المزارعین لفترة معینة حتى یتمكنوا من زرع األراضي وأستالم حقوقھم یعني اآلن أغلب

المزارعین الذین زرعوا أستلمت الدولة حاصلھ من الحنطة والشعیر وحتى اآلن لم یعطوھم أستحقاقاتھم الزراعیة حتى الیوم الكثیر من المحافظات
المزارعین لم یستلموا ثمن الحنطة والشعیر حتى ھذه اللحظة، حسناً ھم قیموھا بالدینار العراقي بالسعر السابق، اختلف سعر صرف الدینار العراقي
حوالي (30%) من (1220-1450) فتأثر اآلن إذا أراد ان یشتري بذور أرتفع السعر وإذا أراد ان یشتري سماد أیضاً أرتفع السعر وإذا أراد ان

یشتري وقود أیضاً أرتفع السعر أیضاً ان تراعى ھذه الطبقات وكذلك طبقة المتعاقدین مع الدولة والمقاولین الكثیر من المقاوالت سیادة الرئیس ُسعرت
بأسعار ثابتھ سابقاً وفق األسعار السائدة في السوق، ھؤالء المقاولین والمتعھدین ھذا الذي یبني مدرسة وھذا الذي یبلط شارع وھذا الذي یبني عمارة 
واألسعار التي طرحت وفق سعر الدینار السابق على الدوالر (1220) وُسعرت على ھذا األساس، اآلن أسعار المواد اإلنشائیة الموجودة في السوق

أیضاً أرتفعت وأصبحت (1450) ألف وأكثر وفي النھایة تكون الدولة تنظر بھؤالء الن في النھایة ھذا سوف یخسر وإذا خسر توقف العمل وإذا
توقف العمل توقفت الحیاة أیضاً ھذه نقطة مھمة في قضیة المتعھدین والمقاولین والمتعاقدین مع الحكومة، قضیة الخریجین لدینا یوجد منتسبین في

الدفاع والداخلیة في الموازنة السابقة لعام 2019 ثبتنا بند في الموازنة یحق لخریجي الكلیات والمعاھد من المنتسبین في وزارة الدفاع والداخلیة ان
یتحولوا إلى وظائف مدنیة في وزارة الدفاع والداخلیة أو في المؤسسات والوزارات األخرى ھذا البند واألخ ممثل اللجنة المالیة ان یُعاد مرة أخرى
ألنھ لم یتم تحویل ھؤالء الخریجین في الدفاع والداخلیة إال بنسبة (2 أو 3%) والباقین حتى اآلن بعدھم منتسبین وفي النھایة ھؤالء درسوا وأخذوا

شھادات ممكن ان یفیدون في دوائر أخرى. أیضاً سؤال إلى األخ ممثل اللجنة المالیة ھل لدى البرلمان واللجنة المالیة صالحیة بإعادة سعر الصرف
مرة أخرى إلى سعره السابق؟ او ال یبقى السعر؟ إذا توجد صالحیة بصراحة ففي النھایة إعادة الحیاة الطبیعیة إلى وضعھا السابق وفق صرف الدینار

.السابق على الدوالر یُعید التوازن في السوق ویُعید البلد إلى حالتھ الطبیعیة

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

معالجة مسألة صرف سعر الدینار والدوالر لیس من اختصاصات وصالحیات اللجنة المالیة ھذا عمل الحكومة والبنك المركزي العراقي ولكن ھناك
مالحظة حول ما تفضلت بھ حضرتك أنھ حسب مبادئ العدالة والقوانین المتبعة أن الحكومة یجب أن تتحمل مبلغ الضرر وأن تعوض الشرائح

المتضررة بسبب انخفاض سعر الدینار كالفالحین والمقاولین والشرائح األخرى ألن الحكومة علیھا التزامات وھذه الشرائح قبل ھذا اإلجراء وقبل
قرار البنك المركزي العراقي لذلك أیضاً أوجھ اللجنة المالیة بمعالجة ھذا األمر وبتحمیل الحكومة بتضمین مبلغ في الموازنة لتعویض ھذه الشرائح

.المتضررة بسبب انخفاض سعر الدینار

-:النائب احمد سلیمان یاسین الصفار –

أن مسألة سعر الصرف من اختصاص البنك المركزي وھي مؤسسة نقدیة مستقلة والوحدة التي تشرف على النظام النقدي وعلى سعر الصرف وعلى
الكتلة النقدیة وھذا التدخل من وزارة المالیة لیس صحیح في عمل البنك المركزي ونحن كمجلس النواب واللجنة المالیة لیس من حقنا أن نتدخل في

تحدید سعر الصرف ولكن اللجنة المالیة بالنسبة للمالحظات السابقة بالنسبة لمسألة االستقطاعات غیر موجودة أصالً ال یوجد أي استقطاع في رواتب
الموظفین یوجد فرض ضریبة وھي غیر صحیح ألنھ الضریبة قانون دائمي والموازنة قانون مؤقت وبالتالي ھذا غیر جائز بأن نضمن في قانون

.مؤقت تعدیالت في قانون دائم وبالتالي سوف تأتي المادة ونحن من نصوت علیھا وباإلمكان عدم التصویت

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

الشكر موصول الى السید رئیس مقرر اللجنة المالیة احمد الصفار على توضیحھ بأنھ ال یمكن قطع ضریبة من الراتب والتقاعد وھذه إشارة مھمة
یحتاجھا المواطن وأرید أن أشیر الى الموازنة بمبلغ (164) تریلیون وھي موازنة انفجاریة ولكن بنفس الوقت نراھا تقشفیة في بعض المجاالت

-:وخصوصاً لم تذكر حقوق واستحقاقات شریحة أو شرائح من الشعب العراقي سوف اذكرھا بالتفصیل
أ أ ً أ
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أوالً: لم یذكر في الموازنة أموال كافیة لوزارة الھجرة والمھجرین وجنابكم كان یترأس اجتماع قبل یومین وكان طرح واضح على معاناة النازحین
وعودة النازحین مع األسف موازنة عام 2021 الحكومة لم تتطرق الى إعطاء تخصیصات لعودة النازحین وكأنھ ھنالك رسالة مبطنة بعدم العودة أو

منعھا وھذا مرفوض ویجب أن تكون ھنالك أموال مخصصة للعودة تتوزع على كي كارت كي ال یكون ھنالك مخاوف من ذھابھا الى الوزارة
وتذھب الى جھات أخرى بل الى كي كارت دون تدخل الوزارة  ولكن ھذه حقوق واستحقاقات المواطن النازح الذي عانى لمدة سبع سنوات وھو الیوم

.یحتاج ھذه األموال لكي تبدأ حیاتھ من جدید

ثانیاً: في المادة (32) من الموازنة وأتمنى من السید احمد الصفار التأكید على ھذا الموضوع التي تتكلم عن صرف حقوق واستحقاقات الجیش
العراقي السابق التراكمیة واإلجازات أیضاً لكي یعطى استحقاقھم الذي لم یستلموه منذ مدة طویلة جداً لذا تضاف اإلجازات التراكمیة لكي تعطى

حقوق الجیش السابق وكذلك قوى األمن الداخلي والشرطة الذي أحیلوا للتقاعد بعد عام 2003 ھنالك إضافة لعقود الكھرباء في الموازنة إلعطاءھم
حقوقھم واستحقاقاتھم ولكن الموازنة لم تشیر الى حقوق واستحقاقات قُراء المقاییس في قرار (315) لمجلس الوزراء لذلك الشعب العراقي في

مستوى واحد ویجب أن ینصف الجمیع وھذه حقوق واستحقاقات العقود الیوم ھم یداومون في وزارة الكھرباء ولكن لم یتم ذكرھم في موازنة عام
2021 وأیضاً لدینا شریحة منذ عشر سنوات أعطیت وأنصفت زمالئھم وھي بشائر الخیر في محافظة دیالى أنصفوا زمالئھم ولحد ھذه اللحظة

وضعت مادة في عام 2019 على أن تصرف أموالھم ویتم تثبیتھم على األموال الفائضة ولم یتم اتخاذ إجراء بحقھم لعدم وجود أموال فائضة ولكن
بشائر الخیر الیوم ال نحتاج سوى الى (2000) درجة فقط ھؤالء الذین منذ عشر سنوات تم إنصاف زمالئھم وھم لم یتم إنصافھم فقط إضافة المادة

الى الموازنة ونحن نعلم جیداً أنھ ھنالك تعیینات في الموازنة والظرف االقتصادي الذي یمر بھ البلد ولكن بنفس الوقت سعر الدوالر في الموازنة
شيء وسعر برمیل النفط شيء آخر لذلك إضافة ھذه الشریحة بعد انتظار عشر سنوات ھو إنصاف لھم ورسالة مھمة لھذه الشریحة وأكثر المظاھرات

والشحن في المحافظات ھو بسبب الخدمات لذلك نأمل أن تنصف وزارة البلدیات لكي تكون ھنالك مشاریع تدرس من قبل المواطن في ھذه
المحافظات وأعطینا (450) ملیار في الموازنة السابقة الى المحافظات إلعادة االستقرار من حصة وزارة الھجرة ولكن مع األسف جمیع المشاریع لم

.تذھب باتجاه النازحین

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

فیما یتعلق بما طرحھ السید النائب حول مسألة الھجرة والمھجرین أن إستراتیجیة الحكومة الحالیة كانت والتي وعدت بھا إنھاء ملف المخیمات وإعادة
النازحین الى دیارھم ومدنھم وذلك بعد تھیئة البیئة اآلمنة والجو اآلمن والعیش الكریم وأعمار المدن والمصالحة المجتمعیة وعندما التقینا مع وزارة
الھجرة والمھجرین قالوا لنا لیس لدینا التخصیص الكامل لكي نعمل بھذا االتجاه لھذا في سبیل تحقیق ھذا الھدف الذي نتمنى كلنا عودة النازحین الى
دورھم ودیارھم بعز وكرامة ونوجھ اللجنة المالیة بمعالجة ھذا األمر وتضمین الموازنة أو تعزیز تخصیصات وزارة الھجرة والمھجرین لكي تقوم

.بھذه المھمة الوطنیة

-:النائبة اقبال عبد الحسین ابو جري –

أعتقد أن مداخلتي سوف تتركز على القطاع الزراعي بصورة خاصة وخاصة أن ھذا القطاع یأتي بعد قطاع النفط مباشرة بحیث أن موازنة عام
2021 تتمیز عن موازنة عام 2019 في أن اإلیرادات غیر نفطیة زادت بنسبة (70%) عن اإلیرادات الغیر نفطیة عن عام 2019 نتأمل أن ھذه

اإلیرادات التي زادت أن تكون للقطاع الزراعي برغم أن اإلیرادات المخصصة للقطاع الزراعي في موازنة عام 2021 بلغت (0،9) تریلیون
وشكلت ما نسبتھ (6%) من إجمالي الموازنة أما ما تم تخصیصھ للقطاع الزراعي في موازنة عام 2019 كان (1،8) تریلیون وھو ضعف المبلغ

المخصص في موازنة عام 2021 لذا إذا كان ینبغي للحكومة ممثلة بوزارة التخطیط والمالیة أن تعتمد في تضخیم إیراداتھا على دعم القطاع
الزراعي واإلنفاق علیھ بشكل فعلي ومراقبة أن یكون األساسي للموازنة االتحادیة وتسدید مستحقات الفالحین في وقتھا وعدم تأخیرھا لتمكینھم من

مواصلة عملھم وتطویره وتوزیع البذور والسماد في وقتھا المحدد لكي یستفید الفالح استفادة كاملة ونالحظ في الموازنة كانت ھنالك شرح
ومالحظات عامة لكل القطاعات الموجودة في الموازنة وكان الموضوع قصیر جداً یتحدث فیھ كان مخصص للقطاع الزراعي ولكن االیجابیة

الوحیدة أن توزیع األراضي مملوكة للدولة التي تبلغ (66%) من مجموعھا الكلي ألفراد وخریجي كلیة الزراعة لغرض زراعتھا تحت إشراف
الوزارة ومنح القروض من المصرف الزراعي لغرض زراعتھا ودعم الفالح بالمستلزمات، أعتقد أن ھذه االیجابیة الوحیدة في دعم القطاع الزراعي

.في ھذه الموازنة

-:النائب حسن شاكر عودة الكعبي –

بخصوص موازنة 2021 نسأل سؤال الى اللجنة المالیة، الذي أرجوه من األخ االنتباه الى ھذا الموضوع، اذا نحن لدینا انتخابات مبكرة، لماذا ھذه
الموازنة بثقلھا؟ یعني موازنة تثقل الحكومة القادمة التي تأتي بعد االنتخابات المبكرة، أذاً دعونا نعي، ھذه النقطة االولى، النقطة الثانیة الدیون

الموجودة في الموازنة حقیقة ھذه سوف تؤدي الى كارثة باالقتصاد العراقي بعد سنة أو سنتین، لماذا نتجھ باالتجاه، االقتراض أن كان االقتراض
داخلي أو خارجي، أضرب لك مثالً حسب معلوماتنا أنھ یرغبون یأخذون قرض من البنك المركزي ما یقدر بحدود (37) أو (47) ملیار دوالر، إذاً

ماذا یبقى للسنین الباقیة، ھذه نقطة مھمة، النقطة األخرى نحن حدود (25%) من الشعب العراقي ھم فالح ولدیھم أراضي زراعیة، ال توجد دولة في
العالم تستلم الحنطة والشعیر وتقول لھ أنا أعطیك بالدین، ھذا رجل من أین یأكل؟ من أین یشرب؟ لدیھ عائلة، لدیھ أطفال، لدیھ التزامات علیھ، أخذ

المحصول في المقدمة بالقروض، نحن لماذا نعمل موازنة وال نعطي للشعب، نحن أعطینا االقتراض الداخلي والخارجي فیھ (2) ترلیون، اخواني و
أعزاءي أنھ اآلن وزیر المالیة لم یطلق قروض الحنطة والشعیر، أذاً ما فائدة وجودنا، جلساتنا، مباحثاتنا، واذا أنھ وزارة المالیة لم تعطي، النقطة

االخرى نحن لدینا مجموعة من الشباب اللذین قاتلوا وقسم منھم جرحوا، و موجودین من المفسوخة عقودھم من الحشد الشعبي، مثل ما نحن صوتنا
على اعادة المفسوخة عقودھم من الجیش والشرطة، ال بد أنا جمعت تواقیع و أن شاء هللا اسلمھا الى السید رئیس المجلس من أجل حقیقة أن تثبت في

موازنة 2019، نقطة أخرى لدینا موظفین عیناھم أجراء و عقود في الكھرباء و في الدوائر األخرى، نحن لنكون بصورة شفافة، ال نضحك على
أ أ ً أ أ
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المواطنین، ھؤالء شعبنا، ھؤالء ناسنا، ھؤالء أھلنا، أنت حالیاً یعمل أصبح لك ثمانیة أشھر، ال تعطیھ راتب، و وعود كاذبة من الحكومة، و وعود
كاذبة من الوزراء، و وعود كاذبة من مجلس النواب، دعونا نتحدث بصراحة، في االقتراض نحن لم نبوب رواتبھم، أنا سألة اللجنة المالیة، قلت لھ
لماذا لم تبوب رواتبھم؟ خصوصاً عقود (315)، قال أعطینا صالحیات للدولة، لماذا تعطي صالحیات للدولة؟ أین یذھبون ھؤالء األشخاص؟ أنا ال
أتحدث حدیث استعراضي، أنا أتحدث حدیث واقعي، ھؤالء كون نحن ننظر لھم، بعد ھذا المحاضر المجاني، سامع أنت في أي من دول العالم معلم
یأخذ راتب و مدرس یأخذ راتب، و محاضر مجاني بجانبھ ال یأخذ راتب، ھذا لدیھ عائلة، وھذا لیس لدیھ عائلة، أین توجد ھذه، یجب أن ننظر الى

ھؤالء، ھؤالء أبناءنا، نقطة أخرى نحن، رواتب الموظفین، اذا الدولة ال یوجد فیھا خیر تدفع رواتب تأتي تستقطع رواتب، اذا الدولة ال توجد لھا قدرة
أن تتجھ بأتجاه االصالح االقتصادي و ترتب وضعھا و تنظم وضعھا، نلتجئ نحن الى الفقراء، و حتى اذا راتبھ ملیون، یعني ھو الملیون یكفیھ؟ أین

یوجد في القانون أنھ جبایة أو ضریبة، نحن نعلم یستقطع راتبھ أما للتقاعد أو للنظام الصحي، أما یأتي یستقطع راتبھ من أجل أن یأخذ ضریبة منھ
.مبلغ، ھذا مرفوض، ھذا یعتبر خط احمر

-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –

یعني ھنالك مخالفة دستوریة، سیدي الرئیس ھنالك مخالفة دستوریة وردت في المادة (62) أوالً من الدستور، التي تنص بضرورة قیام الحكومة
بإرسال موازنة مع الحساب الختامي، ولم تحقق ذلك، فضالً عن ذلك من واجبات الحكومة تحقیق التنمیة،  ولم ترد أي فقرة في ھذه الموازنة تعنى
بموضوعة التنمیة، النقاط المسجلة من قبلي فیما یتعلق بقانون (59)، قانون (67)، ھذه القوانین ملزمة للحكومة، لكن مع أشد األسف لم تنظر ألیھا

الحكومة، في موضوعة تملیك األراضي، الجمیع یعلم ھنالك أكثر من (500 الى 600) ألف وحدة سكنیة تسمى العشوائیات، تم سكنھا منذ أكثر من
(11) عام، الى حد اآلن ھذه جبایة األموال عنھا و تسجیل ھذه قطع األراضي النظامیة باسم مالكیھا تقریباً تجني أموال بحدود (15) ترلیون دینار

عراقي، فیما یتعلق بموضوعة العمالة االجنبیة والدكتور أحمد أیضاً یستمع الى الموضوع، العمالة االجنبیة یعني تكلف العراق مرتین، مرة الحكومة
ال تجني منھم أموال، وتقریباً رسوم بحدود واحد ونصف ترلیون دینار عراقي، والمرة األخرى یحولون أموال الى الخارج تقترب من (3,5) ملیار
دوالر سنویاً، فیما یتعلق بموضوع جدول الرواتب، یعني ال یوجد الى حد اآلن ال قدرة وال قابلیة وال رؤیة حقیقیة للحكومة الحالیة والحكومات التي

سبقت في تعدیل جدول سلم الرواتب بما حقوق الدرجات من الدرجة (5 الى 10)، فیما یتعلق في المنھاج االستیرادي وأنا ذكرت لمعالي وزیر
التخطیط، لماذا ال یعود العراق الى االستیراد عن طریق النافذة الواحدة، وھي توفر أموال الى الحكومة سنویاً بمقدار (5) ترلیون دینار عراقي فقط

اذا قامت الحكومة باستیراد المواد مركزیاً، قانون (91) لسنة 1988 المتعلق باستثمار المواد المعدنیة المتاحة، الجمیع یعلم العراق یركز بشكل غیر
طبیعي على تصدیر النفط الخام، بینما ھنالك خامات تقترب من (6 الى 8) ملیار طن، وھذه الخامات اآلن حبیسة االرض، والشعب العراقي یحتاج
الى أي مبالغ یفترض أن تستثمر عن طریق الحكومة ولیس عن طریق القطاع الخاص، فیما یتعلق بموضوعة الدیون و السید عضو اللجنة المالیة

جالس، حجم الدیون التي تسددھا الحكومة تقریباً (8,6)، الدیون تشكل (8,6) من حجم الموازنة، ولكن في حقیقة األمر تشكل (15%) ألنھ تم
حساب أو احتساب الدیون من مبلغ (163) لكن االیراد الحقیقي ھو (93) ترلیون دینار، بالتالي ھي تشكل (15%) و سیبقى العراق یدفع (15) سنة

.ھذه النسبة، یعني بتعبیر أخر تقترض الحكومة، ثم تسدد ھذه االفتراضات من قبل رواتب الموظفین

-:النائب عطوان سید حسن ثامر العطواني –

ورد في المادة (30) یستمر صندوق اعمار المناطق المتضررة من العملیات االرھابیة بممارسة مھماتھ على وفق نظامھ النافذ، وفي الواقع ھذا
الصندوق حقق انجازات كبیرة في بغداد وخاصةً في مناطق أطراف بغداد، ولذلك سیادة الرئیس یفترض أن تضاف منطقة المعامل وأطراف منطقة

.المعامل على اعتبار أنھا ھي مجاورة ومالصقة لمحافظة دیالى، وخاصةً خان بني سعد ألنھ لحق بھا ضرراً كبیراً

المادة االخرى ورد في المادة ثالثاً ایقاف التعیینات في الوزارات، وأعطى صالحیة التعاقد من قبل الوزیر، وبالتالي سیادة الرئیس ھذا یعتبر إلغاء
لمجلس الخدمة الذي صوت علیھ مجلس النواب، ورد أیضاً في مواد الموازنة لوزیر المالیة أو من یخولھ بموافقة رئیس الوزراء االتحادي اصدار

ضمانات سیادیة للمشاریع المدرجة أدناه، ومنھا تمویل أعمال الصیانة والتشغیل، و محطة الدورة الحراریة بمبلغ (301) ملیون دوالر، وحسب
اطالعنا ھذا المشروع سیادة الرئیس تم احالتھ الى شركة استثماریة، وبالتالي اعطاء الضمانة السیادیة حقیقة سوف یكلف الدولة مسؤولیة كبیرة، فإذا
كانت الدولة والحكومة لدیھا أمكانیة تعطي ضمانة سیادیة، فبإمكانھا أن تقترض ھي وتمول ھذا المشروع، ویفترض من اللجنة المالیة أن تراجع ھذا

الموضوع، ورد أیضاً في المواد سابعاً، النفقات المخصصة لقطاع الطاقة تفوق قطاعات تعتبر مھمة لتنمیة وتطویر االقتصاد العراقي، حیث أن
المبالغ المخصصة للطاقة تجاوزت (30) ترلیون، في حین قطاعات أخرى تعتبر اللبنة األساسیة لتنمیة االقتصاد العراقي مثل قطاع الزراعة

والصناعة والسكن والماء و شبكات الصرف الصحي، تعتبر في الواقع ھي مھمة جداً خدمیة، وكذلك لتعزیز االقتصاد العراقي، وبالتالي ینتھي
الموضوع بما تبنتھ الحكومة في الورقة البیضاء، بأنھ سوف تتحول من موازنة البنود الى موازنة القطاعات وحدثت كما حدثت الحكومات السابقة،

ورد أیضاً في بعض موارد الموازنة مشروع أنشاء مستشفیات سعة (100) سریر بمبلغ (100) ملیون دوالر، لم یُشر الى عدد ھذه المستشفیات وال
.كلفھا الكلیة

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

الموظفین أحضروا قوائم االسماء لكي نعلنھا، إجتماعات اللجان فقط اللجنة المالیة، فقط اللجنة المالیة مستثناة من الحضور، والبقیة اآلن لیس وقت
.لإلجتماع ألنكم تعرفون إن الجلسة الساعة الثالثة وحالیاً الساعة الخامسة

-:النائب رشید عداي كرو حمزة العزاوي –
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أنا اعترض على طریقة النقاش ومناقشة الموازنة، اآلن ال یوجد ممثل للحكومة یجب أن یكون ھناك ممثل للحكومة، أرجو من رئاسة مجلس النواب
.أن تدعو الحكومة إلرسال أحد ممثلیھا یكون ھنا جالس في المناقشة

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

.یوم أمس وجھنا األمانة العامة بمخاطبة الحكومة باإلسراع بتسمیة ممثل لھا في المجلس

-:النائب رشید عداي كرو حمزة العزاوي –

ثانیاً: أنا أرى إن ھنالك إتفاق عام في مجلس النواب لرد ھذه الموازنة وإرجاعھا إلى الحكومة من أجل تخفیض النفقات فیھا وجعلھا ال تتجاوز
(100-110) تریلیون، فلماذا نحن نناقشھا وھذه اإلجواء موجودة؟ لذلك أدعو رئاسة مجلس النواب أن تدعو رؤوساء الكتل حتى یعطوا رأیھم في

ھذه الموازنة، ھل نمضي؟ أم نعیدھا إلى الحكومة؟ وأرجو أن أسمع من السید رئیس الجلسة المسألة ھل ھذه الموازنة نمضي بھا؟ أم نعیدھا إلى
.الحكومة؟ ھنالك جو عام لدى الكتل السیاسیة ألعادتھا

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

.الجو لم یصبح عام بعد إنھ جزئي

 

-:النائب رشید عداي كرو حمزة العزاوي –

أنا أدعوكم أن تدعو السادة رؤساء الكتل السیاسیة ألن یجتمعوا ویعطوا رأیھم في الموازنة، ال نمضي في المناقشة وبعد ذلك نفاجئ إن ھذه الموازنة
.أرجعت إلى الحكومة، ھذه مسألتین مھمة أرجو األخذ بھا ھذه اوالً

الموازنة في المادة (12) منھا منعت أو حجبت درجات الحذف واإلستحداث أو التعیینات بالكلي منعتھا، ھذه الموازنة ال یوجد فیھا تعیینات إال إستثناء
ألمانة العاصمة في دائرة الماء او دائرة المجاري ولم یوجد البدیل لألیدي العاملة العاطلة، نحن مع تقلیل وتخفیض عدد الموظفین ولكن یجب ان نوجد

البدیل لھؤالء األیدي العاملة وإذا كان والبد أن تبقى المادة (12) على وضعھا یجب إستثناء وزارة التربیة من درجات الحذف واإلستحداث وإعادة
المحاضرین المجانیین الذین مضى علیھم (5-6) سنوات ویوجد منھم أكثر من ھذه المدة یحاضرون في المدارس حتى نثبتھم، باإلضافة إلى إن

الموازنة خلت وكل الموازنات التي تأتي تعطي لشریحة من الشباب وھي شریحة الصحوات، لم تتطرق ھذه الموازنة إلى ھذه الشریحة الذین دافعوا
عن البلد وھم الصحوات، الموازنة مبالغ فیھا مبالغة كبیرة في مسألة النفقات، الذي أرجوه من السادة أعضاء مجلس النواب ومن اللجنة المالیة أن
یؤكدوا على النفقات ویعیدونھا إلى النفقات التي كانت في عام 2020، كم صرفت الدولة على مؤسساتھا من نفقات تشغیلیة أو تعویضات موظفین

.وغیرھا نرجعھا إلى عام 2020 وال نزید علیھا أكثر، وھذه الموازنة غیر حقیقیة فیھا الكثیر من المبالغات في النفقات فیجب تقلیصھا

-:النائب مضر معن صالح خلف الكروي –

محافظة دیالى بعد عام 2005 ولغایة اآلن مرت بظروف صعبة وقاسیة ومرت على عدة مراحل، كان أبرزھا األوضاع االمنیة اإلستثنائیة واإلھمال
والتقصیر المتعمد من قبل الحكومات المتعاقبة ھذه الظروف نتجت عنھا العدید من الملفات والقضایا التي ال تزال إلى اآلن آثارھا ونتائجھا شاخصة
وواضحة في ھذه المحافظة بشكل كبیر، وأثرت بشكل واضح على جمیع مكوناتھا المتعایشة والمنسجمة منذ مئات السنین، بعض النقاط من ضمنھا

ھذه الظروف أثرت على توقف الكثیر من المشاریع الخدمیة فیھا وإعادة مبالغ طائلة إلى خزینة الدولة دون أي إستفادة منھا، إلى جانب تلكؤ في تنفیذ
مشاریع إستثماریة للوزارات تقدر قیمتھا بنصف تریلیون، أي إن دیالى لم تشھد تنفیذ مشروع إستراتیجي واحد، أكرر أي مشروع إستراتیجي لم تشھد
دیالى تنفیذه وضع الخدمات مأساوي في أغلب مناطقھا دون إستثناء، على سبیل المثال مشروع مجاري غرب بعقوبة والمستشفى األسترالي ومشروع
جسر بحیرة حمرین والمجمعات السكنیة في الغالبیة والرازي والقائمة تطول بالمشاریع المتلكئة، لكن الصورة تصبح مؤلمة جداً في المناطق المحررة

التي دمرت تقریباً (80%) منھا من البنى التحتیة وما خصص لھا ال تكفي بأن تعید الحیاة إلى ھذه المناطق أو اإلحتیاج الفعلي لھا، أیضاً باإلضافة
إلى ملف التعویضات الذي یمثل أزمة إنسانیة مزمنة وإلى اآلن لدینا باألالف العوائل لم تستلم أي تعویض بسبب التلكؤ وعدم التخصیص، دعوتنا لكم

ولجمیع السادة النواب وللسادة في اللجنة المالیة أن تضع في نصب عینھا ھذه المحافظة التي قدمت الكثیر، نحتاج متابعة أكثر لملف دیالى وخاصة
الخدمات وأن تحل أزمة تلكؤ إنجاز المشاریع الخدمیة وخاصة اإلستراتیجیة منھا، والتي بعضھا مجرد أطالل منذ عشرة سنوات، وأن یكون لملف

المناطق المحررة إستثناء من ناحیة التخصیص والدعم ألنھا في وضع بائس ومریر جداً خاصة ناحیة السعدیة وجبارة وناحیة جلوالء التي تم اإلعالن
عنھا بأنھا مدینة منكوبة ولم یقدم لھا أي شيء، خاصة وھنالك أكثر من أربعة أالف منزل دمرت في مركز ناحیة جلوالء إلى جانب المحال والبنى

.التحتیة

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

.یقرأ أسماء السادة النواب الحضور

.ُرفِعت الجلسة الساعة (5:10) مساًء


